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Waldemar Sopata: Trudno się dziwić, 
że związki zawodowe chcą, by pracownicy 
Tauronu partycypowali w zysku spółki. 
To jest normalne. » STRONA 4

Justyna Latos: Pracownicy są rozżaleni, 
bo okazało się, że porozumienia
z prezesem są tak naprawdę nic 
niewartym świstkiem papieru.» STRONA 3

P
rzedstawiciele górni-
czych central związ-
kowych przed spot-
kaniem 16 maja w 
Warszawie nie kryli 

obaw, że rozmowy mogą zakoń-
czyć się fi askiem, a deklaracje 
złożone im przez premiera pod-
czas tzw. szczytu węglowego w 
Katowicach okażą się częścią 
kampanii wyborczej. – Nasze 
obawy na szczęście się nie po-
twierdziły. I, co chcę podkreślić, 
uzyskaliśmy zapewnienie od 
premiera, że problemy gór-
nictwa nie będą elementem 
żadnej bieżącej politycznej 
gry. To kwestia strategiczna 
dla polskiej gospodarki i dla 
Śląska – powiedział po spot-
kaniu szef śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności Dominik Kolorz. 
– W Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów zrobiliśmy kolejny 
krok do przodu. Podczas roz-
mów z premierem i innymi 
przedstawicielami rządu udało 
się ustalić kilka ważnych dla 
przyszłości naszej branży spraw. 
I tych potrzebnych już teraz, i 
tych o charakterze długofalo-

wym – dodał Jarosław Grzesik, 
szef górniczej „S”. 

Ograniczenie importu
i poprawa sprzedaży
Rząd zobowiązał się, że wprowa-
dzi system koncesji i certyfi katów 
dla handlujących sprowadzanym 
do Polski węglem. To oznacza, 
że państwo będzie ten import 
kontrolować. To powinno po 
pierwsze uciąć oszustwa z tym 
importem związane, takie jak 
mieszanie węgla rosyjskiego z 
polskim i sprzedawanie po za-
niżonych cenach, a po drugie 
ograniczyć całą szarą strefą, która 
zabiera polskiemu górnictwu 
część rynku krajowego. 

Również deklaracja o po-
wstaniu polskiej, państwowej 
sieci sprzedaży węgla nabrała 
realnych kształtów. Powstanie 
państwowych składów wreszcie 
sprawi, że na węglu będzie za-
rabiał jego producent, czyli ko-
palnia, a nie kolejni pośrednicy 
windujący ceny tak, że węgiel 
u nich był trzy razy droższy niż 
na bramie kopalni. To powinno 
ustabilizować produkcję w ko-

palniach, a tym samym miejsca 
pracy i zarobki górników.

Finansowy oddech dla Kompanii
Premier zobowiązał się, że spłata 
długów po dawnych spółkach 
węglowych, która dobija bilans 
Kompanii Węglowej, zostanie 
odłożona w czasie. – Ustalili-
śmy, że w trybie pilnym, na 
szybkiej ścieżce legislacyjnej 
wejdzie ustawa pozwalająca na 
prolongatę spłaty zadłużenia po 
dawnych spółkach węglowych. 
Chodzi o ponad 350 mln zł i 
ta prolongata pozwoli nabrać 
Kompanii oddechu. 20 maja 
podczas kolejnego roboczego 
spotkania z przedstawicielami 
rządu zostaliśmy poinformowa-
ni, że projekt nowelizacji jest już 
gotowy – powiedział Dominik 

Kolorz. – Kolejna kwestia doty-
cząca naprawy sytuacji fi nanso-
wej Kompanii jest związana z 
konwersją akcji spółki na inne 
podmioty działające w branży. 
W tym obszarze też rząd podjął 
działania. Ten proces pozwoli 
na odzyskanie przez Kompanię 
pożądanego poziomu płynności 
fi nansowej – dodał szef śląsko-
dąbrowskiej „S”.

Działania długofalowe
Oprócz bieżących działań, udało 
się również rozpocząć konkretne 
rozmowy na temat przedsięwzięć 
długofalowych. Odbyły się już 
dwa spotkania rządowo-związ-
kowego zespołu, który zajmuje 
się kwestią ochrony polskiej 
gospodarki przed skutkami 
unijnej polityki klimatyczno-

energetycznej i tzw. drugiego 
pakietu klimatyczno-energe-
tycznego. 20 maja odbyło się 
też pierwsze spotkanie przed-
stawicieli strony społecznej i 
rządu na temat założeń i kształtu 
nowej, rządowej strategii dla 
górnictwa węgla kamiennego 
i nowej ustawy górniczej. 

Wsparcie załóg
Liderzy górniczych central związ-
kowych w specjalnym komuni-
kacie wydanym po rozmowach 
z rządem dziękowali załogom 
kopalń za wsparcie. – Do tych 
spotkań z rządem nigdy by nie 
doszło bez determinacji załóg 
górniczych, bez zorganizowania 
kilkunastotysięcznej manifestacji 
29 kwietnia w Katowicach i bez 
zapowiedzi przeprowadzenia 
podobnej manifestacji w War-
szawie – podkreślił Jarosław 
Grzesik. 

15 maja, w przeddzień ko-
lejnego spotkania z premierem 
stuosobowa grupa reprezentująca 
górniczą Solidarność przyjechała 
do Warszawy i rozbiła swoje na-
mioty w miasteczku Społecznej 

Inicjatywy Obywatelskiej pod 
gmachem Sejmu. Był to wyraz 
solidarności ze stowarzyszeniami 
protestującymi w miasteczku, 
ale przede wszystkim górnicy 
chcieli wesprzeć przedstawicieli 
central związkowych w rozmo-
wach z premierem. Wieczorem 
15 maja przed bramą ambasady 
Turcji zapalili znicze w hołdzie 
kolegom, którzy zginęli w pod-
ziemnej katastrofi e w kopalni 
w Somie.

5 czerwca kolejne spotkanie
Kolejne spotkanie przedstawi-
cieli górniczych central związko-
wych z premierem ma się odbyć 
5 czerwca. – Wtedy ocenimy, 
czy ustalenia podjęte podczas 
dotychczasowych rozmów z 
premierem i przedstawicielami 
rządu są realizowane. Od tej 
oceny, od postawy rządu uza-
leżniamy dalsze kroki. Jesteśmy 
nadal w pełnej gotowości i nie 
odwołujemy zapowiedzianej 
na 16 czerwca manifestacji w 
Warszawie – zaznaczył Jaro-
sław Grzesik. 

GRZEGORZ PODŻORNY, ŁK

Rozmowy liderów górniczych central związkowych z rządem przynoszą pierwsze konkretne rezultaty. 
Jest zgoda rządu na ograniczenie importu węgla. Powstał też już projekt nowelizacji ustawy, która umożliwi prolongatę 
obciążającego fi nanse Kompanii Węglowej zadłużenia po dawnych spółkach węglowych.

DETERMINACJA PRZYNOSI EFEKTY

Do tych spotkań z rządem nigdy by nie 
doszło bez determinacji załóg górniczych, 
bez zorganizowania wielotysięcznej manifestacji 
w Katowicach i bez zapowiedzi przeprowadzenia 
podobnej manifestacji w Warszawie.

Foto: Solidarność KW
K Piast

Przedstawicieli central związkowych podczas rozmów z rządem wspierała stuosobowa grupa górników z Solidarności
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G
łęboka prawda tkwi w powiedze-
niu, że postęp to w istocie rzeczy 
zamiana starych problemów na 

nowe. Coraz częściej dostrzegam tę głę-
bię w całej okazałości, gdy użeram się z 
kolejnymi wynalazkami technicznymi. Są 
oczywiście urządzenia, które, choć przy-
noszą nowe kłopoty, to nieporównywal-
nie mniej uciążliwe niż stare problemy, 
które te urządzenia rozwiązały. Ale mam 
wrażenie, że została przekroczona granica 
granic i ludzkość tworzy coraz więcej wy-
nalazków, które powodują, że ogólna liczba 
problemów zamiast maleć, wzrasta. 

Moje dziecko zapragnęło zostać posia-
daczem swojej pierwszej w życiu włas-
nej komórki. Już sam bieg przez gąszcz 
taryf i ofert powoduje, że człowiek naj-
chętniej wróciłby do szałasu w prastarej 
puszczy. Tam z pewnością było jaśniej, a 
ścieżki mniej zagmatwane. Rozmowy z 
konsultantami wzbudziły we mnie chęć 
sięgnięcia po maczugę, aby tym prasta-
rym wynalazkiem zmusić ową bandę do 
jasnych i konkretnych odpowiedzi, aby 
oszukujących słodko-pierdzącym głosem 
pozbawić rozpalonym żelazem języ-
ków na oczach całego call-centerowego 
podgrodzia, a członków menedżmętów 
telefonicznych korporacji po kolei po-
nabijać na pale lub, w odruchu ludzkiej 
dobroci, wysłać na dożywotnią banicję 
do miejsca, gdzie nie było, nie ma i nie 
będzie zasięgu.

Tzw. postęp przyniósł nam tzw. nieogra-
niczoną możliwość wyboru i tzw. możli-
wość potwierdzenia trafności wyboru za 
pośrednictwem internetowych porówny-
warek. Szukając odpowiedniej komórki, 
sięgnąłem po owo internetowe narzędzie. 
Intuicja odziedziczona po przodkach z pra-
słowiańskich puszcz podpowiadała mi, że 
piękna oferta to w istocie trujący mucho-
mor czerwony, a jadalna i smaczna zlewa 
się z otoczeniem pod brązowo-burym ka-
peluszem. Nie myliłem się i udało mi się 
znaleźć dorodnego prawdziwka, żadnego 

tam króla grzybobrania, ale wyglądającego 
dość smacznie. Co prawda, w tzw. opiniach 
jedni grzybiarze narzekali, że nóżka za krót-
ka, inni jaką podstawową wadę podawali 
nóżkę zbyt długą, kapelusz nie taki, albo że 
w sam raz, na robaki podatny, albo wręcz 
przeciwnie, itd. Zaufałem intuicji i tzw. 
doświadczeniu z tym gatunkiem grzyba, 
czyli jak to się dzisiaj mówi wykazałem się 
przywiązaniem do marki. Rzeczywistość 
współczesnej puszczy pokazała, że intui-
cja to rzecz zawodna, a doświadczenie w 
obcowaniu z marką można sobie włożyć, 
za przeproszeniem, w łapcie, ewentual-
nie w ciżmy. Ten prawdziwek oznaczony 
numerem 310 różnił się od swojego o trzy 
miesiące starszego brata o numerze 300 
praktycznie wszystkim, poza wyglądem. 

To znaczy z wyglądu był nawet dorodniej-
szy, kapelusz o kilka dziesiątych cala więk-
szy, ale w środku... Szkoda gadać. Trzeba 
było tego grzyba uczyć się od nowa. Z 
normalnym grzybem sprawa jest prosta – 
kapelusz, gąbka, nóżka. Z komórką nic nie 
jest proste. Nowe oprogramowanie, nowe 
funkcje, nowy interfejs, nowe wkur....e. 
W jednym aparacie odbiera się rozmowę 
przesuwając ikonkę telefonu w pionie, w 
drugim, różniącym się od brata jedną cy-
ferką w gąszczu oznaczeń, rozmowy od-
bierasz, manewrując palcem w poziomie. 
Interfejs jednego renesans, drugiego późne 
rokoko;) Lista upierdliwości jest tak długa, 
że wymienianie ich zabrałoby więcej czasu 
niż wygarbowanie skóry mamuta, dlatego 
niniejszy felieton muszę skończyć w poło-
wie wywodu. Nie ma wyjścia. Moje 8-letnie 
dziecko prosi o pomoc, bo próbuje odpalić 
coś na kompie z Windowsem 8.1. To już 
trzecia wersja Windowsa, z którą przyszło 
mu się zmierzyć od czasu, gdy nie wchodzi 
pod stół bez schylania.

JEDEN Z DRUGĄ:) 

CHODZI O TO zwłaszcza...

Już sam bieg przez gąszcz taryf 
i ofert powoduje, że człowiek 
najchętniej wróciłby do 
szałasu w prastarej puszczy.

LICZBA tygodnia

63 
– tyle ma wynosić nowy wiek uprawniający do 
przejścia na emeryturę w Niemczech. Rządząca 
tym krajem koalicja uzgodniła szczegóły 
reformy emerytalnej, której głównym punktem 
ma być obniżenie wieku emerytalnego. Zgodnie 
z ustaleniami partii koalicyjnych na emeryturę 
w wieku 63 lat będą mogły przejść osoby, które 
przepracowały 45 lat. Według rządowych 
szacunków w pierwszym roku funkcjonowania 
nowych przepisów z obniżenia wieku 
uprawniającego do przejścia na emeryturę 
skorzysta 50 tys. osób. Średnia emerytura w 
Niemczech to 1,2 tys. euro, czyli blisko 5 tys. zł. 
Według danych Banku Światowego średnia 
długość życia w kraju naszych zachodnich 
sąsiadów to ponad 80 lat. W Polsce, gdzie 
wiek emerytalny został podniesiony do 67 lat, 
przeciętna długość życia jest o 4 lata krótsza.

Foto: demotywatory.pl

Energoaparatura
» ZAOSTRZA SIĘ KONFLIKT POMIĘDZY SOLIDARNOŚCIĄ 
a zarządem spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach. Związkowcy 
zarzucają kierownictwu fi rmy wywieranie nacisków na członków So-
lidarności, by wypisywali się ze związku. – W lutym 6 naszych człon-
ków, w tym 2 chronionych, otrzymało wypowiedzenia z pracy pod 
pretekstem trudnej sytuacji ekonomicznej zakładu. To była pokazów-
ka, bo ci z nich, którzy zaraz potem wypisali się ze związku, zostali 
ponownie przyjęci do fi rmy. W zakładzie stosowane są praktyki: albo 
się wypisujesz, albo wylatujesz. Ludzie czują się zastraszani. Pod 
taką presją z Solidarności wypisało się już 10 osób – informuje Kazi-
mierz Lewandowski, przewodniczący związku w Energoaparaturze.
W ocenie związkowców dotychczasowe wypowiedzenia oraz zapo-
wiedzi dalszych zwolnień mają służyć likwidacji organizacji związko-
wych w zakładzie. Są przekonani, że argument o konieczności cięcia 
kosztów poprzez redukcję zatrudnienia jest bezpodstawny. – Dyspo-
nujemy pismem, w którym pracodawca informuje Walne Zgromadze-
nie Akcjonariuszy, że zakład jest rozwojowy, a jego obecne kłopoty są 
tylko przejściowe – mówi Lewandowski. Związkowcy z Energoapara-
tury zwrócili się już o pomoc do władz śląsko-dąbrowskiej Solidarno-
ści. Rozważają też zgłoszenie sprawy do prokuratury.

MZDiM Jaworzno
» W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG I MOSTÓW W JAWORZNIE 
powstała Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność. Związkowcy zapowia-
dają, że zamierzają doprowadzić do negocjacji płacowych z praco-
dawcą. – Wynagrodzenia pracowników fi zycznych są bardzo niskie. 
Osoba z ponad 20-letnim stażem zarabia niespełna 1600 zł na rękę. 
Ostatnia podwyżka w fi rmie była trzy lata temu. Za takie pieniądze 
trudno utrzymać rodzinę – mówi Piotr Sala, przewodniczący zakłado-
wej „S”. Zaznacza, że celem związku jest wypracowanie zakładowego 
układu zbiorowego pracy. – Pracownicy popierają nasze działania. Do 
Solidarności należy już ponad 40 proc. załogi – dodaje Sala.
Miejski Zarząd Dróg i Mostów to fi rma należąca do Urzędu 
Miasta. W styczniu Solidarność powstała w trzech innych jaworz-
nickich instytucjach samorządowych: Urzędzie Miejskim, Miej-
skim Zakładzie Nieruchomości Komunalnych oraz w Ośrodku 
Profi laktyki Uzależnień od Alkoholu. 

Eurobank
» FIASKIEM ZAKOŃCZYŁY SIĘ ROKOWANIA W EUROBANKU. 
16 maja spór zbiorowy wszedł w etap mediacji. Przedmiotem 
sporu Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność z pracodawcą jest 
zwiększenie do ustawowej wysokości odpisu na zakładowy fun-
dusz świadczeń socjalnych. 
Ksenia Ulanowicz, przewodnicząca Solidarności w Eurobanku podkre-
śla, że w ramach rokowań odbyło się tylko jedno spotkanie z praco-
dawcą, które zakończyło się podpisaniem protokołu rozbieżności. – 
Zarząd nie chciał z nami dłużej rozmawiać. Teraz musimy wyznaczyć 
mediatora – mówi. Przewodnicząca „S” dodaje, że odpis na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych był w Eurobanku wyższy, ale w 2010 
roku został przez pracodawcę zmniejszony. – Domagamy się przywró-
cenia wyższego odpisu. Sytuacja ekonomiczna fi rmy pozwala na to. 
Jeżeli pracodawca nie będzie chciał znaleźć rozwiązania satysfakcjonu-
jącego pracowników, podejmiemy działania przewidziane w ustawie o 
rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Nie wykluczamy strajku – dodaje.

AGA, BEA

W Piekarach będziemy się modlić za rodziny
68 Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzień-
ców do Piekar odbędzie się w miesiąc po 
kanonizacji papieży Jana Pawła II i Jana 
XXIII. Czy będzie nawiązywać do tego 
wydarzenia?

– Ta pielgrzymka będzie wielkim dzięk-
czynieniem za ich kanonizację. Na piekar-
skim Wzgórzu odtworzymy ostatnie pub-
liczne pozdrowienie Jana XXIII , które w 
formie nagrania skierował w 1963 roku do 
pielgrzymów w Piekarach. Janowi Pawło-
wi II chcemy podziękować za wieloletnią 
obecność na piekarskim Wzgórzu, kiedy 
jako kardynał z Krakowa przyjeżdżał do 
ludzi pracy na Śląsk, by głosić Ewangelię, 
głosić społeczną naukę Kościoła. To właś-
nie Święty Jan Paweł II budował oryginal-
ność sanktuarium w Piekarach, które stało 
się miejscem kultu wielu pokoleń ludu 
śląskiego oraz robotników ze wszystkich 
branż zawodowych, nie tylko z naszego 
regionu, ale i z całej Polski.
Czym ksiądz tłumaczy fenomen piekar-
skiej Kalwarii?

– Polega on na bliskości ludzi pomię-
dzy sobą i ich bliskości do Pana Boga 

m.in. poprzez słuchanie Słowa Bożego. 
Bo Słowo Boże dla ludzi ciężkiej, fi zycz-
nej pracy jest źródłem siły na cały rok. 
Za każdym razem, gdy podczas pielgrzy-
mek zasiadałem w konfesjonale, byłem 
świadkiem bardzo głębokich i szczerych 
męskich spowiedzi. A łaska sakramentu 
pokuty i pojednania zawsze prowadzi 
świat pracy do komunii świętej. 
Pielgrzymka Mężczyzn to jedna z naj-
ważniejszych tradycji religijnych na 
Górnym Śląsku. To także męska tradycja 
rodzinna. Do Piekar przychodzą ojcowie 
z synami i wnukami...

– Dlatego w tym roku chcemy zwrócić 
ich szczególną uwagę na rodzinę, bo hasło 
pielgrzymki brzmi „Rodzina Miłością Wiel-

ka”. Na Śląsku jest wiele kochających się 
rodzin, ale coraz częściej jesteśmy świad-
kami kryzysu małżeństw. W Piekarach 
powierzymy Panu Bogu wszystkich tych, 
którzy w rodzinach cierpią na skutek róż-
nych konfl iktów i niepowodzeń. Będziemy 
się też modlić m.in. za rodziny dotknięte 
bezrobociem i niesprawiedliwą zapłatą. 
Piekarskie Wzgórze od lat jest trybuną, z 
której głoszona jest nauka społeczna Koś-
cioła. Stamtąd kierowane są do wiernych 
ważne słowa. Zdaniem księdza, które z 
nich wciąż są aktualne?

– To na pewno słowa bp. Herberta 
Bednorza „niedziela jest Boża i nasza”. 
Ważne też, że w Piekarach wypracowano i 
utrwalono w mentalności Górnoślązaków 
pozdrowienie „Szczęść Boże”. Promoto-
rem tego pozdrowienia jest również bp 
Bednorz, a zostało ono pięknie rozwinięte 
przez Jana Pawła II na katowickim Mu-
chowcu w 1983 roku. Papież powiedział 
wtedy: „Kiedy pozdrawiacie się słowami 
»Szczęść Boże«, to wyrażacie błogosławień-
stwo i szacunek dla ludzkiej pracy”. 

BEA

Słowo Boże dla ludzi 
ciężkiej, fi zycznej pracy 
jest źródłem siły 
na cały rok.

CZTERY pytania
ks. Roman Chromy, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego 
Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach

KRÓTKO
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W 
Parlamencie 
Europejskim 
zasiada sześ-
cioro europar-
lamentarzy-

stów z województwa śląskiego: 
Jerzy Buzek (PO), Adam Gierek 
(SLD-UP), Małgorzata Handzlik 
(PO), Bogdan Marcinkiewicz 
(PO), Marek Migalski (Polska 
Razem) oraz Jan Olbrycht (PO). 
O wybór na kolejną kadencję 
ubiegają się wszyscy, poza Mał-
gorzatą Handzlik.

Wyborcy nie mają zbyt wielu 
okazji do zweryfi kowania rze-
czywistej aktywności eurode-
putowanych. Wyniki prac Par-
lamentu Europejskiego bardzo 
rzadko przebijają się do krajowej 
opinii publicznej, a europosło-
wie, gdy już wypowiadają się w 
mediach, zazwyczaj skupiają się 
na komentowaniu bieżących wy-
darzeń politycznych nad Wisłą, 
a nie na swoich obowiązkach 
w Brukseli. 

Oblany test europosłów
Swoistym testem dla europar-
lamentarzystów była inicjaty-
wa Solidarności sprzed ponad 
dwóch miesięcy. 11 marca prze-
wodniczący śląsko-dąbrowskiej 
„S” Dominik Kolorz i przewod-
niczący Sekretariatu Górnictwa 
i Energetyki NSZZ Solidarność 
Kazimierz Grajcarek zaapelowali 
do wszystkich polskich euro-
parlamentarzystów o podjęcie 
działań mających na celu od-
rzucenie tzw. drugiego pakietu 
klimatyczno-energetycznego. 
Drugi pakiet, zakładający m.in. 
propozycję redukcji emisji CO

2
 

o 40 proc. do 2030 roku, ma ab-
solutnie kluczowe znaczenie 

dla Polski, a szczególnie dla 
naszego uprzemysłowionego 
regionu. Wejście w życie jego 
zapisów to utrata konkuren-
cyjności polskiej gospodarki, 
likwidacja setek tysięcy miejsc 
pracy, znacznie wyższe rachunki 
za energię dla polskich rodzin 
oraz ucieczka przemysłu do 
krajów, gdzie unijna polityka 
klimatyczna nie obowiązuje. 
Pakiet to bezsprzecznie jedna z 
najważniejszych spraw rozgry-
wających się obecnie w Brukseli. 
Jaka była odpowiedź europarla-
mentarzystów ze Śląska na apel 
w tej arcyważnej kwestii? Nieste-
ty w zdecydowanej większości 

przypadków nie było żadnej 
odpowiedzi. Spośród europo-
słów z województwa śląskie-
go, którzy 25 maja ponownie 
będą się ubiegać o nasze głosy, 
na pismo liderów Solidarności 
pozytywnie zareagował jedynie 
Adam Gierek. Pozostali komplet-
nie zignorowali sprawę. 

Przedwyborczy obrońcy węgla
Znamienne, że znaczna część z 
nich kreuje się często na zago-
rzałych przeciwników unijnej 
polityki klimatycznej i obrońców 
śląskiego przemysłu, a szczegól-
nie górnictwa. Słynie z tego np. 
„jedynka” na liście Platformy 

Obywatelskiej Jerzy Buzek. Warto 
przypomnieć, że to właśnie jego 
rząd zamykał kopalnie pod ko-
niec lat 90-tych. W późniejszych 
czasach były szef Parlamentu 
Europejskiego niejednokrotnie z 
entuzjazmem wypowiadał się na 
temat unijnej polityki klimatycz-
no-energetycznej, używając np. 
stwierdzeń, że pakiet klimatycz-
ny jest szansą na modernizację 
polskiej energetyki.

Obrońcą węgla stała się rów-
nież ostatnio inna wyborcza 
jedynka, europoseł Marek Mi-
galski. Lider śląskiej listy Polski 
Razem apel Solidarności zigno-
rował, co nie przeszkodziło mu 

w zorganizowaniu kilka tygodni 
później konferencji prasowej na 
temat energetyki. W jej trakcie, 
trzymając w ręku bryłkę węgla, 
eurodeputowany opowiadał, 
jak ważna dla Śląska i dla całe-
go kraju jest przyszłość branży 
wydobywczej. Miejmy nadzieję, 
iż fakt, że Migalski swoją konfe-
rencję zorganizował 1 kwietnia 
był tylko niefortunnym zbiegiem 
okoliczności. 

Tybet i Sahara Zachodnia 
Europoseł Marek Migalski, dla 
którego partia Jarosława Gowina 
jest już trzecim ugrupowaniem 
politycznym w obecnej kadencji, 
był jak dotychczas współsygnata-
riuszem 103 projektów rezolucji 
Parlamentu Europejskiego. Na 
pierwszy rzut oka wynik godny 
pochwały. Próżno jednak szukać 
pośród tych projektów doku-
mentów o tematyce dotyczącej 
spraw ważnych dla polskiego 
społeczeństwa i polskiej gospo-
darki. Znaczna część tych rezolu-
cji dotyczy sytuacji na Ukrainie i 
Białorusi. Inne poruszają kwestię 
wolności obywatelskich w Rosji, 
praw kobiet w Afganistanie, praw 
człowieka w Tybecie czy sytuacji 
w Zachodniej Saharze. Słowo 
„Polska” pojawia się tylko w 
jednym tytule projektu rezolucji. 
Chodzi o dokument z 2010 roku 
zatytułowany „Wspólny projekt 
rezolucji w sprawie powodzi w 
krajach Europy Środkowej, a w 
szczególności w Polsce, w Re-
publice Czeskiej, na Słowacji i 
na Węgrzech”. To tyle, więcej o 
Polsce, ani o Śląsku nie ma. 

Wśród współsygnatariuszy 
tego projektu rezolucji był rów-
nież Jerzy Buzek. Były premier 

w ciągu ostatnich 5 lat zasiada-
nia w PE podpisał się również 
pod 8 projektami rezolucji w 
sprawie sytuacji na Ukrainie, 4 
dotyczącymi nacisków Rosji na 
kraje Partnerstwa Wschodnie-
go i 2 dotyczącymi sytuacji w 
Egipcie. Łącznie daje to 15 pro-
jektów, czyli średnio 3 projekty 
rezolucji rocznie. W przypadku 
ostatniej już wyborczej „jedynki” 
z naszego regionu ubiegającej 
się o reelekcję – Adama Gierka 
rachunek jest jeszcze prostszy. 
Przez całą kadencję polityk SLD-
UP nie był współsygnatariuszem 
ani jednego projektu rezolucji. 
Może doszedł do wniosku, że 
te rezolucje są nic niewartymi 
świstkami papieru?

Lojalni wobec kogo?
Oczywiście liczba opracowanych 
projektów rezolucji nie jest jedy-
nym miarodajnym wyznaczni-
kiem poziomu aktywności eu-
roparlamentarzystów. Pozwala 
jednak choć trochę przybliżyć, 
czym i z jakim natężeniem zaj-
mują się nasi wybrańcy w Bruk-
seli, którzy uśmiechając się do 
nas z billboardów zapewniają, 
że jadą tam reprezentować nasze 
interesy. 

Wszystkich trzech opisanych 
wyżej polityków łączy jeszcze 
jedna cecha. W dobiegającej 
końca kadencji w ok. 90 proc. 
przypadków głosowali tak, 
jak ich frakcja w Parlamencie 
Europejskim. Czy podobną 
lojalnością wykazali się wobec 
swoich wyborców? Każdy z nas 
może sam odpowiedzieć na to 
pytanie, wrzucając karteczkę 
do urny 25 maja.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Większość prób tłumaczenia 
społeczeństwu, dlaczego wybory 
do Parlamentu Europejskiego 
są ważne, to strzelanie kulą w 
płot. Bo co taki parlament może? 
A nawet jeśli coś tam może, to 
jaki wpływ ma na to jakiś polski 
eurodeputowany? 

Z całym szacunkiem dla szczęś-
liwej gwiazdy ludzi, którzy tak 
dużo zarabiają za nicnierobie-
nie, żaden. I cała ta gadanina, 
że polscy eurodeputowani mają 
możliwość wpływu na unijne 
decyzje, że dużo da się załatwić 
w rozmowach kuluarowych i 
tym podobne kity są niewarte 
funta kłaków. Czy ktoś potrafi  
wymienić chociaż jedną rzecz, 
jaką dla Polski uzyskali w euro-
parlamencie polscy deputowani? 
Ja nie potrafi ę. Można odnieść 
wrażenie, że europoseł to taki 

gość, którego aktywność spro-
wadza się do organizowania 
uczniom wycieczek do Brukseli 
oraz uczestnictwa w panelach 
dyskusyjnych i konferencjach, 
czyli czymś, co dla przeciętnego 
wyborcy jest po prostu czczą 
gadaniną. A większość z nas 
przypuszcza, że jedynym prak-
tycznym wymiarem obecności 
polskich eurodeputowanych w 
Parlamencie Europejskim jest 
fakt, że pobierają oni wysokie 
diety w euro i część tych dewiz 
trafi a do Polski.

Możemy oczywiście przy odro-
binie dobrej woli podejrzewać 
(i to byłaby pewna zachęta do 
głosowania w eurowyborach), że 
ludzie mądrzy, uczciwi, kompe-
tentni i posiadający odpowied-
nio dużo poparcie polityczne 
pewnie coś korzystnego potra-

fi liby Polakom załatwić w tym 
biurokratycznym brukselskim 
matriksie, ale sami wiecie, że po-
lityków posiadających wszystkie 
te cztery cechy ze świecą szukać. 
Z drugiej strony olanie wyborów 
do Parlamentu Europejskiego to 
też nie jest mądre posunięcie. 
Z dwóch powodów. Po pierwsze 
zwiększa szansę aktorów, cele-
brytów i innych kobiet z brodą 
na otrzymanie milionowej gaży 
za nicnierobienie przez pięć lat. 
Po drugie, wynik tych wyborów 
ma niestety przełożenie na to, 
kto będzie rządził w naszym 
kraju w przyszłości. 

Drodzy rodacy, obywatele, 
sąsiedzi, kierowcy aut stojący w 
tym samym korku, współpasa-
żerowie śmierdzącego autobusu, 
tramwaju i pociągu. Doskonale 
wiem, dlaczego te wybory do eu-

roparlamentu macie gdzieś. Ale 
popatrzcie na to z innej strony. 
Każde plemię polityczne trak-
tuje majowe eurowybory jako 
ostatni sparing przed jesienny-
mi wyborami samorządowymi i 
przyszłorocznym wyborami do 
polskiego parlamentu. Każdy, 
komu nie podobają się rządy 
obecnego plemienia rządzącego, 
powinien pójść i oddać głos na 
jakiekolwiek inne konkurencyjne 
plemię polityczne. Choćby po to, 
żeby utrzeć nosa tym przekona-
nym o własnej, niezachwianej 
władzy. Choćby po to, aby w 
wyborach w kraju, zwiększyć 
szansę na zmianę obecnej wła-
dzy. I zapewniam, że przy odro-
binie wysiłku można znaleźć 
na listach paru kandydatów, 
których warto poprzeć. 

ERWIN KOTOWSKI 

Kampania „Sprawdzam polityka” skupia się na posłach i senatorach chcących zamienić Warszawę na Brukselę. 
Warto jednak przyjrzeć się również aktywności obecnych europosłów z naszego regionu, którzy starają się o reelekcję. 

W BRUKSELI SIEDZI DEPUTOWANY 
I NIC TAM NIE ROBI PRZEZ ROK CAŁY

Trwa ogólnokrajowa kampania społeczna Solidarności 
„Sprawdzam polityka”. Jej celem jest rozliczenie z aktywno-
ści w polskim parlamencie tych posłów i senatorów, którzy 
startują w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 

Głównym elementem kampanii jest strona internetowa 
www.sprawdzampolityka.pl. W serwisie można w prosty i przejrzysty 
sposób skontrolować, jak dany parlamentarzysta głosował w sprawach 
najważniejszych dla polskich pracowników i obywateli, takich jak np. 
wniosek Solidarności o referendum w sprawie wieku emerytalnego, 
wniosek o referendum w sprawie sześciolatków, czy głosowanie w 
sprawie antypracowniczych zmian w Kodeksie pracy.

„Sprawdzam polityka” to również szeroka akcja informacyjna. 
W całej Polsce umieszczono 360 billboardów oraz 92 mniejsze 
tablice reklamowe. Na ulicach miast naszego regionu można spotkać 
również mobilne bannery przedwyborczej akcji. Na billboardach i 
tablicach znalazły się sylwetki posłów i senatorów, którzy w ocenie 
Solidarności w największym stopniu szkodzili polskim pracowni-
kom i przyczynili się do ograniczenia swobód obywatelskich. Do 
kontrolowania kandydatów na europarlamentarzystów za pomocą 
serwisu sprawdzampolityka.pl zachęcają również spoty radiowe oraz 
banery i materiały wideo emitowane w internecie. 

25 maja Polacy wybiorą 51 europosłów w 13 okręgach wyborczych. 
W wyborach do PE startuje 123 obecnych posłów i senatorów.

KAR

Po co nam te wybory?

W PE zasiada 6 europosłów z naszego regionu. Co tam zrobili pożytecznego dla Śląska, trudno powiedzieć

Sprawdzam polityka

Foto: TŚD
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Związki zawodowe z Tauron 
Ciepło ostrzegają, że w zakła-
dach spółki może dojść do wy-
buchu konfl iktu społecznego. 
– Prezes złamał zapisy poro-
zumienia ze stroną społeczną 
związane z ujednoliceniem 
systemu wynagradzania w 
spółce. Pracownicy czują się 
oszukani. Takie postępowanie 
prezesa stawia pod znakiem 
zapytania sens podpisywania 
z nim jakicholwiek uzgodnień 
– mówi Tadeusz Nowak, prze-
wodniczący Solidarności w 
katowickim zakładzie spółki 
Tauron Ciepło.

Konflikt dotyczy kwestii 
dodatków za pracę dla pracow-
ników zatrudnionych w ruchu 
ciągłym w systemie zmiano-
wym. W różnych zakładach, 
które weszły w skład Tauron 
Ciepło, system wynagradzania 
tych pracowników się różnił. – 
W trakcie rozmów z prezesem 
ustaliliśmy, że przyjęty zostanie 
taki system, jaki obowiązuje 
w EC Nova, czyli zatrudnie-
ni otrzymają 25-procentowy 
dodatek za pracę w ruchu cią-
głym w systemie zmianowym. 
Podpisaliśmy odpowiednie 
uzgodnienie w tej sprawie. 
Pracownicy byli zadowoleni, 
tymczasem prezes doszedł do 
wniosku, że to jednak za dużo 
by go kosztowało i zaczął obci-
nać ludziom płace zasadnicze, 
aby obniżyć wysokość tego 
25-procentowego dodatku – 
wyjaśnia przewodniczący.

Od początku maja kolejni 
pracownicy zakładów spółki z 
Katowic i Dąbrowy Górniczej są 
wzywani do działów kadr, gdzie 
wręczane są im porozumienia 
zmieniające warunki płacy.

– Ludzie oczywiście podpisu-
ją, bo boją się, że stracą pracę, ale 
złość narasta, bo pensje zasadni-
cze na nowych porozumieniach 
są znacząco niższe. Co prawda 
ten 25-procentowy dodatek tę 
różnicę wyrównuje, a w części 
przypadków całkowite pensje 
są nieco wyższe niż dotychczas, 
ale nie o tyle, o ile zobowiązał się 
prezes w podpisanym ze stroną 
społeczną porozumieniu – dodaje 
przewodniczący. – Pracownicy są 
rozżaleni, bo okazało się, że poro-

zumienia zawarte z prezesem są 
tak naprawdę bezwartościowymi 
świstkami papieru. W tej sytu-
acji zawieranie jakichkolwiek 
uzgodnień z tym zarządem, 
negocjacje układu zbiorowe-
go czy innych dokumentów 
mijają się z celem, bo prezes 
i tak wbrew porozumieniom 
będzie zarządzał według włas-
nego widzimisię. Ta arogancja 
i lekceważenie pracowników, 
dyskredytowanie ich przedstawi-
cieli ze związków zawodowych 
prędzej czy później skończy się 
wybuchem potężnego konfl ik-
tu w Tauron Ciepło – ostrzega 
Justyna Latos, przewodnicząca 
Solidarności w spółce.

POD

P
od koniec marca Rada 
Społeczna zwróciła 
się do zarządu Grupy 
z żądaniem 5 proc. 
wzrostu płac zasad-

niczych dla pracowników 
wszystkich zakładów wcho-
dzących w jej skład. Jednak w 
trakcie negocjacji płacowych 
stronom nie udało się wypra-
cować kompromisu. – Zarząd 
nie uwzględnił naszego żąda-
nia i zaproponował podwyż-
ki, które przełożyłyby się na 
wzrost funduszu płac zaledwie 
o 0,9 proc – mówi Waldemar 
Sopata, wiceprzewodniczący 
Rady Społecznej w Grupie 
Tauron i szef Solidarności w 
Tauron Wydobycie.

Rada Społeczna Tauron po-
informowała zarząd fi rmy, że 
jeżeli do 20 maja nie uwzględni 
postulatów płacowych zgło-
szonych przez związki za-
wodowe, to po upływie tego 
terminu w poszczególnych 
spółkach rozpoczną się spory 
zbiorowe. W odpowiedzi na to 
pismo pracodawca przedstawił 
nowe propozycje rozwiązań. 
– Na razie są to propozycje 
niepełne, czekamy na osta-

teczną treść porozumienia, ale 
kwestia ewentualnych sporów 
zbiorowych została przesunię-
ta. Wciąż mamy nadzieję, że 
uda nam się dojść do porozu-
mienia – zaznacza.

Waldemar Sopata podkre-
śla, że wcześniejsze propozy-
cje pracodawcy były nie do 
zaakceptowania przez stronę 
związkową. Podwyższenie 
funduszu płac o 0,9 proc. w 
żaden sposób nie poskutko-
wałoby realnym wzrostem 
wynagrodzeń. Pensje pracow-
ników w niektórych fi rmach 
wzrosłyby zaledwie o kilka 
złotych. – Taki wzrost fundu-
szu płac od początku roku jest 
już praktycznie konsumowany 
w poszczególnych spółkach. 
Wynika to m.in. ze skutków 
przeniesionych z 2013 roku 

np. konieczności wypłaty 
wyższych wynagrodzeń pra-
cownikom, którzy w ciągu 

ubiegłego roku zostali prze-
szeregowani. Dodatkowo w 
fi rmach wchodzących w skład 

Grupy funkcjonują zakładowe 
układy zbiorowe pracy, które 
uzależniają wielkość różnego 

rodzaju dodatków do wynagro-
dzeń od wysokości najniższej 
pensji – zaznacza Sopata.

Związkowcy nie zgodzili 
się także na zaproponowaną 
przez pracodawcę wysokość 
jednorazowej premii party-
cypacyjnej. Wyniosłaby ona 
od 187 do 686 zł. – Tę propo-
zycję też trudno było uznać 
za satysfakcjonującą dla pra-
cowników – mówi Waldemar 
Sopata.

Podkreśla, że w pierwszym 
kwartale spółka osiągnęła 
dodatni wynik fi nansowy, a 
przychody ze sprzedaży wy-
niosły 4,88 mld zł. To wpraw-
dzie mniej niż w tym samym 
okresie ubiegłego roku, ale 
zdaniem związkowców na tyle 
dużo, by pracownicy mogli 
partycypować w zysku. – Nie 
mówimy o sytuacji zagrożenia 
stratą, tylko o zysku, który wy-
pracowała cała załoga. Trudno 
się więc dziwić, że związki za-
wodowe chcą, by pracownicy 
w tym zysku partycypowali. 
To jest normalne – zaznacza 
wiceprzewodniczący Rady 
Społecznej w Tauronie.

AGNIESZKA KONIECZNY

20 maja Zarząd Grupy Kapitałowej Tauron przedstawił Radzie Społecznej spółki nowe propozycje płacowe. 
Związkowcy czekają na pełną treść projektu porozumienia. Wtedy podejmą decyzje o dalszych działaniach.

Szansa na porozumienie płacowe?

W I kwartale spółka osiągnęła dodatni wynik fi nansowy, a przychody ze sprzedaży wyniosły 4,88 mld zł. 

Związki zawodowe 
chcą, by pracownicy  
partycypowali 
w zysku fi rmy – 
mówi wiceprzewodniczący 
Rady Społecznej Tauronu.

Pracownicy Tauron Ciepło czują się oszukani

Pracownicy są rozżaleni, bo okazało się, że porozumienia zawarte 
z prezesem są tak naprawdę bezwartościowymi świstkami papieru

17 maja strażnicy miejscy z 
Siemianowic Śląskich rozpo-
częli głodówkę. Domagają 
się m.in. przywrócenia do 
pracy wiceprzewodniczącego 
zakładowej Solidarności oraz 
zwiększenia liczby strażników 
patrolujących ulice. 

20 i 21 maja doszło do roz-
mów przedstawicieli Komisji 
Zakładowej z komendan-
tem jednostki. – Zrobiliśmy 
krok do przodu. Komendant 
zaznaczył, że jest możliwe 
spełnienie zgłoszonych przez 
nas postulatów. Kolejne roz-
mowy zaplanowane zostały 
na 23 maja – mówi Marek 
Kozubski, przewodniczący 
Solidarności w siemianowi-
ckiej straży. Zaznacza, że do 
momentu podpisania poro-
zumienia protest głodowy 
nie zostanie przerwany.

Bezpośrednią przyczyną 
podjęcia akcji było bezpraw-
ne, zdaniem związkowców 
zwolnienie z pracy wice-
przewodniczącego zakłado-
wej Solidarności Henryka 
Zielińskiego. Związkowcy 
przypominają, że Henryk 
Zieliński kilka lat temu ura-
tował życie człowiekowi, 
który zasłabł na przystanku 
autobusowym, za co wówczas 
został uznany za bohatera. – 
Nie mogliśmy się zgodzić na 
wyrzucenie naszego kolegi 
z pracy. Ustawa o strażach 
miejskich nie pozwala nam 
strajkować, dlatego wybra-

liśmy taką formę protestu 
– dodaje Kozubski.

Protest w siemianowickiej 
straży ma charakter rotacyjny. 
Jako pierwsi głodówkę rozpo-
częli Marek Kozubski i Mirosław 
Wojciechowski. Po upływie 
trzech dób do akcji przystąpili 
kolejni strażnicy. W sumie w 
głodówce gotowych jest wziąć 
udział ponad 20 osób. 

Związkowcy domagają się 
też zmiany organizacji pracy 
siemianowickiej straży. Żądają 
zwiększenia liczby umundu-
rowanych funkcjonariuszy 
pracujących w terenie przy 
jednoczesnym zmniejszeniu 
liczby pracowników admi-

nistracji. Kolejny postulat 
dotyczy wyjaśnienia sprawy 
wideorejestratorów, które w 
Siemianowicach zostały zainsta-
lowane niezgodnie z prawem. 
W kwietniu wyszło na jaw, 
że dwa tego typu urządzenia 
wykorzystywane przez siemia-
nowicką straż miejską przez 
kilka miesięcy ubiegłego roku 
działały bez zgody Inspektora 
Ruchu Drogowego.

Siemianowiccy strażnicy 
poinformowali o swoim prote-
ście władze miasta. Zwrócili się 
również do Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego o wszczęcie 
kontroli w jednostce. 

ŁK, AGA

Głodówka w siemianowickiej straży

Bezpośrednią przyczyną akcji protestacyjnej było zwolnienie z pracy 
wiceprzewodniczącego zakładowej Solidarności

Foto: TŚD

Foto: Tauron Ciepło

Foto: TŚD
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O natychmiastowe odstąpie-
nie od uchwały intencyjnej 
dotyczącej przyłączenia czte-
rech szpitali wojewódzkich 
do szpitali klinicznych zaape-
lowali do władz samorządo-
wych województwa śląskiego 
związkowcy z Solidarności 
służby zdrowia w naszym re-
gionie. W pismach do marszał-
ka województwa i wojewody 
śląskiego związkowcy ostrze-
gają, że połączenie szpitali 
klinicznych z wojewódzkimi 
będzie oznaczało likwidację 
setek miejsc pracy. 

– Dyrektorzy szpitali nie 
będą utrzymywać dublujących 
się w nich jednostek, admini-
stracji, działów gospodarczych 
i pomocniczych. Nie będzie 
też potrzeby, by w połączo-
nych podmiotach powielać 
funkcjonowania bliźniaczych 

oddziałów. Obawiamy się , 
że w tej sytuacji dalsza dzia-
łalność przynajmniej dwóch 
szpitali wojewódzkich może 
być uznana za nieuzasadnio-
ną – wyjaśnia Halina Cierpiał, 
przewodnicząca Regionalnego 
Sekretariatu Ochrony Zdrowia 
NSZZ Solidarność.

Uchwałę intencyjną przyjął 1 
kwietnia Zarząd Województwa 
Śląskiego. Wniosek o przyłącze-
nie szpitali wojewódzkich do 
placówek klinicznych złożył w 
grudniu 2013 roku rektor Ślą-
skiego Uniwersytetu Medycz-
nego. Związkowcy informują, 
że uchwała przyjęta została bez 
konsultacji ze stroną społeczną. 
30 kwietnia Komisja Zdrowia 
i Polityki Społecznej Sejmiku 
Województwa Śląskiego nega-
tywnie zaopiniowała uchwałę 
Zarządu Województwa. 

– Sytuacja fi nansowa szpitali 
wytypowanych do połączenia 
z klinikami jest dość dobra, a 

tymczasem kondycja placó-
wek klinicznych jest wręcz 
tragiczna. Naszym zdaniem 

ich połączenie ma na celu 
zwiększenie wysokości kon-
traktów zawieranych przez 
kliniki z NFZ. Dodatkowo ŚUM 
stanie się bogatszy o wartość 
podmiotów, które otrzyma w 
prezencie od Zarządu Woje-
wództwa – wyjaśnia Halina 
Cierpiał.

Decyzję o wprowadzeniu 
uchwały intencyjnej w życie 
ostatecznie podejmie Sejmik 
Województwa Śląskiego. Ale 
związkowcy przewidują, że 
większość radnych zagłosuje 
zgodnie z wolą rektora ŚUM. 
Swoje argumenty przeciwko 
połączeniu szpitali przedsta-
wili 15 maja podczas spotka-
nia z wicemarszałek sejmiku 
w Urzędzie Marszałkowskim. 
Przekonali ją też do przepro-
wadzenia konsultacji z udzia-
łem dyrektorów tych placó-

wek, rektora ŚUM i strony 
społecznej. – Wicemarszałek 
zadeklarowała, że takie roz-
mowy odbędą się w najbliż-
szym czasie. Mamy nadzieję, 
że dla władz województwa 
priorytetem są miejsca pracy 
setek pracowników ochrony 
zdrowia, a nie partykularne 
interesy ŚUM – mówi prze-
wodnicząca. 

Do połączeń wytypowane 
zostały placówki: Uniwersy-
teckie Centrum Okulistyki i 
Onkologii ŚUM, Szpital Kli-
niczny Nr 6 ŚUM, Centralny 
Szpital Kliniczny im. prof. 
Kornela Gibińskiego ŚUM, 
Szpital Kliniczny w Zabrzu oraz 
wojewódzkie szpitale specja-
listyczne w Bytomiu, Zabrzu, 
Chorzowie i Szpital Kolejowy 
w Katowicach-Ligocie. 

BEA

G
dy spółki górni-
cze przechodzą 
trudny okres, ni-
czym grzyby po 
deszczu wyrastają 

pseudoeksperci opowiadający 
brednie o miliardach dopła-
canych z budżetu do górni-
ctwa. Padają różne liczby, 
zazwyczaj wyssane z palca. 
Mimo to liczby te są często 
bezrefl eksyjnie powtarzane 
przez część polityków i dzien-
nikarzy, przez co stopniowo i 
systematycznie zadomawiają 
się w tzw. świadomości spo-
łecznej. Tak naprawdę z tym 
dopłacaniem jest zupełnie 
odwrotnie. Górnictwo jest 
potężnym płatnikiem wszel-
kiego rodzaju podatków i 
danin publicznoprawnych. 
Z górnictwa „żyją” nie tylko 
gminy na terenie, których 
mieszczą się kopalnie i wy-
dobywany jest węgiel. Bez 
corocznego zastrzyku gotówki 
ze spółek węglowych ogrom-
ne kłopoty miałby również 
budżet państwa.

Najwyższy VAT na węgiel w UE 
Łącznie branża górnicza od-
prowadziła w ubiegłym roku 
do budżetu państwa 7 mld 
152 mln 694 tys. zł. 7 mld zł 
to jedna czwarta wydatków 
naszego państwa na obronę 
narodową czy dwie trzecie 
wydatków budżetowych 
na cały wymiar sprawied-
liwości.

Bezpośrednio do budżetu 
państwa z kopalń wpłynęło w 
ubiegłym roku nieco ponad 3 
mld zł. Przeszło 872 mln zł tej 
kwoty to podatek dochodowy 
od osób fi zycznych. Kolejne 
142 mln to podatek docho-
dowy od osób prawnych. Z 

kolei VAT-u, czyli podatku 
od towarów i usług firmy 
górnicze zapłaciły w ubie-
głym roku prawie 2 mld zł. 
Sprzedaż węgla kamiennego 
w Polsce jest opodatkowana 
najwyższą stawką podatku 
VAT spośród wszystkich kra-
jów produkujących węgiel w 
Unii Europejskiej. W Polsce 
stawka ta wynosi 23 proc. 
Dla porównania w Czechach 
i Hiszpanii jest to 21 proc., w 
Niemczech 19, a w Wielkiej 
Brytanii 20 proc.

Daniny publiczne górnictwa
Do podatku VAT, CIT, PIT 
dochodzi jeszcze akcyza oraz 
wypłata z zysku odprowadza-
na przez jednoosobowe spółki 
skarbu państwa. Jeszcze w 2011 
roku, ostatnim względnie do-
brym rokiem dla branży przed 
załamaniem się światowego 
rynku węgla, spółki górnicze 
odprowadziły do państwo-
wej kasy z tytułu wypłaty z 
zysku ponad 335 mln zł. W 
2011 roku sama Kompania 
Węglowa, borykająca się dzi-

siaj z ogromnymi problemami 
fi nansowymi, wypracowała 
ponad 554 mln zł zysku netto. 
Prawie 80 mln z tej kwoty tra-
fi ło do budżetu. 

Spółki węglowe to rów-
nież potężny płatnik Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. Na 
składki wobec ZUS, a także 
Funduszu Pracy, Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych i Funduszu 
Emerytur Pomostowych spół-
ki węglowe przeznaczyły w 
2013 roku ponad 3,6 mld zł. 

Firmy górnicze są zobligowa-
ne również do dokonywania 
wpłat na rzecz Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych oraz na-
rodowego i wojewódzkich 
funduszy ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej.

Kopalnie i zakłady należące 
do spółek węglowych to także 
jedno z podstawowych źródeł 
przychodów tzw. gmin górni-
czych. Nie chodzi wyłącznie o 
udział tych gmin w podatku 
PIT i CIT, choć to kwoty rzędu 

kilkuset milionów zł rocznie. W 
2013 roku wyłącznie z tytułu 
opłaty eksploatacyjnej, podatku 
od nieruchomości, a także in-
nego rodzaju podatków i opłat 
lokalnych, spółki węglowe prze-
lały na konta gmin górniczych 
prawie 280 mln zł. 

Ile podatków w tonie węgla?
Nadmierne, rozdęte do granic 
możliwości obciążenie górnictwa 
różnego rodzaju daninami pub-
licznoprawnymi bezpośrednio 
przekłada się na konkurencyj-
ność polskiego węgla. Jak wy-
nika z danych Górniczej Izby 
Przemysłowo-Handlowej, opo-
datkowanie jednej tony węgla 
w Polsce w 2000 roku wynosiło 
35 zł i 45 groszy. W 2013 roku 
było to już ok. 95 zł i 15 groszy, 
czyli niemal 3 razy więcej. 

Szukając przyczyn obecne-
go kryzysu w branży górniczej, 
pseudoeksperci i część dzien-
nikarzy oraz polityków wska-
zuje najczęściej zbyt duże ich 
zdaniem wynagrodzenia gór-
ników oraz przysługujące im 
uprawnienia. Tak jest najłatwiej. 
Zweryfi kowanie tego, jak jest 
naprawdę, wymaga odrobiny 
wysiłku, co, jak się okazuje, dla 
większości z nich stanowi zbyt 
duże wyzwanie. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Wysokość wszystkich płatności publicznoprawnych odprowadzonych w ubiegłym roku przez spółki górnicze to ponad 
7 mld zł. W ciągu ostatnich 10 lat kopalnie wpłaciły do budżetu ponad 70 mld zł. 

Kto do kogo dopłaca
Opodatkowanie jednej 
tony węgla w Polsce w 
2000 roku wynosiło 
35 zł i 45 groszy. 
W 2013 roku było 
to już ponad 95 zł, 
czyli niemal 3 razy 
więcej. 

Łączenie szpitali kosztem miejsc pracy

Decyzję o wprowadzeniu w życie uchwały intencyjnej Zarządu 
Województwa Śląskiego ostatecznie podejmą radni sejmiku

Obciążenia publicznoprawne górnictwa (w mln zł)

Oprac. własne na podstawie danych z Ministerstwa Gospodarki

Foto: w
ikipedia.pl/Thom

as Bjørkan
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§

Często słyszę, że dane 
osobowe są chronione. 
O jakie dane chodzi? Które 
dane będą chronione pra-
wem? (Elżbieta Z.) 

Przepisy  ustawy o 
ochronie danych osobo-
wych przewidują, że za 
dane osobowe „uważa się 
wszelkie informacje doty-
czące zidentyfi kowanej lub 
możliwej do zidentyfi ko-
wania osoby fi zycznej”. 
Informacje te muszą być 
na tyle zdefi niowane, żeby 
na ich podstawie można 
było określić w sposób 
bezpośredni lub pośred-
ni tożsamość konkretnej 
osoby. Szczególnie będzie 
tutaj chodziło o powoły-
wanie się na specyfi czne 
numery identyfi kacyjne, 
cechy fizyczne, fizjolo-
giczne, umysłowe, eko-
nomiczne, kulturowe lub 
społeczne. Przepisy prze-
widują jednak, że infor-
macje te muszą pozwalać 
na określenie tożsamości 
konkretnej osoby bez ko-
nieczności poświęcania na 
to nadmiernych kosztów, 
działań czy czasu.

Danymi osobowymi 
będą informacje pozwa-
lające konkretnie ustalić 

tożsamość osoby, niezależ-
nie od tego czy pozwalają 
one na natychmiastową 
jej identyfi kację, czy są 
wystarczające do ustalenia 
jej tożsamości za pomocą 
powszechnie dostępnych 
źródeł. Chodzić tutaj bę-
dzie o możliwość zindy-
widualizowania osoby 
bez nadmiernego wysił-
ku, czasu i kosztów. Na-
leży zwrócić uwagę, że 
danymi osobowymi nie 
będą mogły być nazwane 
pojedyncze informacje o 
dużym stopniu ogólności, 
natomiast będziemy już 
mówili o danych osobo-
wych, gdy zostałyby te 
informacje tak ze sobą 
zestawione, że można je 
będzie odnieść do kon-
kretnej osoby. Przykłado-
wo nazwa ulicy i numer 
domu sama w sobie nie 
będą danymi osobowy-
mi, natomiast informacja 
ta zyska status danych 
osobowych po dodaniu 
już imienia i nazwiska 
osoby tam zamieszkującej, 
czyli gdy będzie konkret-
na możliwość ustalenia 
tożsamości osoby. Proszę 
pamiętać, że niektóre po-
jedyncze informacje już 

ze swej specyfiki będą 
klasyfi kowane jako dane 
osobowe. Jako przykład 
można tu wskazać numer 
PESEL, który z założenia 
jest przyporządkowany 
konkretnej osobie.

Przepisy ustawy wska-
zują jednak wyraźnie, że 
danymi osobowymi nie 
będą informacje, które do 
zidentyfi kowania danej 
osoby będą wymagały 
nieracjonalnych lub nie-
proporcjonalnie wysokich 
nakładów. Danymi oso-
bowymi nie będą także 
informacje dotyczące 
przedsiębiorstw czy sto-
warzyszeń, gdyż ustawa 
przewiduje ochronę da-
nych osobowych jedynie 
osób fi zycznych.

Należy pamiętać, że 
ustawa daje każdemu 
prawo do ochrony jego 
danych osobowych. Proszę 
pamiętać, że zasadniczo 
przetwarzanie danych 
osobowych konkretnej 
osoby będzie możliwe 
dopiero po uzyskaniu jej 
zgody, jednak przepisy 
ustawy wskazują także 
inne możliwości.

Informujemy, że po-
wyższy artykuł nie jest 

opinią ani poradą praw-
ną i nie może służyć jako 
ekspertyza przed sądem, 
urzędem czy osobą pry-
watną. Proszę pamiętać, 
że ze względu na długość 
opracowania artykuł do-
starcza jedynie informacji 
ogólnych, które w kon-
kretnym przypadku nie 
mogą zastąpić porady 
prawnej.

Proszę pamiętać, że 
osoby posiadające Ochro-
nę Prawną CDO24 zawsze 
mogą zasięgnąć dodatko-
wych informacji w depar-
tamencie prawnym CDO24 
pod numerem telefonu 801 
003 138, który działa co-
dziennie od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 
8.00 do 16.30. Pozostałe 
osoby zainteresowane 
posiadaniem ochrony 
prawnej zapraszamy do 
zapoznania się z ofertą 
CDO24 na stronie interne-
towej www.cdo24.pl.

Masz pytanie do praw-
nika? Napisz do nas: ga-
zeta@cdo24.pl. Odpo-
wiedzi na najciekawsze 
i najczęściej pojawiają-
ce się Państwa pytania, 
będziemy zamieszczali w 
naszych artykułach.

Ochrona danych 
osobowych

Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie 
Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
w Katowicach apeluje do mieszkańców 
Województwa Śląskiego, aby poparli 
w nadchodzących wyborach do 
Parlamentu Europejskiego, kandy-
daturę Stanisława Szweda. 

Nie kierują nami żadne partyku-
larne interesy. Nie zabieramy głosu w 
interesie poszczególnych grup społecz-
nych, korporacji zawodowych, czy partii 
politycznych. Jako ludzie doświadczeni 
represjami komunistycznymi za walkę 
o wolność, godność i niepodległy byt 
Narodu Polskiego, doskonale zdajemy 
sobie sprawę, jak ważna jest dla naszego 
kraju działalność w interesie wszystkich 
Polaków, a nie tylko wybranych grup 
społecznych. Dla nas najważniejsze jest 
dobro całej Polski i jej obywateli. Daliśmy 
temu dowód wielokrotnie i świadczą o 
tym nasze życiorysy. 

Jesteśmy ludźmi „Solidarności” i bliskie 
nam są ideały „Sierpnia 1980”, chrześci-

jańska etyka i katolicka nauka społeczna 
Kościoła, jako ideowe fundamenty budowy 
naszego państwa – Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Te ideały są również fundamentem 
przekonań i działalności społeczno – po-
litycznej kandydata Stanisława Szweda. 
W naszej ocenie to jeden z nielicznych 
autorytetów, który jest wierny ideałom 
„Solidarności”. To człowiek, który nie 
zmienia koniunkturalnie poglądów i 
dlatego jest wiarygodny. 

Naszym prawem i jednocześnie obo-
wiązkiem jest wskazywać i wspierać 
tych, którzy mają szanse skutecznie 
budować Polskę wolną, sprawiedliwą, 
demokratyczną i solidarną. 

Głosowanie na kandydata Stanisła-
wa Szweda, jest najlepszym krokiem 
na drodze do budowy Polski – wolnej, 
demokratycznej, sprawiedliwej i soli-
darnej w bezpiecznej i demokratycznej 
Wspólnocie Europejskiej. 

Przewodniczący Stowarzyszenia
Eugeniusz Karasiński

Monika Weingärtner, 
CDO24

r, 
Apel

W poprzednim numerze Tygodnika Ślą-
sko-Dąbrowskiego w artykule pt. „Po-
mnik usunięty” wśród wymienionych 
sygnatariuszy listu do prezydenta Ka-
towic w sprawie usunięcia z Placu

Wolności pomnika Wdzięczności Armii 
Radzieckiej zabrakło inicjatora akcji 
– Stowarzyszenia „Porozumienie Katowickie 
1980”. Za błąd serdecznie przepraszam.

 REDAKTOR NACZELNA TŚD

Sprostowanie
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» MYŚLELIŚMY, ŻE W TYM 
TYGODNIU rubryka napi-
sze się sama. Spodziewaliśmy 
się, że na ostatniej prostej 
kampanii do europarlamen-
tu nasza – przepraszamy za 
wyrażenie – klasa polityczna 
wejdzie na tak wysoki po-
ziom aktywności, że kilku 
jej przedstawicieli prawem 
statystyki musi się spekta-
kularnie wyłożyć. Przyczaili-
śmy się więc niczym Michał 
Boni siedzący w krzakach w 
swoim najnowszym spocie 
wyborczym, ale nic takiego 
się nie stało. W ostatnim tygo-
dniu nasi wybrańcy krajowi 
oraz ci, aspirujący do miana 
wybrańców europejskich 
byli wyjątkowo niemrawi. 
Zupełnie jakby zapomnieli 
o jaka stawkę toczy się gra i 
że ta stawka będzie im wy-
płacana w euro. 

» NO MOŻE PRZESADZA-
MY. Aktywny był Migal, 
który zrobi to z każdą partią 
byle pozwoliła mu to robić 
przez kolejne pięć lat. Ak-
tywny był też Korwin, ale 
jako, że wiek nastoletni obaj 
mamy już dawno za sobą i 
w związku z tym nie mieś-
cimy się w tzw. targecie jego 
ugrupowania, nie specjalnie 
śledzimy wypowiedzi lidera 
Kongresu Nowej Prawicy. Ja-
nuszem zainteresowała się za 
to wiecznie młoda duchem i 
intelektem Julka Pitera, która 
zażądała, aby wyjawił z czego 
tak właściwie żyje i jakim 
cudem stać go na utrzyma-
nie dużego domu i licznej 
rodziny. My tam w konto 
ani nigdzie indziej zaglądać 
Korwinowi nie zamierzamy. 
Julce możemy podpowiedzieć 
jedynie, aby sprawdziła czy 
Janusz nie podkrada czasem 
kieszonkowego swoim wy-
borcom. Bawi nas za to, że 
prześwietlać fi nanse człowie-
ka w muszce chce właśnie 
Pitera, która kiedyś sama 
należała do założonej przez 
niego Unii Polityki Realnej. 
Jak widać urok Korwina jest 
płytki jak głoszone przez 
niego poglądy.

» OSTATNIO DOWIE-
DZIELIŚMY SIĘ za to, z 
czego żyje Julka. Tzn. wie-

dzieliśmy, że z naszych po-
datków, ale myśleliśmy, że 
ogranicza się wyłącznie do 
uposażenia poselskiego. 
Okazuje się jednak, że to nie 
wszystko.Pani minister od 
dorsza za 8,50 zł i kultury 
jedzenia śniadań od zeszłego 
roku pobiera emeryturę. Nie 
byłoby w tym nic szczegól-
nie bulwersującego, jak na 
poselskie standardy rzecz 
jasna, gdyby nie to, że Julka 
była jedną z największych 
orędowniczek wydłuże-
nia wieku emerytalnego. 
– Musimy zmienić mentalność 
i wyjść z czasów komuny
– uzasadniała kiedyś korup-
cyjna Julka konieczność pracy 
do 67 roku życia. Okazuje się, 
że Pitera wyszła z komuny 
i poszła do ZUS-u po kasę. 
Trzy miesiące po swoich 60-
tych urodzinach. 

» TO, ŻE JULKA JEST JUŻ 
EMERYTKĄ wyśledził Fakt, 
przeglądając oświadczenie 
majątkowe pani poseł. Na 
szczęście nasi wybrańcy 
zadbali o to, abyśmy już 
niedługo nie musieli się 
denerwować informacjami, 
dotyczącymi tego, jak panie 
i panowie z Wiejskiej doją 
kasę z naszych kieszeni. Nasi 
drodzy, bardzo drodzy sena-
torowie korzystając z tego, 
że i tak wszyscy zajmują się 
wyborami do PE, próbują 
przepchnąć nowelizację usta-
wy o wykonywaniu mandatu 
posła i senatora, zgodnie z 
którą parlamentarzyści nie 
musieliby publikować w 
oświadczeniach majątko-
wych pełnych informacji 
o swoim dobytku. Chcą też 
aby wprowadzić ustawowy 
zakaz zwalniania z pracy lub 

obniżania pensji parlamen-
tarzyście, który łączy wyko-
nywanie mandatu z pracą 
zawodową. Warto zaznaczyć, 
że ci sami kolesie rok temu 
klepnęli radykalne, atypra-
cownicze uelastycznienie 
Kodeksu pracy. I tak drodzy 
wyborcy emerytka Julka bę-
dzie wam opowiadać o tym, 
że musicie zapierniczać do 
śmierci, a nietykalni sena-
torowie, będą tłumaczyć, 
że rynek pracy w Polsce jest 
za mało elastyczny. Takich 
sobie wybraliście i takich 
macie. Już w najbliższą nie-
dzielę możecie wybrać tych 
samych na jeszcze lepszy 
stołek. 123 obecnych po-
słów i senatorów startuje 
w wyborach do Parlamen-
tu Europejskiego. Emerytka 
Julka też kandyduje.

GOSPODZKI&PODRÓŻNY

Foto: demotywatory.pl

Ogłoszenie społeczne

– Jaka jest różnica między dwulat-
kiem a dorosłym facetem?
– Dwulatka można zostawić sa-
mego z nianią.

***
Spotykają się trzy bociany, stary, 
średni i bardzo młody i rozma-
wiają o tym, jak spędzały ostatni 
tydzień.
– Ja uszczęśliwiałem staruszków 
w Krakowie – mówi stary.
– Ja uszczęśliwiałem trzydzie-
stolatków w Warszawie – mówi 
średni.
A najmłodszy:
– A ja straszyłem studentów w 
Poznaniu.

Pewna para miała czterech synów. 
Trzech było wysokimi blondynami, 
tylko jeden, najmłodszy był niski 
i miał czarne włosy. Gdy przyszedł 
czas umierania, mąż pyta żony:
– Kochanie, powiedz mi, tylko 
szczerze, czy nasz najmłodszy jest 
moim synem?
– Tak, oczywiście. Przysięgam 
kochanie!
I wtedy mężczyzna mógł odejść 
w spokoju. Chwilę potem żona 
pomyślała: Całe szczęście, że nie 
zapytał o trzech pozostałych.

***
Do kolesia na ulicy podchodzi brud-
ny, skacowany menel i mówi:

– Panie, poratuj pan! Zbieram na 
jedzenie. Daj pan trochę grosza!
– O, nie! Pewnie zaraz kupisz 
fl aszkę, nie ma mowy!
– Skąd! Ja już od dawna nie piję!
– To pewnie przegrasz w karty!
– Ja brzydzę się hazardem!
– No to wydasz na kobiety!
– Jaaa? Ja jestem wierny mojej 
babie, naprawdę jestem głodny.
Na to koleś:
– No to jedziemy do mnie. Żona 
zrobi kolację. zjesz z nami.
Menel do końca próbuje ściem-
niać i mówi:
– Ale zobacz pan, jak ja wy-
glądam, pańska żona mnie nie 

wpuści, daj mi pan kilka złotych 
i już sobie idę.
– Jedziesz ze mną. Muszę pokazać 
żonie, co dzieje się z człowiekiem, 
który nie pije, nie gra w karty i 
jest wierny swojej kobiecie! 

***
W liceum na lekcji polskiego ucz-
niowie piszą wypracowanie, które 
ma zawierać: wątek religijny, watek 
historyczny, wątek miłosny i wątek 
sensacyjny. Wszyscy uczniowie 
piszą pracowicie już pół godziny, 
tylko jeden Karolek rozsiadł się 
wygodnie i patrzy w sufi t.
– Karolku, czemu nie piszesz? – 
pyta nauczycielka.

– Ja już napisałem – odpowiada 
Karolek.
– To jest niemożliwe – dziwi się 
nauczycielka – przeczytaj wszyst-
kim na głos co napisałeś. Mój Boże 
(wątek religijny) – rzekła hrabina 
(wątek historyczny) jestem w ciąży 
(wątek miłosny), ale nie wiem z 
kim (wątek sensacyjny).

***
Jedzie facet samochodem. Nagle patrzy 
w lusterko, a tu jedzie za nim policjant. 
Na ten widok dodaje gazu. Ale poli-
cjant go dogania i mówi tak:
– Panie, jeśli pan wytłumaczy się 
tak jak jeszcze nikt się nie wytłuma-
czył, to puszczę pana wolno.

Facet na to:
– No bo wie pan... moja żona ucie-
kła z policjantem i myślałem, że on 
goni mnie aby ją zwrócić. 

***
– Jasiu powiedz mi 2 przyimki.
– Kto ? Ja ?
– Bardzo dobrze Jasiu, szóstka. 

***
Co mówi nauczycielka geografi i 
rano do mapy?
Witam Państwa.

***
– Zosiu, co tak długo robisz w 
kuchni?
– Wpadła mi kostka lodu do wrząt-
ku i nie mogę jej znaleźć.

ROZBAWIŁO nas to


