
60 proc. 
tylu Polaków 

w wieku 24-35 lat 
mieszka z rodzicami.
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Dominik Kolorz: Jeśli PO znowu wygra 
w naszym regionie, to dla polityków 
rządzącej partii będzie to jasny sygnał 
– hulaj dusza, piekła nie ma. » STRONA 5

Zygmunt Woźniczka:  On, jak nikt 
inny, potrafi ł zapanować nad tym 
naszym bajzlem, potrafi ł zebrać Polskę 
do kupy i ją zorganizować. » STRONA 10

W
ybory samo-
rządowe są 
blisko nas. To 
w nich de-
cydujemy o 

wyborze ludzi, którzy będą 
zarządzać naszą najbliższą 
okolicą. To oni będą podej-
mować decyzję w sprawie 
budowy chodnika czy placu 
zabaw koło naszego domu, 
to ich działania będą miały 
wpływ np. na jakość trans-
portu publicznego w naszej 
miejscowości – mówi Rafał 
Górski, prezes Instytutu Spraw 
Obywatelskich w Łodzi. 

O ogromnej roli samorzą-
du w kształtowaniu naszej 
codziennej rzeczywistości 
świadczą liczby. W ubiegłym 
roku łączne wydatki wszyst-
kich jednostek samorządu te-
rytorialnego wyniosły prawie 
184 mld zł, z czego wydatki w 
budżetach gmin to ponad 80 
mld, a miast na prawach po-
wiatu 64 mld. To z gminnych 
i miejskich budżetów utrzy-
mywane są szkoły, ośrodki 
pomocy społecznej, biblio-
teki i instytucje kulturalne. Z 
nich fi nansowane jest łatanie 
gminnych dróg i budowanie 
nowych, a także inne inwesty-
cje infrastrukturalne, jak np. 
wodociągi czy kanalizacja. 

A kogo to obchodzi?
Zgodnie z ostatnim sondażem 
CBOS 64 proc. Polaków doce-
nia wagę wyborów samorzą-
dowych oraz uznaje, że mają 
one większe znaczenie od 
wyborów parlamentarnych 
czy prezydenckich. Tyle w 
sferze deklaracji. W rzeczy-
wistości samorządowa elekcja 
nigdy nie budziła zbyt dużego 
zainteresowania wyborców. 
Frekwencja jest tu z reguły o 
kilka punktów procentowych 
niższa niż w przypadku innych 
wyborów.

Co ciekawe, przy okazji 
wyborów samorządowych 
Polacy stosunkowo niechętnie 
korzystają zarówno z czyn-
nego, jak i z biernego prawa 
wyborczego. O ile w 2010 
roku w dużych gminach po-
wyżej 20 tys. mieszkańców i 
w miastach na prawach po-
wiatu przypadało przecięt-

nie od 10 do 12 chętnych na 
jeden mandat, to w małych 
gminach radnym zostawał 
co trzeci kandydat startujący 
w wyborach. Co więcej, jak 
podaje Fundacja Batorego, 
w ostatnich wyborach 1180 
osób objęło mandat radnego 
bez walki z konkurencją. 

Służba czy interes?
Zdaniem Rafała Górskiego 
niski poziom zainteresowania 
obywateli samorządem to wina 
samych polityków, czy raczej 
pseudopolityków. – Polity-
ka to służba i troska o dobro 
wspólne, a pseudopolityka, 
której mamy w Polsce bardzo 
dużo, to działalność na rzecz 
takiej czy innej grupy intere-
su, najczęściej partyjnej czy 
korporacyjnej. Pseudopolitycy 
sprowadzili politykę tylko do 
wojny, do gry, służby nie ma 
tam wcale. Słowo „polityka” 

zostało kompletnie zawłasz-
czone przez grupy partyjne, 
którym zależy na tym, żeby 
przeciętny wyborca kojarzył 
je z czymś złym, a to przecież 
absurd. Polityka powinna być 
dobra. Polityka to nie tylko 
partie polityczne. Kiedy ja u 
siebie w Łodzi idę do sklepu i 
kupuję kefi r z Pabianic, a nie z 
Francji przywieziony do Polski 
TIR-em, to także jest polityka. 
O tym powinniśmy pamiętać 
i mówić przy każdej okazji – 
podkreśla prezes INSPRO. 

Test dla JOW
Tegoroczne wybory samo-

rządowe mają jeszcze jeden 
ciekawy aspekt. Po raz pierw-
szy radnych do rad gmin nie 
będących miastami na pra-
wach powiatu wybierzemy w 
jednomandatowych okręgach 
wyborczych. JOW-y dotąd 
funkcjonowały w polskim 

systemie politycznym jedynie 
w wyborach do Senatu. Tam 
jednak ze względu m.in. na 
duże okręgi i centralnie pro-
wadzoną kampanię wyniki 
głosowania nie różniły się za-
sadniczo od rezultatu wyborów 
do Sejmu, gdzie obowiązuje 
ordynacja proporcjonalna. 
16 listopada przekonamy się, 
czy jednomandatowe okręgi 
będą promować niezależnych 
kandydatów, jak twierdzą zwo-
lennicy tego rozwiązania, czy 
też przyczynią się do jeszcze 
większej dominacji najwięk-
szych partii.

Świadomy wybór?
Przy wielu zaletach wybory sa-
morządowe w obecnym kształ-
cie mają jednak znaczącą wadę. 
Wada ta jest obecna również 
na szczeblu parlamentarnym, 
ale w samorządzie jest ona 
szczególnie mocno widocz-

na. Chodzi o brak rzetelnej 
i pełnej informacji na temat 
kandydatów. – Nie mamy w 
ogóle narzędzi do weryfi ko-
wania kompetencji, doświad-
czenia czy umiejętności osób 
startujących w wyborach. Bar-
dzo często jedyna informacja 
o danym kandydacie to ulotka 
czy plakat, gdzie przecież zbyt 
dużo treści nie ma. Przyjmu-
jąc człowieka do pracy, zaczy-
namy od sprawdzenia jego 
CV. Tak samo powinno być 
w przypadku polityków. Bo 
przecież oni są naszymi pra-
cownikami, a my, obywatele 
ich pracodawcami – zaznacza 
Rafał Górski.

Dość olewania
Właśnie weryfi kacji i rozlicze-
niu polityków poświęcona jest 
akcja INSPRO „Dość Olewania” 
prowadzona w ramach kampa-
nii „Obywatele Decydują”. Na 

stronie internetowej obywatele-
decyduja.pl możemy wypełnić 
gotowy formularz zawierający 
pytanie do wójta, burmistrza 
lub prezydenta w naszej miej-
scowości. Brzmi ono następu-
jąco: „Szanowny Polityku, jako 
Pana/Pani pracodawca chcę 
rozliczyć Pana/Panią z obietnic 
wyborczych. Chcę wiedzieć, co 
Pan/Pani obiecał/-a w 2010 r., a 
co faktycznie zrealizował/-a?” 
Po wpisaniu naszych danych 
osobowych list zostanie au-
tomatycznie przesłany drogą 
elektroniczną do odpowied-
niego samorządowca. 

Ułatwić obywatelom pod-
jęcie świadomej decyzji wy-
borczej ma również stworzony 
przez NSZZ Solidarność serwis 
sprawdzampolityka.pl znany z 
wyborów do Parlamentu Euro-
pejskiego. Z uwagi na zbliżające 
się wybory w serwisie pojawiła 
się zakładka „samorząd”, gdzie 
wyszczególniono wszystkich 
obecnych parlamentarzystów 
ubiegających się o urząd pre-
zydentów miast. Klikając na 
nazwisko danego polityka, 
możemy się dowiedzieć, jak 
głosował on w Sejmie lub w 
Senacie w ważnych dla oby-
wateli sprawach.

– Jako wyborca chciałbym 
np. wejść na serwis Państwo-
wej Komisji Wyborczej i tam 
móc przeczytać kompletne CV 
kandydata w wyborach. Fetu-
jemy 25 lat wolności, a przez te 
ćwierć wieku nie potrafi liśmy 
wypracować kompleksowych 
narzędzi pozwalających rozli-
czyć polityków z ich roboty. 
Sytuacja, w której organizacje 
społeczne czy związki zawo-
dowe muszą tworzyć takie na-
rzędzia, jest chora – podkreśla 
Rafał Górski. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

16 listopada zdecydujemy o tym, jak będzie nam się żyć w naszych miejscowościach w najbliższych czterech 
latach. Zdecydujemy też, kto i na co będzie wydawał ogromne pieniądze będące w dyspozycji samorządów. To bardzo 
ważny wybór, dlatego powinien być w pełni świadomy. 

To bardzo ważne wybory
To z gminnych i 
miejskich budżetów 
utrzymywane są szkoły 
i instytucje kulturalne, 
fi nansowana jest 
naprawa i budowa 
dróg, wodociągi
i kanalizacja.

Frekwencja w wyborach samorządowych niestety jest z reguły o kilka punktów procentowych niższa niż w przypadku innych wyborów

Foto: TŚD
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M
ój syn niedawno oświadczył, że 
gdyby wygrał wybory na prezy-
denta naszego miasta, to przejście 

podziemne, z którego codziennie zmu-
szony jest korzystać w drodze do szkoły, 
zostałoby oczyszczone z całodobowych 
degustatorów napojów wyskokowych. I 
jeszcze byłoby wysprzątane. I pomalowa-
ne. No i oświetlone. Kazałby też częściej 
ścinać trawę na tym boisku koło parku, 
bo obecnie pokopać w piłkę najczęściej 
tam się nie da. A ostatnia jego zapowiedź 
wyborcza była taka, że zarządzi, aby w 
szkolnej stołówce częściej była pomido-
rowa i tak dobra, jak w domu. 

Spodobał mi się ten program, choć 
obietnica wyborcza w sprawie pomido-
rowej zabrzmiała dość populistycznie i 
wydawała się być obliczona głównie na 
zyskanie poparcia wśród elektoratu z klas 
1-3. Gdyby jednak przełożyć treść obiet-
nic wyborczych mojego syna na język 
dorosłych, to on po prostu wskazał na 
zasadnicze zadania władz samorządowych 
szczebla podstawowego. To infrastruktura, 
bezpieczeństwo publiczne i szkolnictwo. 
Chłopina na tym świecie żyje dopiero od 
dwóch kadencji, nie skończył jeszcze trze-
ciej klasy podstawówki, a już wie, czym 
prezydent miasta powinien się zająć. 
Dziecko to wie, a wielu włodarzy miast 
i gmin – ludzi bądź co bądź dorosłych – 
nie wie. Prezydenci miast rządzący często 
dłużej niż dwie kadencje wciąż się nie 
nauczyli, co jest ich głównym obowiąz-
kiem. A dziecko wie.

Co takiego dzieje się z człowiekiem, że 
zdobywając władzę w samorządzie, zapo-
mina to, co najważniejsze. Sam wyrzuca z 
pamięci wiedzę o tym, kto i po co go wy-
brał? A może przyczyna jest zewnętrzna? 
Może to jakieś tajemnicze duchy i zaduchy 
gabinetów i sal w magistracie powodują 
tę epidemię amnezji? Może w urzędach 
miast i gmin zamieszkały ludziki, które 
robią włodarzom wodę z mózgu? I to 
najprawdopodobniej gazowaną.

Można by te przypuszczenia ciągnąć 
bez końca, jak nie przymierzając debatę 
przedwyborczą w sali kolumnowej przed 
sklepem nocnym, ale żarty na bok. Nie 
od dziś wiadomo, że wszelka władza 
grozi amnezją. Bywa, że to amnezja cał-

kowita. Bywa, że to amnezja częściowa. 
Wtedy wybraniec lokalnej społeczności 
pamięta tylko o swoim osiedlu, a w naj-
lepszym przypadku o swojej dzielnicy. 
Bywa, że pamięta o pomidorowej, ale 
najczęściej tylko dla siebie, dla rodziny i 
paru najlepszych kolegów. Często urząd 
gminy i miasta traktuje jak urząd pracy 
dla wszystkich krewnych i bliskich. Co 
bardziej rozpasani idą w pełne partner-
stwo publiczno-prywatne.

Tak bywa, ale czy tak musi być? Wielu 
uznało, że musi być i dlatego nie chodzą na 
wybory. A ja pójdę. Nawet jeśli miałbym 

się pomylić i zagłosować na kolejnego z 
Alzheimerem, to pójdę. Wezmę ze sobą 
syna, żeby zobaczył, że głosuję. I zrobię 
tak nie dlatego, że później zadręczałby 
mnie pytaniami: A czemu nie głosowa-
łeś? A dlaczego nie warto? A czemu są 
wybory, skoro nic to nie zmienia? Pójdę, 
bo mam nadzieję, że nawet jeśli teraz 
niewiele się zmieni, to szanse na zmianę 
w przyszłości rosną. Za kolejne trzy ka-
dencje mój syn będzie dorosły i wierzę, 
że jego pokolenie będzie pamiętać, że 
zasadniczym zadaniem prezydenta mia-
sta jest dbanie o to, aby dziecko mogło 
bezpiecznie przejść z domu do szkoły, 
mieć gdzie pograć w piłkę, a w szkole 
czuć się jak w domu. A tych z amnezją 
z życia publicznego wyrzuci, bo to nie są 
ludzie chorzy, tylko po prostu oszuści. A 
gdybym ja teraz wybory jak większość 
olewał, to dziecko wzorem taty też w 
przyszłości wybory oleje. I jaką mu w 
ten sposób zapewnię przyszłość?

JEDEN Z DRUGĄ:)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Obietnica wyborcza w sprawie 
pomidorowej zabrzmiała dość 
populistycznie i wydawała się 
być obliczona głównie na 
zyskanie poparcia wśród 
elektoratu z klas 1-3.
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Żyją w skrajnej biedzie 
i płacą podatki

P
olska jest jedynym krajem w Unii 
Europejskiej, w którym ludzie mają-
cy dochody na poziomie minimum 

egzystencji są zmuszeni płacić podatki 
– poinformowały media.

Chodzi o wysokość kwoty wolnej od 
podatku dochodowego, która jest pod-
stawowym czynnikiem wpływającym na 
ostateczną wysokość podatku. Podatek 
dochodowy naliczany jest dopiero od 
nadwyżki ponad tę kwotę. W Niemczech 
kwota wolna od podatku wynosi 33 902 zł, 
w Wielkiej Brytanii 50 600 zł, we Francji 
25 066 zł, w Austrii 45 870 zł, w Finlandii 
67 137 zł, w Grecji ok. 20 tys. zł a w Polsce 
3 091 zł. To znaczny, że wystarczy mieć do-
chód miesięczny w wysokości niecałych 
300 złotych, by płacić podatki.

O zbadanie zgodności z Konstytucją 
przepisów ustalających tę kwotę zwró-
ciła się do Trybunału Konstytucyjnego 
Rzecznik Praw Obywatelskich. Nawet 
jeśli Trybunał uzna niekonstytucyjność 
przepisów, to wcale nie oznacza, że nowe 
będą lepsze i że kwota wolna od podatku 
zostanie podwyższona.

Polska traci najwięcej 
specjalistów w Europie

W 
ciągu dekady z Polski wyje-
chało najwięcej specjalistów 
spośród wszystkich państw 

Unii Europejskiej. W Europie nie ma 
drugiego takiego kraju – powiedział w 
rozmowie z Biztok.pl prof. Krzysztof 
Rybiński, były wiceprezes NBP i rektor 
uczelni Vistula.

Zaznaczył, że nie chodzi o liczbę 
wszystkich emigrantów, ale o osoby, które 
można zakwalifi kować jako specjalistów. 
W tej dziedzinie wiedziemy prym. Z da-
nych Komisji Europejskiej wynika, że 
co dziewiąty specjalista decydujący się 
na pracę w zawodzie w UE poza krajem 
zamieszkania jest Polakiem.

Od 2003 roku kraj opuściło niemal 
32,5 tys. specjalistów. W tym czasie udało 
nam się ściągnąć tylko 2,1 tys. profesio-
nalistów z innych państw. To najgorszy 
bilans w Europie. Najlepszy ma Wielka 
Brytania. W ciągu dekady przyjechało 
tam niemal 77 tys. profesjonalistów, a 
wyjechało 21 tys.

Zdaniem prof. Rybińskiego powo-
dem ucieczki specjalistów jest bardzo 

niski poziom płac. W ciągu ostatnich 
lat Polska realizowała model wzrostu 
w oparciu o tanią siłę roboczą, a nie o 
innowacje. Jednak model ten się zała-
muje. Niedługo społeczeństwo zacznie 
się starzeć i niskie koszty pracy nie 
wystarczą, by zapewnić wzrost.

Jak zauważył były wiceprezes NBP 
na niższych szczeblach edukacji skala 
problemu jest jeszcze poważniejsza. 
Ogółem z Polski wyjechało aż 1,2 mln 
osób z minimum średnim wykształce-
niem. Wśród emigrantów w wieku 13 
lat i więcej jest ich 67 proc., podczas 
gdy w kraju taki poziom wykształce-
nia ma 49 proc. Polaków. Emigranci 
są przeciętnie lepiej wykształceni. A 
ucieczka wykształconych rodaków 
oznacza dla Polski wymierne straty 
finansowe. 

W skali całej Europy najczęściej 
migrującymi profesjonalistami są 
nauczyciele szkół średnich tuż przed 
całą listą zawodów medycznych – od 
lekarzy, przez pielęgniarki i fizjotera-
peutów po dentystów. W Polsce prob-
lem ten dotyczy także architektów. 
Tylko 30 proc. z nich znajduje pracę 
w zawodzie.

OPRAC. AGA

INNI napisali

LICZBA tygodnia

41 proc.
taki odsetek pracujących Polaków rozważa 
emigrację zarobkową w ciągu najbliższych 
12 miesięcy. Z raportu „Migracje zarobkowe 
Polaków” przygotowanego przez Work 
Service wynika, że o wyjeździe zagranicę 
myślą nie tylko bezrobotni, czy zniechęceni 
długotrwałym szukaniem pracy. Taki 
scenariusz coraz częściej rozważają osoby 
już pracujące, a wśród przyczyn swojej 
decyzji najczęściej wymieniają wyższe 
zarobki (84 proc. badanych), lepsze warunki 
do życia i pracy oraz lepszą służbę zdrowia. 
Polaków do wyjazdu motywuje także 
perspektywa rozwoju kariery i wyższy 
poziom kultury zawodowej.

KRÓTKO 

Zamiast kandydatów z PO 
przyjechały dwa radiowozy
» 12 LISTOPADA KILKUNASTU MIESZKAŃCÓW Jaworzna 
wśród których byli związkowcy z jaworznickich zakładów pracy, 
odwiedziło biuro wyborcze PO. – Chcieliśmy zadać kandydatom 
na radnych i kandydatowi na prezydenta Jaworzna Bogusławowi 
Śmigielskiemu kilka pytań. Jednak żadnego polityka nie zastali-
śmy w biurze. Były tylko wolontariuszki, które zażądały żebyśmy 
opuścili pomieszczenie – relacjonuje Dariusz Piechowicz z Soli-
darności Tauron Wydobycie.
Mieszkańcy Jaworzna przez ponad pół godziny czekali na ze-
wnątrz, ale ani jeden kandydat do rady miasta z list PO nie 
przyszedł, by z nimi porozmawiać. Nie pojawił się także Bogu-
sław Śmigielski. Szkoda, bo właśnie to tego kandydata mieli naj-
więcej pytań. – Chcielibyśmy wiedzieć, czy jeśli wygra wybory 
prezydenckie, będzie rządził miastem w sposób antypracowniczy 
i antyspołeczny. Tak jak to robił jako senator, głosując m.in. za 
wydłużeniem wieku emerytalnego, nie zgadzając się na tanie 
leki dla najbiedniejszych emerytów i rencistów oraz wydłużając 
czas pracy niepełnosprawnym – dodaje Andrzej Dudzik, prze-
wodniczący Solidarności w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodocią-
gów i Kanalizacji. Zamiast polityków przed biurem wyborczym 
jaworznickiej PO pojawiły się dwa policyjne radiowozy. 

AK

Stres w pracy 
przyczyną wielu chorób
» POLACY CZĘŚCIEJ NIŻ MIESZKAŃCY INNYCH PAŃSTW 
Unii Europejskiej zapadają na groźne schorzenia, przyczyną któ-
rych jest stres w pracy. Część z nich np. choroby układu krążenia 
– zawały i udary mózgu prowadzi do zgonów.
Stres w pracy był najważniejszym tematem X Forum Akademi-
ckiego Solidarności, które zorganizowane zostało na Uniwersy-
tecie Łódzkim. Wzięli w nim udział przedstawiciele ponad 20 
komisji zakładowych Solidarności działających w uczelniach w 
całej Polsce. Oprócz zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy i wpływu stresu na zdrowie psychiczne i fi zyczne 
pracowników uczestnicy konferencji dyskutowali o negocjacjach 
zbiorowych w Unii Europejskiej i w Polsce.
Dr Dorota Mereczko z Zakładu Psychologii Pracy przedstawiła 
wyniki badań dotyczące stresu pracowników uczelni. Wynika 
z nich, że tylko u 12 proc. nauczycieli akademickich stres jest 
czynnikiem, który podnosi jakość pracy. Zdecydowana większość, 
87 proc. respondentów stwierdziła, że stres wpływa na obniżenie 
jakości ich pracy.
Wśród czynników stresogennych nauczyciele akademiccy naj-
częściej wymieniają brak czasu na wykonanie całej pracy, biu-
rokrację, nieustanne reformy i kontrole oraz poczucie niedoce-
nienia wynikające z niskich wynagrodzeń. Źródłami stresu w 
środowisku akademickim są także problemy fi nansowe, brak 
środków na badania i konferencje oraz poczucie zbyt małego 
wypływu na funkcjonowanie instytucji.
Problem stresu w pracy dotyczy wszystkich branż. Według Świa-
towej Organizacji Zdrowia (WHO) zaburzenia u ponad 20 proc. 
pacjentów mogą być związane ze stresem. W 2005 roku straty
z tego tytułu wyniosły ponad 20 mld euro.

NA PODST. KOMUNIKATÓW DZIAŁU INFORMACJI KK, 
OPRAC. AGA
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Z OSTATNIEJ CHWILI:

Kilkuset emerytów górniczych i wdów po górnikach uczestniczyło 12 listopada w demonstracji przed siedzibą Kompanii 
Węglowej, protestując przeciwko uchwale zarządu spółki o odebraniu im zapisanego w Karcie Górnika 
prawa do bezpłatnego węgla.

B
ronisław Skoczek, prze-
wodniczący Regional-
nej Sekcji Emerytów i 
Rencistów, organizator 
protestu podkreślał, że 

świadczenie w postaci bezpłat-
nego węgla to to uprawnienie, 
które emeryci nabyli podczas 
wieloletniej pracy w kopalniach 
i odebranie im tego świadcze-
nia stanowi naruszenie prawa. 
– Deputat węglowy emeryci 
górniczy otrzymywali w sana-
cyjnej Polsce, za czasów oku-
pacji hitlerowskiej, a następnie 
w PRL, a teraz w wolnej Polsce 
próbuje się nas tego deputatu 
pozbawić. W perfi dny sposób 
sięga się do kieszeni emerytów 
– mówił Skoczek.

Zaznaczył, że emeryci mają 
świadomość, w jak trudnej 
kondycji fi nansowej znalazła 
się branża i gdy w lutym zarząd 
podjął decyzję o czasowym 
zawieszeniu wypłaty części 
deputatu, nie było fali prote-
stów. – Uważaliśmy, że jeżeli my 
zrezygnujemy z części węgla, 
pozwoli to uratować miejsca 
pracy dla młodych ludzi. Teraz 
jednak zarząd posunął się za 
daleko, w sposób jednostronny 
i bez konsultacji podjął uchwałę 
o pozbawieniu nas prawa do 
bezpłatnego węgla. Deputat to 
nie jest żaden przywilej, tylko 
część naszego świadczenia 
emerytalnego, na które ciężko 
przez lata pracowaliśmy – po-
wiedział Skoczek. 

Dodał, że decyzja o zabraniu 
emerytom prawa do bezpłatnego 
węgla z pewnością nie zapadła 
bez przyzwolenia właściciela 
Kompanii, czyli rządu. Zapowie-
dział, że emeryci będą walczyć 
o przejęcie wypłaty deputatu 
przez Skarb Państwa.

Szef śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności Dominik Ko-
lorz zapowiedział, że związek 
udzieli wszystkim członkom 

emeryckiej „S” pomocy praw-
nej przy kierowaniu pozwów 
wobec Skarbu Państwu o wy-
płatę należnych świadczeń. 
Podkreślił też, że na tej jed-
nej demonstracji protest się 
nie skończy i dodał, że już 
niedługo emeryci górniczy ze 
wszystkich spółek węglowych 
i obecni pracownicy górnictwa 
będą razem walczyć o swoje 
prawa. – Wszystko na to wska-
zuje, że wspólnie będziemy 
musieli odwiedzić Warszawę. 
I pokojowo już nie będzie – 

powiedział przewodniczący 
śląsko-dąbrowskiej „S”.

Jarosław Grzesik, przewod-
niczący górniczej Solidarności 
podkreślał, że zarząd nie tylko 
odebrał emerytom węgiel, ale 
planuje też odebranie części 
składników płac pracownikom 
Kompanii Węglowej. – Pew-
nie w ślad za Kompanią pójdą 
pozostałe spółki węglowe. I tu 
potrzebna jest nasza determina-
cja i wspólne działanie – mówił 
Grzesik. – Emerytów górniczych 
w Kompanii jest 170 tys., a pra-

cowników 40 tys. i jest jasne, że 
na swoich barkach nie utrzymają 
wypłaty emeryckiego deputa-
tu. Ale od tego jest państwo, od 
tego jest budżet państwa, aby 
przedsiębiorcom i pracownikom 
w tym pomóc – zaznaczył szef 
górniczej „S”.

Przewodniczący śląsko-dą-
browskiej Solidarności przypo-
mniał, że 16 listopada rządzący 
będą bardzo uważnie przyglądać 
się wyborom samorządowym 
na Śląsku i to ważny moment, 
aby przy urnie wyborczej wyra-

zić swój pogląd wobec działań 
obecnej władzy. – Jeśli znowu 
wygrają ludzie z partii rządzącej, 
to powiedzą, że nie zależy im 
na tych 170 tysiącach emery-
tów i 100 tysiącach górnikach, 
bo przecież i tak na Śląsku do-
stają miliony głosów. Dlatego 
proszę Was, abyście przekonali 
tych nieprzekonanych, aby na 
tzw. obywatelską partię już nie 
głosować – zaapelował prze-
wodniczący.

Pod koniec pikiety przedsta-
wiciele Regionalnej Sekcji Eme-

rytów i Rencistów przekazali 
prezesowi Kompanii Węglowej 
petycję protestacyjną. Po zakoń-
czeniu odwiedzili też wojewodę 
śląskiego i przekazali mu list, w 
którym zaapelowali o włącze-
nie się wspólnie ze związkami 
zawodowymi i pracodawca-
mi do działań zmierzających 
do jak najszybszego przejęcia 
przez Skarb Państwa wypła-
ty deputatów węglowych dla 
emerytów.

W październiku związki za-
wodowe działające w Kompa-
nii Węglowej zaapelowały do 
zarządu spółki o odstąpienie 
od decyzji dotyczącej pozba-
wienia prawa do bezpłatnego 
węgla emerytów i rencistów 
górniczych. Związkowcy wy-
sunęli postulat, aby w 2015 
roku deputat był realizowany 
wyłącznie w naturze. W piśmie 
do prezesa KW Mirosława Ta-
rasa przedstawiciele górniczych 
central związkowych wskazali, 
iż cały czas toczą się rozmowy 
dotyczące przejęcia tego rodzaju 
zobowiązań spółek węglowych 
przez Skarb Państwa.

Uchwałę pozbawiającą gór-
niczych emerytów i rencistów 
prawa do bezpłatnego węgla za-
rząd Kompanii Węglowej podjął 
pod koniec września. Jej zapisy 
mają zacząć obowiązywać od 1 
stycznia 2015 roku.

GRZEGORZ PODŻORNY

Protest górniczych emerytów
Szef śląsko-dąbrowskiej 
„S” zapowiedział, 
że związek udzieli 
wszystkim członkom 
emeryckiej Solidarności 
pomocy prawnej 
przy kierowaniu 
pozwów wobec 
Skarbu Państwa.

Deputat węglowy emeryci górniczy otrzymywali w II RP, za czasów okupacji hitlerowskiej i w PRL, a teraz w wolnej Polsce próbuje się im go zabrać

Do związków zawodowych w Kompanii Wę-
glowej docierają informacje, że grudniowe 
wypłaty w spółce mogą być zagrożone.
W czwartek 13 listopada zarząd Kompanii 
Węglowej ma przedstawić związkom zawodo-
wym ofi cjalną informację na temat progra-
mu naprawczego spółki przyjętego przez radę 
nadzorczą. – Nie wiemy jeszcze, jaka jest 
ostateczna wersja programu, ale we wcześniej-
szych wersjach to był program cięć składników 
płac załogi i sprzedaży kopalń. To był program 
likwidacji Kompanii. Jestem przekonany, że 
pojawienie się tuż przed ofi cjalną prezenta-
cją programu pogłosek o zagrożeniu wypłat 
dla górników nie jest przypadkowe. Podczas 
spotkania z zarządem będziemy się domagać 

pełnej informacji na ten temat – zapowiedział 
Jarosław Grzesik, przewodniczący górniczej So-
lidarności. Po spotkaniu z zarządem zbierze się 
sztab protestacyjno-strajkowy kompanijnych 
central związkowych, aby podjąć decyzje co do 
dalszych kroków przedstawicieli strony społecz-
nej w sprawie sytuacji w Kompanii i w całym 
sektorze górniczym. 

W środę 12 listopada dziennikarze pytali 
dyrektora biura komunikacji korporacyjnej 
Kompanii Tomasza Ziębę o ewentualne zagro-
żenie dla terminowej wypłaty dla pracowników 
KW w grudniu. Odpowiedział, że "nie potwier-
dza tego na ten moment” i że ma nadzieję, że 
nigdy nie będzie musiał potwierdzać.

NY

Fiaskiem zakończyły się prowa-
dzone 10 i 12 listopada rozmo-
wy pomiędzy zarządem Kato-
wickiego Holdingu Węglowego 
a stroną związkową na temat 
propozycji kierownictwa fi rmy 
dotyczącej zawieszenia załodze 
na okres trzech lat istotnych 
składników płac. 

– Stanowczo nie zgadza-
my się na obcięcie płac pra-
cownikom, a zarząd też jest 
daleki od zmiany tej decyzji 
– informuje Piotr Bienek, wi-
ceprzewodniczący Solidarno-
ści w KHW. 

Negocjacje mają zostać wzno-
wione w poniedziałek 17 listo-
pada. Najprawdopodobniej w 
piątek 14 listopada związkowcy 
zorganizują masówki, podczas 

których zamierzają poinformo-
wać pracowników o przebiegu 
dotychczasowych rozmów. – Ko-
nieczność odebrania ludziom na 
trzy lata wielu części składowych 
ich wynagrodzeń zarząd KHW 
tłumaczy m.in. trudną sytuacją 
ekonomiczną spółki i brakiem 
płynności fi nansowej. Twierdzi, 
że wkrótce nie będzie w stanie 
zagwarantować wypłaty tych 
świadczeń. Dlatego wspólnie z 
pracownikami holdingu chcemy 
opracować nasz kolejny ruch. 
Jesteśmy sygnatariuszami Za-
kładowego Układu Zbiorowego 
Pracy i z naszej strony na pewno 
nie wchodzi w grę jakikolwiek 
handel zapisanymi w układzie 
elementami płacowymi – mówi 
Piotr Bienek. 

Propozycję zawieszenia za-
łodze KHW wielu składników 
płacowych zagwarantowanych w 
ZUZP zarząd spółki przedstawił 
stronie związkowej 4 listopada. 
Kierownictwo holdingu zamie-
rza na okres trzech lat pozbawić 
pracowników spółki m.in. Bar-
bórki, czternastej pensji, nagrody 
rocznej, odpraw emerytalnych, 
deputatów węglowych dla pra-
cowników i emerytów, biletów 
z Karty Górnika i ekwiwalentu 
za pomoce szkolne. – W ten 
sposób górnicy mogą stracić 
nawet 1/4 swoich zarobków. 
Teraz razem z tymi dodatkami 
na rękę dostają miesięcznie co 
najwyżej 3 tys. zł brutto – in-
formuje Piotr Bienek.

BEA

Trudne rozmowy w KHW
Zagrożone grudniowe wypłaty 
w Kompanii Węglowej?

Foto: TŚD
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T
ransakcja częściowo 
realizuje porozumie-
nie z 28 września 
zawarte w Śląskim 
Urzędzie Wojewódz-

kim w obecności przedsta-
wicieli rządu pomiędzy za-
rządami KHW, SRK a stroną 
związkową. W porozumie-
niu m.in. określono terminy 
i sposoby likwidacji kopalni, 
o którą we wrześniu w pod-
ziemnym proteście walczyła 
załoga Kazimierza-Juliusza. 
Protest zorganizowany został 
w odpowiedzi na plan KHW, 
aby wydobycie w kopalni za-
kończyć 30 września, na dwa 
lata przed wyczerpaniem się 
w niej złóż węgla. 

– Jesteśmy zadowoleni, bo 
jak na razie wszystko idzie 
zgodnie z planem. Zawarta po-
między KHW a SRK transakcja 
kupna-sprzedaży Kazimierza
-Juliusza częściowo realizuje 
wypracowane z wielkim tru-
dem porozumienie, w którym 
musieliśmy pogodzić interesy 
wielu stron. My walczyliśmy 
o przyszłość pracowników, 
byliśmy ich reprezentantami 
i nie mogliśmy ich zawieść. 
Bo oni w tym czasie z wielką 
determinacją protestowali 
pod ziemią. Teraz mamy pew-
ność, że działalność naszego 

zakładu SRK wygaszać będzie 
stopniowo – mówi Grzegorz 
Sułkowski, przewodniczący 
Solidarności w sosnowieckiej 
kopalni.

Przejęcie Kazimierza-Juliusza 
przez SRK i pozyskanie od rządu 
środków na likwidację kopalni 
było możliwe dzięki dokona-
nym w październiku w trybie 
pilnym zmianom w ustawie 
o funkcjonowaniu górnictwa 
węgla kamiennego. Do jej szyb-
kiej nowelizacji zobowiązali 
się obecni przy podpisywaniu 
porozumienia przedstawiciele 
rządu. – W sumie od państwa 
SRK ma dostać 280 mln zł. Z 
tego 120 mln spółka ma prze-
znaczyć na spłatę długów, a 
160 mln na likwidację zakładu. 
Pierwsza transza spodziewana 
jest jeszcze w tym tygodniu. 
Nowy właściciel już zapewnił 

nas, że sukcesywnie będzie 
spłacać wszystkich wierzycieli 
kopalni. Wreszcie ludzie będą 
pewni, że wypłacone zostaną 
im zaległe i bieżące elementy 
wynagrodzeń: pieniądze za ur-
lopy, jak również barbórki i tzw. 
czternaste pensje – podkreśla 
Grzegorz Sułkowski.

W oparciu o wstępne analizy 
SRK oszacowała też, że eksplo-
atacja węgla w Kazimierzu-Ju-
liuszu powinna się zakończyć w 
połowie 2015 roku. Kopalniana 
Solidarność zapowiada jednak, 
że dołoży wszelkich starań, żeby 
ten okres przedłużyć. Będzie 
przekonywać nowego właści-

ciela do zakończenia eksploatacji 
w momencie, gdy w kopalni w 
ogóle nie będzie już udostępnio-
nego węgla. – Bo z 799 naszych 
pracowników, którzy od 1 paź-
dziernika na mocy podpisanego 
porozumienia podjęli pracę w 
innych kopalniach KHW, teraz 
aż 568 zostało z powrotem 

oddelegowanych do pracy w 
Kazimierzu-Juliuszu. Podjęli ją 
na podstawie umowy outsou-
rcingowej zawartej pomiędzy 
KHW a SRK. Tym samym liczba 
naszej załogi, która na początku 
października okrojona została 
do 116 osób, teraz wzrosła do 
684 pracowników. Chcemy, by 
ci ludzie jak najdłużej utrzymali 
zatrudnienie w macierzystej ko-
palni – wyjaśnia Sułkowski. 

Informuje też, że zgodnie 
z zapowiedziami prezesa SRK 
pracownicy kopalni, będący na-
jemcami mieszkań zakładowych, 
mogą liczyć na ich wykup na 
preferencyjnych warunkach. – W 
końcu te mieszkania wydzielone 
zostaną z księgi wieczystej, do 
której przed laty trafi ły wraz z 
należącymi do Kazimierza-Juliu-
sza obiektami przemysłowymi. 
To na pewno będzie żmudny 
proces, ale gdy wcześniejsze 
zaniedbania kopalni będą już 
wyprostowane, to najemcy w 
końcu zostaną uwłaszczeni – 
przewiduje Sułkowski. 

SRK, nowy właściciel Kazi-
mierza-Juliusza, zajmuje się m.in. 
likwidacją kopalń, sprzedażą 
ich majątku i gruntów, a także 
kontynuuje w nich w wydoby-
cie węgla pod warunkiem, że 
nie przynosi ono strat. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

13 listopada w Alchemii od-
będą się pierwsze rokowania 
w ramach sporu zbiorowego, 
który trwa w spółce od 17 
października. Organizacje 
związkowe domagają się 
podwyżki wynagrodzeń w 
wysokości 500 zł brutto dla 
każdego pracownika. 

– Jesteśmy przekonani, 
że sytuacja ekonomiczna 
firmy pozwala na podnie-
sienie pensji. Walcownia Rur 
Andrzej każdego miesiąca 
osiąga spore zyski. Wyraź-
ne ożywienie widać też w 
Hucie Batory w Chorzowie 
– mówi Dariusz Brzęczek, 
przewodniczący Solidarności 
w Alchemii S.A. 

Organizacje związkowe 
nie zgadzają się z pracodaw-
cą, który przed rozpoczęciem 
sporu zbiorowego twierdził, że 
spółki nie stać na podwyżki. 
Tłumaczył także, że nie pozwa-
lają na nie prognozy rynkowe 
na najbliższe miesiące. – Cały 
czas kontynuowana jest pro-
dukcja, rośnie sprzedaż, więc 

nie można mówić o trudnej 
sytuacji ekonomicznej. Pra-
codawca dąży do osiągnięcia 
jeszcze większych zysków i 
próbuje przerzucać jak naj-
więcej kosztów na załogę – 
dodaje Brzęczek.

Zdaniem związkowców 
wynagrodzenia zdecydowa-
nej większości pracowników 
firmy są tak niskie, że nie 
pozwalają na przeżycie mie-
siąca. Jak informuje Dariusz 
Brzęczek, pracownicy Huty 
Batory miesięcznie zarabiają 
w granicach 2,3 tys. zł brut-
to. W Walcowni Rur Andrzej 
w Zawadzkiem zdarzały się 
takie miesiące, w których lu-
dzie nie wypracowali nawet 
minimalnej pensji. Wyższe 
wynagrodzenia są jedynie w 
częstochowskim Rurexpolu. 
Tam w 2005 roku większość 
załogi objęta została pakie-
tem gwarancji pracowni-
czych. Jednak zapisy tego 
dokumentu wygasną już w 
przyszłym roku.

AGA

12 listopada odbyły się ne-
gocjacje między Prezydium 
Rady Społecznej działającej 
w Tauron Polska Energia i za-
rządem spółki. Rozmowy doty-
czyły kwestii płacowych oraz 
ponadzakładowych układów 
zbiorowych pracy. Ze wzglę-
du na negocjacje odwołana 
została pikieta przed siedzi-
bą Grupy, którą organizacje 
związkowe planowały na 14 
listopada.

Jednak to jeszcze nie koniec 
konfliktu w Tauron Polska 
Energia. Jak poinformował 
Waldemar Sopata, zastępca 
przewodniczącego Rady Spo-
łecznej i szef Solidarności w 
Tauron Wydobycie na początku 
przyszłego tygodnia Rada Spo-
łeczna zdecyduje, czy zaakcep-
tuje propozycje przedstawione 
przez zarząd spółki i podpisze 
porozumienie. Jeśli tego nie 
zrobi, zapadną decyzje doty-
czące dalszych działań. 

Rada Społeczna przedsta-
wiła swoje żądania w połowie 
października, wyznaczając czas 

na rozpoczęcie rozmów do 29 
października. Najważniejszy 
postulat dotyczył gwarancji, 
że do czasu zawarcia nowego 
PUZP dla Grupy Tauron Pol-
ska Energia pracodawcy po-
szczególnych spółek nie będą 
dokonywali wypowiedzeń 

zmieniających pozbawiających 
pracowników uprawnień wy-
nikających z PUZP dla Pracow-
ników Przemysłu Energetycz-
nego. To porozumienie zostało 
wypowiedziane przez zarządy 
Tauron Wytwarzanie i część od-
działów Tauron Dystrybucja na 

początku października. Podob-
nie postąpili inni pracodawcy 
w branży energetycznej.

Waldemar Sopata podkre-
śla, że podczas rozmów zarząd 
zaproponował, by wszyscy 
pracownicy Tauron Polska 
Energia zostali objęci zapisami 
tego układu do końca czerwca 
przyszłego roku. Ten termin 
został również wyznaczony 
na podpisanie nowego PUZP 
dla całej Grupy.

Związkowcy domagali się 
także kontynuowania prac nad 
Ponadzakładowym Układem 
Zbiorowym Pracy dla Pracow-
ników Grupy Tauron PE w 
oparciu o projekt przygoto-
wany przez stronę związko-
wą. Wcześniej zarząd Grupy 
odrzucił ten projekt i przed-
stawił własny, co było jedną z 
przyczyn rozbieżności. Jednak 
jak informuje Waldemar Sopa-
ta, podczas listopadowych roz-
mów stronom udało się zbliżyć 
stanowiska w sprawie zapisów 
tego dokumentu. 

AK

Rokowania w Alchemii S.A.Rozmowy w Grupie Tauron Polska Energia

Ze względu na negocjacje odwołana została pikieta przed siedzibą Grupy

Eksploatację węgla do połowy 2015 roku, wypłacenie pracownikom zaległych i bieżących elementów 
płacowych oraz sprzedaż mieszkań zakładowych po preferencyjnych cenach zapowiada nowy właściciel 
likwidowanej kopalni Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu – Spółka Restrukturyzacji Kopalń. 6 listopada SRK za symboliczną 
złotówkę przejęła zakład od Katowickiego Holdingu Węglowego.

Porozumienie w sprawie kopalni 
Kazimierz-Juliusz jest realizowane 

Foto: TŚD

SRK ma dostać od państwa 280 mln zł – 120 mln zł na spłatę długów, a 160 mln zł na likwidację zakładu

Eksploatacja węgla w 
Kazimierzu-Juliuszu 
ma się zakończyć w 
połowie 2015 roku. 
Solidarność zapowiada 
jednak, że dołoży 
wszelkich starań, aby 
ten okres przedłużyć.

Foto: w
ikipedia.pl



Czy można oczekiwać, że te 
wybory samorządowe przy-
niosą zmiany na lepsze?

– Wybory z pewnością są 
szansą, aby zmieniło się na 
lepsze, wszystko jest w rękach 
wyborców. Jeśli frekwencja bę-
dzie bardzo niska, a do wyborów 
pójdą ci sami zagłosować na 
tych samych, to zmian niestety 
nie należy oczekiwać.
Obywatele, którzy rezygnują 
z udziału w wyborach tłuma-
czą się tym, że nie mają na 
kogo głosować... 

– Używając języka piłkar-
skich komentatorów można 
powiedzieć, że przez taką 
postawę mecz przegrali już 
w szatni. Uważam, że akurat 
w wyborach samorządowych 
łatwiej znaleźć swojego kan-
dydata – człowieka, który 
wystartował po to, aby fak-
tycznie zrobić coś dla ludzi. 
W wyborach do rad gmin 
mamy po raz pierwszy okręgi 
jednomandatowe. To szansa 
dla wszystkich wyborców. 
Wreszcie mogą głosować na 
ludzi, a nie na szyldy partyj-
ne. Wreszcie mogą spróbować 
oderwać od stołków lokalne 
kliki, rządzące w gminach od 
nastu lat. 
Pozostaje pytanie, czy ludzie 
o tej szansie wiedzą, no i czy 
ją wykorzystają...

– Fakt, że w wyborach do 
rad gmin mamy teraz okręgi 
jednomandatowe, nie jest w 
mediach głównego nurtu eks-
ponowany. Wręcz przeciwnie. 
Mam wrażenie, że specjalnie 
próbuje się to zamilczeć, bo 
gdyby ludzie zdali sobie spra-
wę z możliwości, jakie daje 
im ten system, stanowiłoby 
to ogromne zagrożenie dla 
obecnych układów politycz-
nych, zagrożenie dla wiecz-
nych ludzi władzy, pierwszych 
sekretarzy i lokalnych apara-
tów partyjnych. Oczywiście 
przy niskiej frekwencji sam 
system jednomandatowych 
okręgów niczego nie zmieni. 
Bo do wyborów pójdą głównie 
żelazne elektoraty partyjne i 
ludzie uzależnieni od lokal-
nych klik.
Duże partie i rządzące od lat 
w samorządach ekipy dys-
ponują dużymi środkami na 
kampanię. Mają pieniądze i 
odpowiednie instrumenty. Ci 
mniejsi i słabsi w tym starciu 
mają niewielkie szanse.

– Na pewno nie stać ich na 
wielkie billboardy. Na pewno 
nie są w stanie obwiesić swoimi 
plakatami wszystkich słupów 
i płotów w okręgu. Ale jeśli 
zyskają coś, czego nie da się 
przeliczyć na pieniądze, czyli 
kapitał zaufania wśród lokalnej 
społeczności, to oni wygrają. 
Bo ten kapitał jest najważniej-
szy, nawet jeśli to jest nie tyle 
kapitał, ile kredyt zaufania 
udzielony przez sąsiadów i 
kolegów z pracy. Udzielony z 
nadzieją na pozytywne zmia-

ny w gminie, w dzielnicy, w 
której mieszkają. 
Już słyszę te wątpliwości – co 
z tego, że porządny, uczciwy 
i pracowity, jak oni go tam w 
tej radzie zakrzyczą, że nic nie 
będzie mógł zrobić...

– Takie myślenie oznacza 
zamknięte koło. Nie róbmy nic, 
bo to nic nie zmieni. Gdyby 
wszyscy tak myśleli, to do dziś 
żylibyśmy w PRL. Demokracja 
to system pełen pułapek, ale 
jednak daje ludziom możliwość 
zmiany władzy bez koniecz-
ności zamachu stanu. Można 
iść protestować na ulicach i 
można też za pomocą kartki 
wyborczej usunąć ze stanowisk 
tych, którzy na te stanowiska 
nie zasługują. 
Dużo czasu poświęciliśmy 
radom gmin, ale akurat w na-
szym regionie jest najwięcej 
w Polsce miast na prawach 
powiatu, gdzie wybory nie 
są większościowe, lecz pro-
porcjonalne. Jest podobnie 
jak w wyborach do Sejmu i 
mamy 5-procentowy próg 
wyborczy.

– W tym systemie bardziej 
niż człowiek, liczy się wyborcza 
machina, ale na poziomie mia-
sta może ją zbudować również 
lokalne stowarzyszenie, a nie 
przedstawicielstwo centralnej 
partii. Ale chcę podkreślić, 
że te machiny też budują lu-
dzie. Ja, niezależnie od tego, 
czy oddaję głos w wyborach 
większościowych, czy pro-
porcjonalnych, w takim, czy 

innym systemie liczenia gło-
sów, zawsze głosuję na kon-
kretnego człowieka. 
Ale tu znowu pojawia się 
problem wyboru tego jedne-
go, konkretnego. Czy ma mnie 
przekonać dobrze skrojone 
hasło, fajny plakat, ładna 
buzia, a może jednak par-
tyjny szyld?

– To jest kwestia tego, jak 
mocno interesujesz się swoją 
przyszłością. Wybory wy-
magają pewnego wysiłku ze 
strony wyborców. Trzeba się 
zastanowić, spróbować dowie-
dzieć się, wybrać. Szyld też w 
tym przypadku ma znacze-
nie. Jeśli dane ugrupowanie 
na sztandarach nosi również 
nasze poglądy, to mamy prawo 
przypuszczać, że nie zmieni 
ich po wyborach na przeciw-
ne. Ważny jest również inny 
szyld, np. organizacji spo-
łecznej, w której na co dzień 
działa dany kandydat. Fakt, 
że kandydat działa w NSZZ 
Solidarność, dla wyborców – 
członków związku powinien 
być jasnym sygnałem, że to 
człowiek, który podziela nasze 
poglądy i reprezentuje nasze 
interesy. To nie są piękna hasła 
czy odmładzające i upiększa-
jące plakaty. To żywy czło-
wiek, któremu zaufali ludzie 
w jego zakładzie pracy. A to 
oznacza, że w tej działalności 
na poziomie zakładu pracy się 
sprawdził i są ogromne szan-
se, że sprawdzi się również w 
samorządzie.

Podążamy powolutku po 
szczeblach samorządu. Czas 
na Sejmik Województwa Ślą-
skiego. Konkretny człowiek 
czy jednak szyld?

– Konkretny człowiek, ale 
też konkretny szyld. Tu karty 
rozdają duże ugrupowania, 
które mają przełożenie na de-
cyzje zapadające na szczeblu 
centralnym. W takim systemie 
żyjemy i trzeba mieć tego świa-
domość. To przez Sejmik płyną 
pieniądze na rozwój regionu, 
na inwestycje. To od Sejmiku i 
władz samorządowych zależą 
kluczowe decyzje i działania dla 
naszego regionu. Paradoksalnie 
obecna władza swoimi poraż-
kami i nieudolnością pokazała, 
jak ważna jest rola Sejmiku i Za-
rządu Województwa, jak ważne 
jest, aby w tych gremiach zasia-
dali ludzie o bardzo wysokich 
kompetencjach zawodowych i 
moralnych. Nie przeciętnych, 
ale bardzo wysokich. 
Osiągnięcia tej ekipy wskazują, 
że te kompetencje były raczej 
poniżej przeciętnej.

– Bardzo delikatnie rzecz 
ujmując. W mojej ocenie to była 
kompletna klapa. Katastrofalna 
niekompetencja i afery. Afera 
z Kolejami Śląskimi, afera z 
Górnośląskim Przedsiębior-
stwem Wodociągów, klęska 
modernizacji Stadionu Śląskie-
go. Rozwój i modernizacja inf 
rastruktury – pała z wykrzyk-
nikiem, inwestycje – pała – z 
wykrzyknikiem, miejsca pracy 
– pała z wykrzyknikiem, służ-

ba zdrowia – pała z wykrzyk-
nikiem, kultura i nauka – pała 
z wykrzyknikiem. I to mimo 
możliwości, jakie dawał tej eki-
pie fakt, że są z tej samej partii, 
co ekipa rządząca w Polsce. 
Ten bezmiar klęski jest wręcz 
nieprawdopodobny. Przez te 
władze nasz region stał się 
pośmiewiskiem w całej Pol-
sce. Dach nad Stadionem Ślą-
skim czy Koleje Śląskie stały się 
przedmiotem dowcipów. Warto 
przypomnieć, że gdy rozpoczęto 
modernizację chorzowskiego 
stadionu, zakładano, że bę-
dzie ona kosztować niespełna 
300 mln zł. Tymczasem włożono 
w tę inwestycję już blisko dwa 
razy tyle i wciąż nie wiadomo, 
kiedy zostanie zakończona. 
Koleje Śląskie, sztandarowy 
pomysł lokalnych polityków 
Platformy na uzdrowienie sy-
tuacji w regionalnych kolejach 
też przyniósł spektakularną 
porażkę i szereg afer.
Ale parę tygodni temu mar-
szałek ogłosił, że w tym roku 
Koleje Śląskie mają przynieść 
zysk. 

– Zapomniał dodać, że kosz-
tem obcięcia 40 proc. połączeń 
i drastycznych podwyżek cen 
biletów. Żeby zahamować de-
grengoladę naszego regionu, 
bezwzględnie musimy zmie-
nić władze samorządowe wo-
jewództwa. To muszą być lu-
dzie mądrzy, odważni, z wizją, 
a nie partyjni lokaje i kolesie o 
reputacji handlarzy towarami, 
które „spadły z pociągu”. 

Czy obecne wybory samorzą-
dowe są ważniejsze od parla-
mentarnych?

– Od wyniku tych wyborów 
będzie zależało, w jakiej Polsce i 
w jakim województwie będzie-
my mieszkać w przyszłości. I 
nie chodzi tylko o jedną ka-
dencję, ale raczej o co najmniej 
dekadę. Przyszłość Śląska i Za-
głębia Dąbrowskiego będzie 
się rozstrzygać właśnie teraz. 
Podczas najbliższych wyborów 
samorządowych. Rządzący z 
Platformy bardzo uważnie pa-
trzą na to, jak Śląsk zagłosuje 
w wyborach samorządowych. 
Jeśli po raz kolejny okaże się, 
że PO wygra w naszym re-
gionie, a sondaże niestety na 
to wskazują, to dla polityków 
rządzącej partii będzie to jasny 
sygnał – hulaj dusza, piekła nie 
ma. Sygnał, że na Śląsku mamy 
Lemingrad. 
Lemingrad, czyli co?

– Czyli region, w którym 
rządowa propaganda wygry-
wa ze zdrowym rozsądek. 
Do świadomości zbyt wielu 
ludzi nie dociera, że ich obec-
ne problemy bytowe, strach o 
pracę, niskie płace, długi, itd., 
to w głównej mierze efekt nie-
udolnych rządów koalicji PO-
PSL. Do tak tragicznej sytuacji w 
górnictwie nie doszłoby, gdyby 
właściciel, czyli Ministerstwo 
Gospodarki potrafi ło tą branżą 
zarządzać. Emeryci górniczy, 
którzy głosowali na PO, muszą 
sobie uświadomić, że zachowa-
li się jak karpie cieszące się, że 
nadchodzi Wigilia. Przecież jest 
jasne, że decyzja o odebraniu im 
deputatu węglowego zapadła za 
przyzwoleniem koalicji rządzącej. 
Nauczyciele z likwidowanych 
szkół, nauczyciele tracący pracę 
muszą sobie uświadomić, że za 
ich problemami nie stoi opo-
zycja, ale właśnie PO, na którą 
gremialnie głosowali. Podobnie 
jest w innych branżach, w in-
nych dziedzinach życia. Kolej-
ki w służbie zdrowia, kłopoty 
z miejscami w przedszkolach, 
nędzne płace to efekt tego, że u 
władzy od blisko 8 lat jest Plat-
forma Obywatelska. Zarówno 
w rządzie, jak i w samorządzie 
wojewódzkim. 
Czyli jeśli na Śląsku i w Zagłębiu 
nie nastąpią zasadnicze zmiany 
na poziomie samorządowym, to 
nie mamy co liczyć na poprawę 
sytuacji w regionie? 

– Niestety. Jeśli tu na poziomie 
regionalnym i lokalnym ludzie 
nie będą w stanie rozliczyć i 
ukarać przy urnach skompro-
mitowanych samorządowców, 
to władze centralne nie zaczną 
traktować mieszkańców naszego 
regionu poważnie. Pozostanie-
my regionem zamieszkanym 
przez lemingi, przez ciemny 
lud, któremu można wcisnąć 
każdy kit, wykorzystywać bez 
litości i przekształcić w skansen, 
z którego ludzie będą uciekać 
w poszukiwaniu pracy i nadziei 
na normalne życie.
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Kto nie głosuje, ten przegrywa
Foto: TŚD



W Y B O R Y  S A M O R Z Ą D OW E  2 0 1 4 Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

KATOWICE 13-19.11.2014 |  Nr 44/2014 www.solidarnosckatowice.pl6
Materiały wyborcze KW Prawo i Sprawiedliwość



W Y B O R Y  S A M O R Z Ą D OW E  2 0 1 4Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

www.solidarnosckatowice.pl  Nr 44/2014 |  KATOWICE 13-19.11.2014 7
Materiały wyborcze: KWW Rodzina Rudzka, KWW Forum Samorządowe i Piotr Uszok, KW Prawo i Sprawiedliwość



W Y B O R Y  S A M O R Z Ą D OW E  2 0 1 4 Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

KATOWICE 13-19.11.2014 |  Nr 44/2014 www.solidarnosckatowice.pl8

Wybory samorządowe – 16.11.2014 roku

Jak poinformowała Pań-
stwowa Komisja Wybor-
cza, w województwie 
śląskim, liczącym ponad 
4,4 mln mieszkańców 

do głosowania uprawnionych 
jest 3 695 550 osób. Pod tym 
względem, a także liczbą zgło-
szonych kandydatów, zareje-
strowanych komitetów, okrę-
gów i obwodów wyborczych, 
województwo śląskie ustępuje 
jedynie mazowieckiemu.

Nasze województwo po-
dzielone zostało na 7 okręgów 
i 2801 obwodów wyborczych. 
Większość z nich stanowią 
obwody powszechne, których 
jest 2625. Urny do głosowania 
ustawione zostaną również w 
szpitalach, zakładach opieki 
społecznej, aresztach i zakła-
dach karnych.

Najwięcej, bo aż 167 obwo-
dów wyborczych utworzonych 
zostało w Katowicach, gdzie 
uprawnionych do głosowania 
jest ponad 246 tys. osób. Naj-
mniej w Świętochłowicach. 
Tam w 26 obwodach ma prawo 
głosować niecałe 41 tys. świę-
tochłowiczan.

W województwie śląskim 
zarejestrowanych zostało ponad 
870 komitetów wyborczych. Są 
to komitety i stowarzyszenia 
mieszkańców oraz komitety 
ogólnopolskie partii politycz-
nych. W sumie w tegorocznych 
wyborach samorządowych w 
całym województwie śląskim 
zgłoszonych zostało ponad 10 
tys. kandydatów. 

Skomplikowana ordynacja
Na poszczególnych szczeb-
lach samorządu obowiązują 
odmienne reguły głosowania 
i liczenia głosów. Wójtów, 

burmistrzów i prezydentów 
miast wybieramy w wyborach 
bezpośrednich, czyli na podob-
nych zasadach jak w przypad-
ku prezydenta RP. Zwycięży 
ten kandydat, który uzyska 
ponad połowę ważnych gło-
sów. Jeżeli 16 listopada żaden 
z kandydatów nie przekroczy 
tego progu, wówczas prze-
prowadzona zostanie druga 
tura wyborów. Przejdą do niej 
dwaj kandydaci, którzy uzy-
skali najlepszy wynik. Druga 
tura głosowania odbędzie się 
30 listopada.

Mieszkańcy miast i gmin, 
które nie uzyskały praw po-
wiatu, radnych wybiorą we-
dług systemu proporcjonal-
nego. To oznacza, że okręgi 
wyborcze są wielomandato-
we, a podziału mandatów 
dokonuje się proporcjonalnie 
do liczby ważnych głosów 
oddanych na kandydatów z 
danej listy. Przy czym obo-
wiązuje 5 procentowy próg 
wyborczy. W podziale manda-
tów uczestniczą te komitety, 
które przekroczą wymagany 
próg. Są to zasady podobne 
do obowiązujących podczas 
wyborów do Sejmu.

Reguła ta nie dotyczy wy-
borów radnych gmin. Oni 
w tym roku po raz pierwszy 
wybrani zostaną w okręgach 
jednomandatowych. Jest to 
wynik zmiany do ustawy Ko-
deks wyborczy wprowadzonej 
w styczniu 2011 roku. Okręgi 
jednomandatowe oznaczają, 
że każda gmina podzielona 
zostanie na tyle okręgów 
wyborczych, ile mandatów 
jest do obsadzenia w danej 
radzie. W każdym z okręgów 
zwycięży tylko jeden kan-

dydat. Będzie nim ta osoba, 
która uzyska najwięcej osób. 
W okręgach jednomandato-
wych wybierani są także se-
natorowie podczas wyborów 
do parlamentu.

Radnych sejmiku woje-
wódzkiego wybiorą miesz-
kańcy wszystkich miast i 
gmin województwa śląskie-
go, które w tym celu podzie-
lone zostało na 7 okręgów. 
Wybory odbędą się w okrę-
gach wielomandatowych, w 
systemie proporcjonalnym, 
z zachowaniem 5-procento-
wego progu wyborczego. W 
kadencji 2014-2018 radnych 
sejmiku będzie 45 a nie 48 jak 
w ostatnich 4 latach. To sku-
tek spadku liczby mieszkań-
ców województwa. O miejsca 
w sejmiku ubiega się ponad 
1000 kandydatów.

Głosować będziemy tak
W wyborach samorządowych 
można głosować wyłącznie w 
miejscu stałego zamieszkania. 
Nie ma takiej możliwości, by 
podobnie jak w wyborach 
parlamentarnych „wziąć kar-
teczkę” i zagłosować w innej 
miejscowości. Osoby, które w 
danym miejscu posiadają za-
meldowanie tymczasowe i tam 
chciałyby głosować, mogą to 
zrobić. Tylko wcześniej muszą 
w urzędzie miasta lub gminy 
postarać się o dopisanie do 
listy wyborów. 

Głos będzie ważny tylko 
wówczas, gdy wskażemy tylko 
jednego kandydata na każdej 
karcie. Wybierając swojego 
kandydata stawiamy przy 
jego nazwisku krzyżyk.

AGNIESZKA KONIECZNY
GRZEGORZ PODŻORNY

Już w najbliższą sobotę wybierzemy burmistrzów, wójtów i prezydentów miast oraz radnych na najbliższe 
cztery lata. W całej Polsce w ponad 27,4 tys. obwodów wyborczych prawo do głosowania ma przeszło 30,7 mln ludzi. 

Miasta na prawach powiatu w województwie śląskim: 
Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, 
Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, 
Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory.

Mieszkańcy miast na prawach powiatu otrzymają tylko trzy kartki do głosowania:
•  na prezydenta miasta,
•  na radnych miejskich
•  radnych sejmiku wojewódzkiego.

Powiaty w województwie śląskim:
będziński, bielski, bieruńsko-lędziński, cieszyński, częstochowski, gliwicki, kłobucki, 
lubliniecki, mikołowski, myszkowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, tarnogórski, 
wodzisławski, zawierciański, żywiecki.

W miejscowościach i gminach, które nie mają praw powiatu wyborcy otrzymają
cztery karty do głosowania:
•  na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
•  na radnych gminnych
•  na radnych do rad powiatu
•  na radnych sejmików wojewódzkich.

Okręgi wyborcze i liczba mandatów do Sejmiku Województwa Śląskiego:
1. miasto Bielsko-Biała; powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki – 7
2. miasta: Katowice, Mysłowice, Tychy; powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński – 6
3. miasta: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory; powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, 

wodzisławski – 7
4. miasta: Bytom, Gliwice; powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski – 7
5. miasta: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, 

Świętochłowice, Zabrze – 6
6. miasto: Częstochowa; powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski – 5
7. miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec; 

powiaty: będziński, zawierciański – 7
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K
ontrola PIP trwała 
siedem lat, od 2007 
do 2013 roku, a jej 
wyniki są zatrważa-
  jące. Przepisy prawa 

pracy złamane zostały w co 
drugiej fi rmie. Zarzuty posta-
wione pracodawcom dotyczyły 
nielegalnego zatrudnienia oraz 
zawierania umów terminowych 
i umów cywilnoprawnych w 
warunkach, gdy spełnione zo-
stały warunki do podpisania 
stałej umowy o pracę. W sumie 
inspekcja prześwietliła ponad 
146 tys. fi rm, w których zatrud-
nionych było ok. 6 mln ludzi. 
Najwięcej kontroli przeprowa-
dzono w handlu, budownictwie 
i w przetwórstwie.

Oprócz niezgodnej z prawem 
formy zawierania umów o pracę, 
PIP ujawniła też nieprawidłowości 
dotyczące zgłaszania pracowni-
ków do ubezpieczenia społecz-
nego. Ten problem pojawił się w 
co czwartym skontrolowanym 
podmiocie i dotyczył blisko 
313 tys. pracowników. Kwota 
nieodprowadzonych składek 
wyniosła ponad 77 mln zł. 

PIP jest bezradna?
Kontrola PIP dotyczyła także 
legalności zatrudnienia imi-
grantów. Zdaniem inspektorów 
4359 obcokrajowców wykony-
wało w Polsce pracę nielegalnie. 

Ujawnione nieprawidłowości 
najczęściej dotyczyły braku 
wymaganego zezwolenia na 
pracę. Takiego dokumentu nie 
miało 57,6 proc. cudzoziemców. 
PIP przyznała, że sankcje na-
kładane na pracodawców nie 
są dostatecznym hamulcem 
powstrzymującym przed na-
ruszaniem przepisów. – Z po-
wyższego wynika, że poprzez 
swoją działalność PIP nie jest w 
stanie w istotny sposób zmniej-
szyć skali zjawiska nielegalne-
go zatrudnienia i powierzania 
innej pracy zarobkowej, a tym 
samym usunąć jego przyczyn 
– czytamy w raporcie.

Zmiana prawa
Jak podkreślili inspektorzy, aby 
skutecznie walczyć z nielegalnym 
zatrudnieniem, trzeba zmienić 
przepisy. Zdaniem Bożeny Borys
-Szopy obszarów prawa pracy 
wymagających poprawy jest 
kilka. Przede wszystkim nale-
ży zdjąć z inspekcji obowiązek 

powiadomienia pracodawców o 
planowanej kontroli. – Inspek-
tor idzie na teren zakładu pracy, 
który został już „posprzątany”, a 
wszyscy pracownicy zatrudnieni 
na czarno w dniu kontroli mają 
wolne. To kuriozalna sytuacja – 
zaznacza Bożena Borys-Szopa. 
Dlatego, jej zdaniem, skala na-
ruszeń przepisów dotyczących 
legalności zatrudnienia, może 

być znacznie większa, niż w 
raporcie PIP. – W innych kra-
jach UE inspektor ma prawo 
wejść na teren zakładu pracy 
bez uprzedzenia o każdej porze 
dnia i nocy – dodaje.

Umowy cywilnoprawne
Najwięcej kontrowersji wywo-
łują przepisy dotyczące umów 
cywilnoprawnych. Państwowa 

Inspekcja Pracy nie może nakazać 
pracodawcy, by zawarł umowę 
o pracę w miejsce umowy cy-
wilnoprawnej, gdy spełnione 
są przesłanki do podpisania 
takiej umowy. – PIP wielokrot-
nie wnosiła do parlamentu o 
nadanie takich uprawnień, 
ale członkowie Rady Ochrony 
Pracy, reprezentujący koalicję 
rządzącą wnioskowali, by te 

projekty odrzucać. Te same 
osoby na posiedzeniach ROP 
popierały tego typu rozwiąza-
nia, a w Sejmie zachowywały 
się zupełnie inaczej – dodaje 
Borys-Szopa.

Podkreśla, że w rozstrzyganiu 
przed sądem sporów dotyczą-
cych umów cywilnoprawnych 
pierwszeństwo ma zasada prawa 
cywilnego dotycząca swobody 
zawierania umów. – Tak nie po-
winno być, jeśli spór dotyczy 
Kodeksu pracy, który wyraź-
nie mówi o tym, kiedy mamy 
do czynienia ze stosunkiem 
pracy – dodaje. Borys-Szopa 
zaznacza, że zawieranie umów 
cywilnoprawnych jest obejściem 
przepisów prawa pracy. – W ten 
sposób pracodawcy pozbawia-
ją ludzi wielu uprawnień wy-
nikających z Kodeksu pracy. 
Pracownicy nie mogą pójść na 
zwolnienie, nie mają urlopu. 
Trudno jednak się im dziwić, 
że podejmują pracę na takich 
zasadach, skoro nie mają innej 
możliwości, by zarobić na swoje 
utrzymanie. Kolejne zmiany 
wprowadzane do prawa pracy 
doprowadziły do tego, że rynek 
pracy w Polsce stał się rynkiem 
patologicznym. Niestety niewie-
le osób chce z tymi patologiami 
walczyć – podkreśla Bożena 
Borys-Szopa.

AGNIESZKA KONIECZNY

W Polsce z rodzicami mieszka 
już prawie dwie trzecie osób 
pomiędzy 18 a 34 rokiem życia. 
Z kolei na rządowych progra-
mach mieszkaniowych, zamiast 
młodych rodzin korzystają 
deweloperzy i ludzie zamożni, 
którzy pomocy państwa nie 
potrzebują.

Jak wynika z danych 
Eurostatu, już ponad 60 proc. 
młodych Polaków mieszka z 
rodzicami. Jak wyliczył Lion’s 
Bank, w grupie wiekowej 24-35 
lat na garnuszku rodziców żyje 
w naszym kraju już 2,8 mln 
osób. Dla porównania w Danii, 
gdzie sytuacja pod tym wzglę-
dem jest najlepsza w Europie, 
jest to zaledwie 9,1 osób w skali 
całego kraju.

Zbyt niskie pensje
Powodem, dla którego 30-latko-
wie zostają u rodziców, zamiast 
pójść „na swoje” najczęściej nie 
jest brak zatrudnienia, ale marne 
zarobki uniemożliwiające zakup 
własnego „M”. Według Eurosta-
tu aż 66,4 proc. absolwentów 
wyższych uczelni mieszkają-
cych z rodzicami ma stałą pracę. 
Jak podaje tegoroczny raport 
Property Index Overview of 
European Residential Markets 
– European Housing 2013 przy-
gotowany przez fi rmę Deloitte 
Polak zarabiający średnią kra-
jową i odkładający całe swoje 

wynagrodzenie mógłby kupić 
70-metrowe mieszkanie po ponad 
7 latach. Warto tu dodać, że 
Deloitte swoje wyliczenia oparł 
na pensji brutto. Dla porównania 
w Danii, która również w tym 
przypadku wypada najlepiej w 
Europie, kupno takiego miesz-
kania byłoby możliwe już po 25 
miesiącach.

Mieszkania są w Polsce dro-
gie, bo jest ich zdecydowanie za 
mało. A te, które są, bardzo często 
nie spełniają nawet najbardziej 
podstawowych standardów. We-
dług ubiegłorocznych danych 
Eurostatu pod względem sytu-
acji mieszkaniowej obywateli 
gorzej niż w Polsce jest tylko 

w Bułgarii i Rumunii. Według 
standardów Unii Europejskiej 
ponad 41 proc. Polaków miesz-
ka w warunkach przeludnienia. 
Średnia unijna pod tym wzglę-
dem to zaledwie 14,1 proc. 
Jak wynika z nieco starszych 
danych z 2011 roku, co dwu-
dziesty Polak nie ma ubikacji 
w mieszkaniu, a co piąty żyje 
w zawilgoconym lokalu. 

Co na to rząd?
W naszym kraju od lat brakuje 
kompleksowej i przemyślanej 
polityki mieszkaniowej. Temat 
pojawia się niemal przed każdy-
mi kolejnymi wyborami, jednak 
później niewiele zostaje z obiet-

nic polityków. Po zakończeniu 
wielokrotnie zmienianego i 
jeszcze cześciej krytykowanego 
programu Rodzina na Swoim, 
w 2014 roku ruszył kolejny 
rządowy program mieszkanio-
wy pod nazwą Mieszkanie dla 
Młodych (MdM). W skrócie 
polega on na dotowaniu przez 
państwo wkładu własnego do 
kredytu mieszkaniowego. Z 
dotacji mogą skorzystać jedy-
nie osoby w wieku do 35 lat. 
Program obejmuje wyłącznie 
nowe mieszkania. Kwota do-
płaty to 10 proc. w przypadku 
osób samotnych, 15 proc dla 
małżeństw i osób samotnie wy-
chowujących dzieci i 20 proc. 

dla rodzin, w których jest troje 
lub więcej dzieci. 

Korzystają deweloperzy
Na MdM suchej nitki nie zo-
stawiają eksperci Narodowego 
Banku Polskiego. W ich ocenie 
nie ma on zbyt wiele wspólne-
go z polityką mieszkaniową z 
prawdziwego zdarzenia. – Pro-
gram można ocenić jako wspie-
rający sektor deweloperski, a 
nie realizujący cele społeczne. 
Powinno się wspierać zakupy 
zarówno nowych mieszkań, 
jak też tych z rynku wtórnego, 
by konsument miał większe 
możliwości wyboru, zwłaszcza 
mieszkań tańszych. Dodatkowo, 
poprzez konkurencję mieszkań 
z wtórnego rynku ogranicza się 
przyrost cen subsydiowanych 
mieszkań na rynku pierwot-
nym. Tymczasem program 
MdM wspiera wyłącznie rynek 
pierwotny i wszystkich nabyw-
ców, niezależnie od dochodów. 
W niedostatecznym stopniu 
akcentowane są też problemy 
polityki prorodzinnej – napisa-
no w raporcie NBP.

Tylko dla bogatych
Na wady MdM już w styczniu 
ubiegłego roku wskazała Ko-
misja Krajowa NSZZ Solidar-
ność opiniując projekt ustawy 
wprowadzającej program. Oprócz 
argumentów podniesionych 

później przez NBP, Solidarność 
zwróciła również uwagę na to, iż 
rządowy program jest skierowa-
ny głównie do ludzi o wysokich 
dochodach, którzy nie potrzebują 
wsparcia państwa w tym zakre-
sie. – Należałoby wprowadzić 
dla beneficjentów programu 
górne kryteria dochodowe. Nie 
ma powodu, aby subsydiować 
z publicznych środków naby-
cie własnego mieszkania przez 
osoby zamożne, które mogą je 
nabyć bez jakiejkolwiek pomo-
cy – czytamy w opinii Komisji 
Krajowej. 

Ponadto związek wskazał, iż 
z programu będą mogły skorzy-
stać w zasadzie wyłącznie osoby 
kupujące mieszkania w dużych 
miastach, gdzie buduje się nowe 
lokale. – Program ten dyskry-
minuje bowiem ludzi, którzy 
chcą zamieszkiwać, zakładać 
rodziny, mieć dzieci w małych 
miejscowościach, w których nie 
ma w ogóle inwestycji dewelo-
perskich – oceniła KK. 

Rząd zignorował zastrzeżenia 
Solidarności, nie zareagował 
również w żaden sposób na 
uwagi NBP. MdM zamiast po-
prawiać dramatyczną sytuację 
mieszkaniową, jest kolejnym 
przykładem marnotrawiena 
publicznych pieniędzy. Młode 
rodziny muszą jeszcze poczekać, 
mieszkając kątem u rodziców. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Rynek pracy w Polsce stał się patologiczny – tak Bożena Borys-Szopa, członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP komentuje 
raport Państwowej Inspekcji Pracy dotyczący legalności zatrudnienia.

W co drugiej fi rmie łamane jest prawo pracy

PIP nie może nakazać pracodawcy, by zawarł umowę o pracę w miejsce umowy cywilnoprawnej

W innych krajach UE 
inspektor ma prawo 
wejść na teren 
zakładu pracy bez 
uprzedzenia o każdej 
porze dnia i nocy.

Mieszkania tylko dla bogaczy

MdM to program dla deweloperów i ludzi zamożnych

Foto: fl ickr.com
/La Citta Vita

Foto: TŚD
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Dlaczego data 11 listopada od 
96 lat kojarzona jest z odzyska-
niem przez Polskę niepodległo-
ści? Przecież w 1918 roku w tym 
dniu państwo polskie faktycznie 
jeszcze nie istniało.

– Ta data jest symboliczna. 
Tak naprawdę jako Święto Nie-
podległości ustalona została do-
piero w 1937 roku. Myli się ten, 
kto sądzi, że nagle 11 listopada 
1918 roku po 123 latach zabo-
rów staliśmy się niepodlegli. W 
ówczesnych gazetach warszaw-
skich, w ogóle nie pojawia się 
informacja, że w Polsce zaczęła 
się niepodległość. Na ostatnich 
stronach znajdujemy tylko krótką 
notatkę, że do kraju z więzienia 
w Magdeburgu powrócił Józef 
Piłsudski, komendant I Brygady 
Legionów Polskich, któremu 
Rada Regencyjna, powołana 
przez zaborców w 1916 roku i 
będąca namiastką suwerennej 
Polski, przekazała władzę nad 
wojskiem. Dużo ważniejsze były 
wiadomości o podwyżkach cen 
mięsa i nowych kosmetykach 
dla pań. Tak naprawdę odzy-
skiwanie przez Polskę suwe-
renności to był cały proces. 
Budowaliśmy ją żywiołowo, 
etapami, gdy władza zaborców 
chyliła się już ku upadkowi. Je-
sienią 1918 roku ich przegrana 
w I wojnie światowej była już 
przesądzona. 
W jakim stopniu zwycięstwo 
w tej wojnie państw Ententy 
pomogło nam odzyskać suwe-
renność? 

– Zawdzięczamy im klęskę 
zaborców, którą Polacy umiejętnie 
wykorzystali. Budowę państwa 
rozpoczęli jeszcze przed podpi-
saniem 11 listopada 1918 roku 
rozejmu w Compiegne. Sukce-
sywnie przejmowali władzę z 
rąk zaborców w tych regionach, 
w których ich upadek był już 
przesądzony. Dzięki rozpadowi 
Austro-Węgier polskie struktury 
państwowe zaczęto tworzyć na 
Śląsku Cieszyńskim i w Galicji. 
Już 19 października 1918 roku 
w Cieszynie rządy przejęła 
Rada Narodowa Śląska Cie-
szyńskiego, a 27 października 
1918 roku w Krakowie Polska 
Komisja Likwidacyjna. W nocy 
z 6 na 7 listopada 1918 roku w 
Lublinie powstał Tymczasowy 

Rząd Ludowy Republiki Polskiej 
Ignacego Daszyńskiego. W Po-
znaniu utworzona została Rada 
Ludowa. Polska „wybuchła” i 
należało pokierować tym pro-
cesem. Najważniejsze było, kto 
rządzi w Warszawie, a tam od 
10 listopada był już Piłsudski. 
11 listopada Rada Regencyjna 
Królestwa Polskiego, przekaza-
ła mu władzę. Po jej przejęciu 
w bardzo krótkim czasie pod-
porządkował sobie wszystkie 
lokalne ośrodki polskości i w 
oparciu o nie rozpoczął budo-
wę państwa polskiego.
Polsce i Polakom potrzebny 
był właśnie taki człowiek jak 
Piłsudski?

– Moim zdaniem bez niego 
państwo polskie z całą pewnoś-
cią by nie powstało. On, jak nikt 
inny, potrafi ł zapanować nad tym 
naszym bajzlem, potrafi ł zebrać 
Polskę do kupy i ją zorganizować. 
Był jej niekwestionowanym li-
derem. Po mistrzowsku rozegrał 
walkę o władzę. Niemcy przy-
słali go bowiem do Warszawy, 
by pomógł tu utrzymać władzę 
niemiecką. Ten jednak już 11 
listopada rozpoczął rozmowy z 
Centralną Radą Żołnierską, która 
odsunęła od władzy ofi cerów i 
przejęła kontrole na garnizona-
mi. Obiecał im, że jak oddadzą 
broń, to będą mogli spokojnie 
wrócić do domu. Ci żołnierze 
mieli dość wojny i przyjęli jego 
warunki. W ciągu 7 dni z Kró-
lestwa Polskiego ewakuowało 
się 50 tys. żołnierzy niemie-
ckich, zostawiając broń i ma-
gazyny. Piłsudski wygrał bitwę 
nie walcząc i stał się panem na 
ziemiach polskich.
II Rzeczpospolita uznana zo-
stała dopiero w styczniu 1919 
roku, wraz powołaniem rządu 
Ignacego Paderewskiego i Sejmu 
Ustawodawczego. A zatem 
Piłsudski zagrał va banque 
wysyłając już 16 listopada 
1918 roku komunikat do 
państw Ententy, w którym 
informował, że z woli całego 
narodu powstało państwo 
polskie, obejmujące wszystkie 
wyzwolone ziemie?

– To było symboliczne 
oświadczenie, ale rzeczywi-
ście trochę na wyrost. Ale to 
właśnie ten wyraźny i scala-

jący Polaków komunikat w 
dużej mierze pozwolił mu 
okiełznąć żywiołowy ruch 
niepodległościowy w Polsce, 
przejąć nad nim inicjatywę i 
nadać mu jednolity kierunek. 
Wysłanie takiego komunikatu 
było też wyraźnym sygnałem 
dla naszych groźnych sąsiadów, 
zwłaszcza antypolskich bolsze-
wików, Ukraińców, Litwinów 
i Czechów. Z jego treści jasno 
wynikało, żeby trzymali się z 
dala od naszych granic, mimo 
że wtedy te granice nie były 
jeszcze ustalone.
Pana zdaniem, które inicjatywy 
podejmowane przez Polaków po 
11 listopada 1918 roku miały 
kluczowe znaczenie dla ugrun-
towania niepodległości Polski i 
ukształtowania jej granic? 

– W całym tym procesie bar-
dzo ważne jest to, że Piłsudski 
wzniósł się ponad podziałami 
partyjnymi, rozładował nastro-
je rewolucyjne i udało mu się 
zjednoczyć wszystkich Polaków 
wokół idei odbudowy państwa. 
W nią przede wszystkim wpi-
sywało się organizowanie przez 
niego wojska, które w każdym 
kraju jest niekwestionowanym 

atrybutem niepodległości. Był 
prawdziwym mężem stanu. 
Pragnął odbudowania Polski 
wielonarodowej i wielokulturo-
wej rozbudowanej na zasadzie 
federacji. Tak jak ówczesne po-
kolenie Polaków nie wyobrażał 
sobie Polski bez Wilna i Lwowa. 
Ale w tworzeniu państwa ogrom-
ny udział miał również Roman 
Dmowski, przywódca Narodowej 
Demokracji, Działacz Komitetu 
Narodowo-Polskiego. W 1919 
roku podczas Konferencji Pa-
ryskiej, na której negocjowany 
był Traktat Wersalski kończący 
I wojnę światową, Dmowski 
twardo bronił interesów kraju. 
To właśnie dzięki jego nieustę-
pliwości Polska odzyskała znacz-
ną część ziem zabranych przez 
Prusaków w I i II rozbiorze. M.in. 
większą część Wielkopolski i 
byłych Prus Królewskich. Choć 
Dmowski z Piłsudskim się nie-
nawidzili, ale chwała im za to, 
że w przełomowym momencie 
potrafi li współdziałać dla dobra 
kraju. No i rzecz jasna ogrom-
ne znaczenie w kształtowaniu 
granic niepodległej Polski miały 
też narodowe powstania: wiel-
kopolskie i śląskie. 

11 listopada 1918 roku Ślązacy 
z Górnego Śląska nie wiedzieli 
jeszcze, czy przyjdzie im żyć w 
Polsce czy w Niemczech. Zgod-
nie z postanowieniami Traktatu 
Wersalskiego tę kwestię miał 
rozstrzygnąć w 1921 roku ple-
biscyt. Jaki interes mieli Ślązacy 
w przyłączeniu tego regionu 
do Polski? A może to ich pa-
triotyzm przesądził o wybuchu 
w latach 1919-1921 aż trzech 
powstań śląskich? 

– Nie przesadzałbym z tym 
patriotyzmem. Na Górnym Ślą-
sku wraz z upadkiem Niemiec 
doszło do ogromnego kryzysu 
gospodarczego. Nie było pracy, 
ani popytu na węgiel. Pojawiły 
się ogromne problemy społeczne. 
Ludzie nie mieli co do garnka 
włożyć. Armię bezrobotnych 
powiększali wracający z frontu 
żołnierze. Ślązacy byli rozczaro-
wani do państwa niemieckiego, 
czuli się oszukani, bo za przelaną 
krew nie dostali żadnych swobód 
kulturalnych czy politycznych 
Bali się też, że będą partycypo-
wać w płaceniu przez Niemcy 
olbrzymich reparacji za przegraną 
wojnę. To wszystko kumulowa-
ło ich potężne niezadowolenie. 

Ale Niemcy na Śląsku wciąż 
trzymali się mocno. Tu nadal 
obowiązywał bardzo wyraźny 
podział na panów – Prusaków 
i „roboli” – Ślązaków. To rodziło 
konfl ikty społeczne. Ślązacy w 
bytomskim „Katoliku” m. in. 
mogli wyczytać informacje, że 
za granicą budowało się nowe 
państwo, które było w obo-
zie zwycięzców. Wielu z nich 
wierzyło, że w Polsce będzie 
im lepiej. Ale, co ważne, pod 
wpływem wybitnych śląskich 
przywódców m.in. Wojciecha 
Korfantego, zaczęła się w nich 
budzić świadomość narodowa. W 
rezultacie w trzech powstaniach 
śląskich wyszarpali dla Polski 
Niemcom z gardła znaczną część 
tego regionu wraz z jego ekono-
micznymi atrybutami. 
Sądzi Pan, że obecnie przy 
okazji obchodów Narodowego 
Święta Niepodległości Polacy 
kontemplują je również w 
kontekście tych narodowych 
powstań, że 11 listopada wielu 
z nich o nich pamięta? 

– Tak naprawdę, tych którzy 
je kontemplują i o nich pamię-
tają jest już coraz mniej. Kary-
godne jest to, że Polacy Święto 
Niepodległości w ogóle traktują 
coraz bardziej bezrefl eksyjnie. 
Tak, jakby ta niepodległość była 
im dana raz na zawsze. Dziś 11 
listopada to dla nich jeden z 
wielu dni wolnych. Trudno się 
dziwić, bo nasze państwo nie 
prowadzi skutecznej polityki 
historycznej. Ale w społeczeń-
stwie narasta też gorycz, że to 
niepodległe państwo, budowane 
z takim trudem przez pokolenia 
Polaków, teraz stało się dla wielu 
macochą, a nawet wrogiem. 
Bieda wypycha wielu za gra-
nicę, bo w kraju nie ma pracy. 
Ludziom doskwiera nabrzmiała 
do bólu biurokracja. Zwłaszcza 
młodzi, z coraz większym scep-
tycyzmem kontemplują dzień 
11 listopada, bo niewiele z tej 
niepodległości mają. Podobnie 
zresztą czuli Polacy na począt-
ku niepodległości. Jedni byli 
pełni optymizmu i wierzyli w 
„szklane domy”, ale inni byli 
bardziej sceptyczni. Tak było 
i po 1989 roku. Wtedy i dziś 
wielu pytało i pyta: Gdzie są 
te szklane domy?

Z dr. hab. Zygmuntem Woźniczką, historykiem z Uniwersytetu Śląskiego 

rozmawia Beata Gajdziszewska

Gdzie są te szklane domy?

Piłsudski obiecał niemieckim żołnierzom, że jak oddadzą broń, to będą mogli spokojnie wrócić do domu 

5 listopada rodzina i przy-
jaciele śp. Władysława 
Molęckiego upamiętnili 
siódmą rocznicę śmierci 
wiceprzewodniczącego 
śląsko-dąbrowskiej Soli-
darności i członka Komisji 
Krajowej związku.

W kościele pw. Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy 
w Żarkach-Letnisku odpra-
wiona została msza święta 
w intencji zmarłego. W na-

bożeństwie udział wzięły 
związkowe delegacje z Re-
gionu Śląsko-Dąbrowskiego 
wraz pocztami sztanda-
rowymi. Władze Zarządu 
Regionu reprezentował 
wiceprzewodniczący Piotr 
Nowak. Wcześniej przed 
mszą związkowcy zapalili 
znicze i złożyli wiązanki 
kwiatów na grobie swoje-
go przyjaciela.

BG

Pamięć  o Władku

Foto: w
ikipedia.org

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

MAMY 

naszego Kolegi

Zbigniewa Szewczyka,

przewodniczącego Solidarności w kopalni Ziemowit w Lędzinach. 

Wyrazy głębokiego współczucia 
w imieniu koleżanek i kolegów 

z Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność
składa 

przewodniczący Dominik Kolorz

W trudnych chwilach po stracie 

MAMY
łączymy się w bólu z naszym Kolegą 

Zbigniewem Szewczykiem
Wyrazy najgłębszego współczucia

w imieniu koleżanek i kolegów

z Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność
składa 

przewodniczący Jarosław Grzesik
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» POWINNIŚMY W TYM 
TYGODNIU zacząć od tra-
dycyjnej dorocznej rozróby w 
czasie Marszu Niepodległości. 
Powinniśmy potępić chuli-
ganów lub wziąć w obronę 
dziesiątki tysięcy normalnych 
ludzi, którzy uczestniczyli w 
marszu, co zostało całkowi-
cie przyćmione przez grupkę 
zadymiarzy. Powinniśmy, ale 
nam się nie chce, bo przecież 
co roku jest to samo. I to w 
całej tej sprawie bawi nas 
najbardziej. Jak co roku była 
rozróba, jak co roku urzą-
dzona przez tę samą grup-
kę zadymiarzy i jak co roku 
na koniec włodarze stolicy 
pochwalili świetną postawę 
policji, która co prawda do-
puściła jak zawsze do burdy, 
ale potem paru chuliganów 
złapała. To tak jakbyśmy np. 
mieli w domu kota, który co 
wtorek o godz. 16.00 robi nam 
kupę na środku dywanu. Z 
kolei my znając przykry nawyk 
zwierzaka, zamiast porządnie 
go przypilnować, co tydzień 
cierpliwie czekamy aż zrobi 
swoje, a dopiero potem za-
czynamy się z nim ganiać po 
mieszkaniu. A może o to w 
tym wszystkim chodzi?

» RZADKO PISZEMY O 
POLICJI, ale w tym tygo-
dniu zasłużyła aż na dwu-
krotne wyróżnienie. Pierwsze 
za Marsz Niepodległości, a 
drugie za Przemka Wiplera. 
Okazuje się, że to nie Prze-
mek usiłował lać policjan-
tów, ale to policjanci całkiem 
skutecznie usiłowali lać jego. 
Nam najbardziej podoba się 
bohaterska policjantka, która 
na nagraniu zagazowanego i 
leżącego już pana posła pie-
rze pałą bez opamiętania. 
Naprawdę wiele jesteśmy w 
stanie zrozumieć i specjalnie 
nam Wiplera nie szkoda. Ale 
żeby tak tłuc leżącego? To 
jednak nieładnie, nawet je-
żeli to polityk i na dodatek 
od Korwina. 

» NASZYCH WĄTPLIWOŚCI 
nie podziela niezawodny Ste-
fan, którego zdaniem policja 
powinna dostać nagrodę za 

spałowanie Wiplera. Na temat 
Niesioła wypowiedziała się 
ostatnio w radiu RMF jego 
partyjna koleżanka Małgo-
rzata Kidawa-Błońska. Pani 
poseł stwierdziła: „Pracujemy, 
żeby Stefan mówił spokojniej, 
i wydaje mi się, że zrobiliśmy 
w ostatnich latach bardzo 
duży postęp. Sama czuwam, 
żeby Stefan używał innych 
słów”. Ciekawi jesteśmy, na 
czym ta praca pani Małgosi 
polega. Podaje mu tabletki? 
Robi zastrzyki? A może kaf-
tan pomaga wiązać?

» NO, ALE DOSYĆ JUŻ 
WĄTKÓW pobocznych, bo 
zdecydowanym number one 
ostatniego tygodnia była bez 
wątpienia tzw, „afera madry-
cka” z udziałem byłych już 
posłów PiS: Adasia Hofmana, 
Adasia Rogackiego i Mariu-
sza Antoniego Kamińskiego 
(nie mylić z Mariuszem bez 
drugiego imienia, bo ten jak 
wiadomo jest tylko jeden). 
Panowie posłowie byli ła-
skawi pobrać blisko 20 tys. zł 
zaliczki na pokrycie kosztów 
podróży do Madrytu, którą 
mieli odbyć samochodami, 
po czym do stolicy Hiszpanii 

polecieli wraz z żonami za 
parę stówek tanimi liniami 
lotniczymi. Dodatkowo, żony 
panów parlamentarzystów 
łoiły gorzałę w samolocie, a gdy 
stewardesa chciała im zabrać 
fl aszki, panie zrobiły awan-
turę. Trochę nam przykro, że 
na naszej za przeproszeniem 
scenie politycznej czarnymi 
charakterami są drobne cwa-
niaczki przekręcające kasę na 
delegacjach, a pozytywny bo-
hater to facet, którego jak się 
okazuje niesłusznie spałowano, 
gdy nawalony zataczał się pod 
knajpą w środku nocy. Jakie 
czasy, tacy mężowie stanu i 
ich żony zresztą też. 

» W CAŁEJ MEDIALNEJ 
BURZY wokół Hofmana i 
spółki nieco zaginął wątek, 
co prawda poboczny, ale nie-
zmiernie zabawny. Panowie 
posłowie, zanim wylecieli z 
partii, kazali swoim żonom 
przeprosić sponiewieraną 
stewardesę. Małżonki prośbę 
spełniły i napisały list, w któ-
rym ubolewają, że incydent 
w samolocie „nigdy nie powi-
nien mieć miejsca” i dodają, 
że był on wynikiem stresu 
związanego z lataniem. Cóż 

nie od dziś wiadomo, że na 
stres najlepiej walnąć lufę. 

» NA KONIEC WYPADA 
COŚ napisać o naszym ślą-
skim powiecie, bo mamy wszak 
ostatni tydzień kampanii wy-
borczej. Jednak zamiast kul-
minacji politycznych zmagań 
kandydatów, obserwujemy co 
najwyżej kulminację nudy. 
Jedynym przedwyborczym 
wyczynem wartym odnoto-
wania jest popis pani kandy-
datki na prezydent Mysłowic 
z ramienia peło niejakiej Ag-
nieszki Kostempskiej, z tych 
Kostempskich. Jak donosi 
dziennik Fakt, pani Aga od 
marca nie pojawiła się w ro-
bocie w Miejskim Zakładzie 
Składowania Odpadów w 
Sosnowcu, gdzie ma ciepłą 
posadkę. Na domiar złego 
zamiast leczyć się z rzekomej 
choroby na L4, Kostempska w 
najlepsze rozdaje swoje ulotki 
wyborcze na ulicach Mysło-
wic i agituje na wszelkie inne 
sposoby. Rozumiemy służbę 
i poświęcenie dla ojczyzny, 
ale żeby ryzykować własne 
zdrowie i pensję, to już chyba 
przesada. 

GOSPODZKI&PODRÓŻNY

Foto: dem
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Ojciec piątki dzieci wygrał zabawkę 
w loterii. Zawołał swoje dziecia-
ki i spytał, które z nich powinno 
otrzymać prezent:
– Kto jest najbardziej posłusz-
ny? – spytał
Kto nigdy nie pyskuje mamie?
Kto robi wszystko, co każe?
Pięć głosików odpowiedziało 
jednocześnie:
– Dobra, tato, możesz zatrzymać 
zabawkę.

***
Jasiu pisząc wypracowanie, pyta 
ojca:
– Tato, jak się powinno pisać – 
królowa lodu czy królowa loda?
– To zależy synu czy chcesz żeby 
była postacią negatywną, czy 
pozytywną.

Idzie baca po hali i widzi jak turysta 
robi pompki dla zdrowia. Stanął i 
kiwa głową z podziwem.
– Różne wiatry widziałem, ale żeby 
babę spod chłopa wywiało?

***
Sąsiad mówi do bacy:
– Baco, tam za stodołą, na wa-
szych deskach, chłopaki gwałcą 
waszą córkę!
Baca przerażony biegnie natych-
miast za stodołę, po chwili wraca 
uśmiechnięty i mówi:
– Aaaaa... wiedziołem, ze żartowo-
łeś, to wcale nie moje deski.

***
Do lekarza przychodzi pacjent 
z zaburzeniami erekcji. Doktor 
bada go, po czym mówi: 
– To poważna sprawa, ale może-

my przywrócić Panu sprawnosć 
seksualna. Do wyboru ma pan 
dwie możliwosci. Po pierwsze, 
może Pan poddać się serii bo-
lesnych zabiegów, które trwa-
ja około miesiaca, a ich koszt 
wynosi około 5 tysięcy złotych. 
Druga możliwosć to jeden duży 
ale drogi zabeg, za który zapłaci 
Pan 10 tysięcy. Powinien Pan 
isć do domu przedyskutować 
to z żoną. Na drugi dzień pa-
cjent wraca. 
– I co Państwo postanowili? – 
pyta go lekarz. 
– Remontujemy kuchnię…

***
Policjant zatrzymuje faceta za prze-
kroczenie prędkości. Kiedy podcho-
dzi do samochodu, widzi, że ten 

jest bardzo zdenerwowany.
– Dobry wieczór panu. Wie pan, 
dlaczego pana zatrzymałem?
– Tak, panie władzo... Za przekro-
czenie prędkości, ale to sprawa 
życia i śmierci.
– Ach tak? Dlaczego?
– Naga kobieta czeka na mnie 
w domu.
– Nie rozumiem, dlaczego miałaby 
to być sprawa życia i śmierci.
– Jeśli nie dotrę tam przed moją 
żoną, będę martwy.

***
Przychodzi baba do lekarza i 
mówi:
– Panie doktorze, za ile wyzdro-
wieję?
A lekarz na to:
– Za kilkanaście tysięcy...

ROZBAWIŁO nas to

Aktualna oferta stacjonarnych szkoleń 
organizowanych przez Zarząd Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność 
w II półroczu 2014 roku.

LISTOPAD
17-18 listopada: Rachunkowość i podatki podstawowej 
jednostki organizacyjnej (sala 108)
17-18 listopada: Rokowania zbiorowe (sala 235)
20-21 listopada: Podstawy prawa pracy (sala 108)
24-25 listopada: Podstawy prawa pracy (sala 108)
27-28 listopada: Zagadnienia statutowo-organizacyjne 
dla skarbników i komisji rewizyjnych (sala 108)

GRUDZIEŃ
1-2 grudnia: Szkolenie dla Społecznych Inspektorów 
Pracy (sala 108)
 
Wszystkie szkolenia odbywają się w siedzibie ZR w 
Katowicach. Szkolenia rozpoczynają się o godzinie 8:30 
(jedynie szkolenie SIP zaczyna się o godzinie 9:00). 
Za szkolenia stacjonarne nie pobieramy opłat.

Oferta szkoleniowa
2014

Komunikat


