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Dominik Kolorz: Jest niezrozumiałe, 
dlaczego Pani Premier broni prezesa, 
który już dawno utracił jakąkolwiek 
wiarygodność wśród pracowników. » STRONA 2

Katarzyna Grabowska: Podwyżkę 
stawki zasadniczej dostanie każda 
osoba zatrudniona w Yazaki 
bez względu na staż pracy. » STRONA 4

Od 8 dób trwa strajk w Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej. Część górników prowadzi protest 
pod ziemią. Strajkowi towarzyszą mani-
festację i blokady dróg. Trwają rozmowy 
przedstawicieli Międzyzwiązkowego 
Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 
JSW i zarządu spółki z udziałem 
mediatora. 

4 lutego protest w kopalniach JSW 

został zaostrzony. Górnicy we wszyst-

kich kopalniach spółki rozpoczęli akcję 

strajkową pod ziemią. W każdej kopalni 

podziemny protest prowadzi kilkadziesiąt 

osób. Chętnych było dużo więcej, ale ze 

względów bezpieczeństwa, liczbę uczest-

ników strajku pod ziemią ograniczono.

Jak podkreślają przedstawiciele MKPS 

JSW, zaostrzenie strajku to odpowiedź 

załóg na brak efektów kolejnej rundy 

rozmów pomiędzy przedstawicielami 

związków zawodowych a reprezentan-

tami zarządu i rady nadzorczej spółki. 

Zasadniczym postulatem strajkujących 

jest odwołanie prezesa zarządu spółki 

Jarosława Zagórowskiego, który ich 

zdaniem jest głównym winowajcą trudnej 

sytuacji fi nansowej spółki i zaostrzają-

cego się strajku w kopalniach JSW. – 80 

mln kosztował remont siedziby zarządu 

spółki, 27 mln zł JSW wpakowała w hotel 

w Gdyni. Wielomilionowe kwoty płyną do 

zewnętrznych fi rm, m.in. piarowskich czy 

konsultingowych. I teraz ten prezes chce, 

aby górnicy zapłacili za jego niekompe-

tencję – mówi Roman Brudziński, wiceszef 

Solidarności w JSW. 

 – Ludzie są gotowi na ustępstwa, na 

zmiany organizacyjne, a nawet na zaciś-

nięcie pasa, aby ratować swoje kopalnie, 

ale pod jednym zasadniczym warunkiem, 

bez tego prezesa – podkreśla Brudziński. 

Wiceprzewodniczący dodał też, że załoga 

jest gotowa na szybkie odpracowanie strat 

powstałych w wyniku trwającej już ponad 

tydzień przerwy w wydobyciu.

Dotychczasowe rozmowy między 

MKPS i zarządem spółki prowadzone w 

obecności mediatora, byłego wicepre-

miera i ministra pracy Longina Komołow-

skiego, zakończyły się bez ustaleń. Przed 

rozpoczęciem wieczornych rozmów 3 

lutego pod siedzibą zarządu JSW odbyła 

się demonstracja, podczas której doszło 

do starć z policją. Policjanci użyli gazu 

łzawiącego i broni gładkolufowej. Kilka 

osób zostało rannych. 

Negocjacje wznowiono w środę 4 lutego 

w godzinach popołudniowych. Od godzin 

porannych przed budynkiem zarządu JSW 

znów zaczęli zbierać się demonstranci. 

W szczytowym momencie w proteście 

uczestniczyło kilka tysięcy osób. W chwili 

zamknięcia tego numeru TŚD rezultat 

środowych rozmów nie był znany.

ŁK, GP

DLA RZĄDU JEDENDLA RZĄDU JEDEN
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Szanowna Pani 
Ewa Kopacz
Prezes Rady Ministrów

Szanowna Pani Premier.

To, co wydarzyło się 3 lutego wieczorem 
przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej, 
było wyrazem rosnącej determinacji i desperacji 
pracowników JSW i mieszkańców Jastrzębia-
Zdroju, którzy nie mogą zrozumieć, dlaczego 
rząd w obronie stanowiska jednego człowieka, 
jednego prezesa, kładzie na szali los 26 tys. 
pracowników JSW i ich rodzin. Nie pochwalam 
tego, co stało się 3 lutego, ale tak zwyczajnie, 
po ludzku rozumiem desperację demonstrantów. 
Jeśli rząd nadal będzie się uchylał od tej jednej 
jedynej personalnej decyzji, to pracownicy 
spółki i mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju nie będą 
już czekać na fi nał rozmów związków zawodo-
wych z kierownictwem spółki, a wydarzenia z 
3 lutego powtórzą się i jestem pełen obaw, że 
będzie to powtórka na ogromną skalę. Trzeba 
temu zapobiec, trzeba działać szybko. 

Pragnę przypomnieć, że w przypadku Kompanii 
Węglowej znajdowaliśmy się w dużo trudniej-
szej sytuacji, a mimo to udało się doprowadzić 
do porozumienia społecznego. Przedstawiciele 
strony rządowej zawczasu podjęli odpowiednie 
decyzje personalne, które były dla protestujących 
wyraźnym sygnałem dobrej woli i gotowości 
do zawarcia kompromisu bez niepotrzebnych 
konfl iktów personalnych. Właściciel zmienił 
zarząd spółki, aktywnie włączył się w rozmowy 
i stał się gwarantem realizacji porozumienia. 
Dla protestujących był to wyraźny sygnał, że 
druga strona jest partnerem wiarygodnym 
i odpowiedzialnym. To właśnie dzięki takiej 
postawie strony rządowej udało się doprowa-

dzić do porozumienia, którego zapisy i ducha 
na Śląsku przyjęto z wielką aprobatą. Dlatego 
tym większe zdziwienie budzi zupełnie odmienna 
postawa strony rządowej w przypadku konfl iktu 
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Dla pracow-
ników JSW, dla mieszkańców naszego regionu, 
dla mnie osobiście jest niezrozumiałe, dlaczego 
Pani Premier broni jednego prezesa, który już 
dawno utracił jakąkolwiek wiarygodność wśród 
pracowników. Dlaczego posada i apanaże jednego 
prominenta są ważniejsze niż przyszłość 26 tys. 
ludzi i ich rodzin? Jakież to ważkie względy 
polityczne stoją na przeszkodzie, aby podjąć 
jedyną słuszną społecznie decyzję w postaci 
odwołania Jarosława Zagórowskiego? Nie chce 
mi się wierzyć, że prezes jednej spółki węglowej 
może trzymać w szachu cały polski rząd. O 
względy etyczne i empatię wobec losu zwolnio-
nego prezesa raczej tu nie chodzi, wszak panu 
prezesowi w przypadku odejścia ze stanowiska 
nie grozi przecież trwałe bezrobocie i ubóstwo, 
nie powiększy grona bezdomnych, nie będzie 
chyba klientem opieki społecznej, nie wyemigruje 
do pracy za granicę, powiększając niekorzystne 
tendencje demografi czne w Polsce. Jeśli nato-
miast trwanie przy decyzji o nie odwoływaniu 
prezesa jest doradzoną przez Pani otoczenie 
próbą kreowania wizerunku twardej premier, 
która nie ulega żadnej presji, to jest to postę-
powanie zgubne. To trwanie pogłębia poczucie 
społecznej niesprawiedliwości i bezsilności, 
która łatwo przeradza się w desperację. Jeśli 
ktoś doradza Pani, że używając policyjnego 
aparatu przymusu, uda się rozwiązać konfl ikt 
społeczny w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, to 
jest w głębokim błędzie.

Wbrew temu, co usiłuje się przedstawiać 
w części mediów, pracownicy JSW są gotowi 
na wdrożenie planu naprawczego w spółce, są 

gotowi na ustępstwa, na wprowadzenie zmian 
organizacyjnych pracy. Są gotowi na wyrze-
czenia, które pozwolą ich kopalniom i spółce 
na poprawę wyników fi nansowych. Wiedzą, 
że od tego zależy ich przyszłość, przyszłość ich 
rodzin. Chcą, żeby te zakłady dawały miejsca 
pracy ich dzieciom i wnukom. Wielu z nich to 
również współwłaściciele tych kopalń w sensie 
prawnym. Są akcjonariuszami Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej. Na własnej skórze i niejako 
podwójnie doświadczają niekompetencji obecnego 
zarządu. I są zdziwieni, że główny akcjonariusz, 
czyli Skarb Państwa nie chce podjąć decyzji o 
zmianie prezesa zarządu, człowieka niewiary-
godnego i łamiącego prawo. Prezes sukcesywnie 
łamie kolejne porozumienia i ustalenia podjęte 
z przedstawicielami załogi w obecności strony 
rządowej w przededniu debiutu giełdowego spółki. 
Wznieca konfl ikty, zastrasza ludzi. Nie wierzą, 
że jakiekolwiek porozumienie zawarte z tym 
facetem ma szansę na jakąkolwiek realizację. 
Skoro bezkarnie łamał wcześniejsze ustalenia, to 
dlaczego miałby dotrzymać teraz porozumienia 
w sprawie planu naprawczego spółki? Górnicy 
są przekonani, że obecny prezes nie tylko nie 
gwarantuje, że porozumienie zostanie dotrzy-
mane, ale wręcz mają pewność, że zostanie 
złamane. Byli i są świadkami, w jaki sposób 
są marnowane przez zarząd pieniądze, które 
ciężko wypracowali. Wiedzą, że spółka trans-
feruje wielomilionowe kwoty na nietrafi one i 
nieuzasadnione inwestycje typu budowa luksu-
sowego hotelu nad Bałtykiem, remont biurowca 
za 80 mln zł, nie mówiąc już o astronomicznych 
wydatkach na usługi fi rm zewnętrznych z branż 
PR czy consultingu.

Wszystkim, którzy twierdzą, że problem 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej to problem jednego 
przedsiębiorstwa, warto przypomnieć, że to jeden z 

najważniejszych płatników budżetowych w kraju. 
Wielomiliardowe zyski z upublicznienia akcji 
i dochodów fi rmy były znaczącym elementem 
kolejnych budżetów państwa. Dzięki JSW rato-
wano miejsca pracy i przedsiębiorstwa, które 
znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej. 
Dzięki JSW można było wesprzeć Kompanię 
Węglową, koksownię w Wałbrzychu czy PKP 
Cargo. Przedłużający się konfl ikt w JSW stanowi 
zagrożenie dla przedsiębiorstw kooperujących 
z branży koksowniczej i stalowej. Do ogrom-
nych problemów społecznych dochodzą potężne 
problemy związane ze środkami wpłacanymi 
przez JSW i wszystkie te przedsiębiorstwa do 
budżetu państwa.

17 stycznia podpisując w Pani obecności 
porozumienie pomiędzy Międzyzwiązkowym 
Komitetem Protestacyjno-Strajkowym Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego a stroną rządową głęboko 
wierzyłem, że to początek swego rodzaju nowego 
otwarcia w dialogu społecznym w sprawie przy-
szłości górnictwa i całego naszego regionu. Nadal 
wierzę, że kontynuacja tej dobrej praktyki jest 
możliwa. W punkcie 12 porozumienia strona 
rządowa zobowiązała się, że „niezwłocznie” 
podejmie rozmowy w sprawie pozostałych spółek 
węglowych. Apeluję, abyśmy pilnie przystąpili do 
realizacji tego punktu porozumienia w związku 
z dramatyczną sytuacją w Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej. W imieniu Międzyzwiązkowego 
Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego deklaruję, że jesteśmy w 
każdej chwili gotowi przystąpić do rozmów w 
sprawie rozwiązania konfl iktu w JSW. 

w imieniu
Międzyzwiązkowego Komitetu

Protestacyjno-Strajkowego
Dominik Kolorz
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R
olnicy z Podlaskiego skarżą się, że nale-
żące do państwa dzikie świnie niszczą 
im uprawy, a państwo nie wypłaca im 

odpowiednich odszkodowań. – Przyszedł 
dzik państwowy i wszystko zeżarł – wyjaś-
niał przed kamerami jeden z rolników. W 
połowie stycznia kilku innych rolników 
przywiozło umieszczonego w klatce dzika 
na Wiejską przed gmach Sejmu. Gdy straż 
marszałkowska kazała im zabrać zwierzę, ze 
spokojem wyjaśnili, że nie mogą, bo to dzik 
państwowy na terenie państwowym. Problem 
państwowego dzika osiągnął takie rozmiary, że 
zmuszony został do reakcji państwowy mini-
ster rolnictwa Marek Sawicki. Tym razem nie 
nazwał rolników frajerami i obiecał wsparcie, 
a konkretnie, jak się wyraził: depopulację. 
Początkowo myślałem, że mówi o depilacji, 
że to taki żarcik, wicie, rozumicice, ogolimy 
dzika i będzie jak różowa trzoda chlewna. 
Ale okazało się, że nie, Sawicki nie żartował 
i znał znaczenie słowa, którego użył. Depo-
pulacja mówiąc po ludzku oznacza masowy 
odstrzał dzikich świń. Dzikich, czyli tych z 
zarośniętymi szczeciną ryjami i podobnie 
włochatą pozostałą częścią tuszy. Nie będę 
tu rozstrzygał, czy to dobrze z tą depopopu-
lacją, czy źle, czy wyższe odszkodowanie za 
szkody poczynione przez państowowe dziki 
to dobre rozwiązanie czy też nie. Skupię się 
na drobnym, pozornie wyłącznie formalnym, 
a w rzeczywistości jednym z kluczowych 
aspektów sprawy, a mianowicie na języku i 
na nazewnictwie. 

Rolnicy wiedzą, że dzik mieszka w państwo-
wych lasach i jest chroniony przez państwo. 
Gdyby mówili, że zwierz dziki niszczy im 
uprawę, to winne byłyby nieubłagane prawa 
przyrody, a ekolodzy snuliby opowieści o tym, 
jak to nasi szczeciniaści bracia odbierają sobie 
to, co rolnicy im zawłaszczyli. Określenie dzik 
państwowy, to moim zdaniem pomysł genialny. 
W sposób jasny i precyzyjny wskazuje, że dzik 
ma właściciela, który za czyny swojego leśnego 
podopiecznego odpowiada. Z kolei minister 
rolnictwa używając określenia depopulacja 
stara się obronić przed atakiem osób nadmiernie 
wrażliwych na problemy różnych zwierzątek. 

Nawiasem mówiąc, ta nadmierna wrażliwość 
często idzie w parze ze zupełnym zobojętnie-
niem wobec problemów innych ludzi. Słowo 
depopulacja brzmi jednak inaczej niż odstrzał. 
To wyrażenie sugerujące załatwienie sprawy w 
białych rękawiczkach, przeprowadzenie bezbo-
lesnej operacji pod narkozą, a nie krwawej jatki 
przy użyciu dubeltówki. Oczywiście depopu-
lacja Sawickiego ma o wiele mniej wdzięku i 
skuteczności niż dzik państwowy rolników z 
Podlasia, niemniej metoda jest ta sama. 

A teraz proszę popatrzeć nieco wstecz na 
kariery określeń typu restrukturyzacja, wyga-
szanie zakładu, redukcja zatrudnienia, itp. 
Niby wszyscy wiedzą, że chodzi o likwidację i 

zwolnienia, ale inna nazwa sugeruje, że są to 
procesy, które można zaakceptować. Co więcej, 
człowiek wykształcony i idący z postępem 
akceptować powinnien je bez zmrużenia 
oka. Jeśli więc rząd ma problem z pewnym 
państwowym prezesem, przeciwko któremu 
występuje cała załoga i kategorycznie żąda jego 
zwolnienia, to ja się dziwię, że nie chce skorzy-
stać z patentu ze zmianą nazwy. Oczywiście nie 
sugeruję, żeby prezesa zredukować, zrestruk-
turyzować czy wygasić. To byłoby brutalne i 
pełne przemocy. Ale przecież nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby ogłosić, że doświadczenie, 
umiejętność zarządzania oraz szereg innych 
zalet owego uważanego za kontrowersyjnego, 
ale skutecznego menedżera są niezbędne na 
zupełnie nowym odcinku nadzoru państwa 
nad naszymi narodowymi bogactwami. Np. 
mógłby się opiekować sektorem państwowych 
dzików i zarządzać procesem depopulacji 
owego bogactwa.

JEDEN Z DRUGĄ:) 

CHODZI O TO zwłaszcza...

Problem państwowego dzika 
osiągnął takie rozmiary, 
że zmuszony został do reakcji 
państwowy minister rolnictwa.

Foto: esm
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KRÓTKO 
Rolnicy blokują drogi
» PIKIETY I BLOKADY DRÓG – tak od kilku 
dni wyglądają demonstracje organizowane przez 
rolników w całej Polsce. W akcje protestacyjne 
włączyli się rolnicy zrzeszeni w OPZZ oraz 
przedstawiciele NSZZ Solidarność Rolników 
Indywidualnych. 
3 lutego fala protestów objęła 10 województw. 
Rolnicy demonstrowali m.in. w Płocku, Siedlcach, 
Inowrocławiu i Wieluniu. Zorganizowali także 
manifestacje przed urzędami wojewódzkimi. 
Odbyły się one m.in. w Krakowie, Wrocławiu 
i Kielcach. Po raz kolejny protestujący rolnicy 
blokowali drogę w miejscowości Zdany między 
Siedlcami a Terespolem. Blokady organizowane 
były także w poprzednich dniach m.in. na drodze 
krajowej nr 2. Rolnicy podkreślają, że nie przerwą 
akcji protestacyjnych, dopóki rząd nie zainteresuje 
się ich problemami. Zaznaczają, że w ten sposób 
chcą zwrócić uwagę na bardzo trudną sytuację, w 
jakiej się znaleźli. Ich zdaniem wyprodukowaną 
żywność bardzo często sprzedają poniżej kosztów, 
a na ich pracy najlepiej zarabiają pośrednicy. 
Wśród postulatów zgłoszonych przez nich jest m.in. 
przywrócenie opłacalności produkcji mleka i trzody 
chlewnej oraz odbudowa wschodnich rynków zbytu 
na produkty rolne.
Domagają się zakazu sprzedaży lasów 
państwowych oraz wprowadzenia uregulowań w 
zakresie obrotu ziemią rolną po 2016 roku. Chcą 
by była ona przeznaczona na powiększenie polskich 
gospodarstw, a nie sprzedawana obcokrajowcom. 
Podczas protestów przewodniczący Solidarności 
Rolników Indywidualnych Jerzy Chróścikowski 
podkreślał, że na rozwiązanie tego problemu 
premier Ewa Kopacz nie znalazła czasu od 
września. Zaznaczał, że trzykrotnie wysyłał 
korespondencję do Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów z prośbą o spotkanie, ale ani razu nie 
uzyskał odpowiedzi. Rolnicy krytykują też ministra 
rolnictwa Marka Sawickiego, który ich zdaniem 
unika dialogu i nie rozwiązuje najpoważniejszych 
problemów branży. W niektórych regionach 
m.in. na Podlasiu protestujący domagają się też 
wypłaty rekompensat za straty w uprawach rolnych 
spowodowane przez dziki.

AGA
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Solidarnościowy protest i manifestacje popracia
2 lutego w kopalniach Kompanii 
Węglowej, Tauron Wydobycie  i 
KWK Kazimierz-Juliusz została 
przeprowadzona akcja prote-
stacyjna w geście solidarności 
ze strajkującymi pracownikami 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 
Protest był prowadzony pod 
ziemią i na powierzchni 
kopalń. 

O rozpoczęciu protestu 
zdecydował Międzyzwiąz-
kowy Komitet Protestacyjno
-Strajkowy Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego. Protest rozpoczął 
się po pierwszej zmianie i był 
kontynuowany po kolejnych 
zmianach wydobywczych. Soli-
darnościowa akcja była prowa-
dzona na dole i na powierzchni. 
Pod ziemią protestowali m.in 
górnicy ze wszystkich kopalń, 
w których w styczniu odbywała 
się trwająca 10-dni akcja prote-
stacyjno-strajkowa. Górnicy 
po zakończeniu pracy przez 
trzy godziny nie wyjeżdżali 
na powierzchnię. W części 
kopalń protest był prowadzony 
na cechowniach i również 
trwał trzy godziny. W akcji 
poza pracownikami dołowymi 
uczestniczyły także osoby 
zatrudnione na powierzchni i 

w zakładach przeróbki mecha-
nicznej węgla. 

Od porannej zmiany w dniu 
solidarnościowej akcji protesta-
cyjnej we wszystkich kopalniach 
KW, Tauron Wydobycie oraz w 
Kazimierz-Juliusz związki zawo-
dowe organizowały masówki dla 
załóg, podczas których informo-
wały pracowników o sytuacji 
w jastrzębskich kopalniach i o 
przyczynach rozpoczęcia soli-
darnościowego protestu. – Na 

masówkach nie ma żadnych 
pytań czy głosów sprzeciwu. 
Wszyscy pamiętają, że kiedy 
my protestowaliśmy w obronie 
naszych kopalń, mogliśmy liczyć 
na wsparcie kolegów z JSW i teraz 
ten dług wdzięczności trzeba 
spłacić – mówił po masówce 
w kopalni Bobrek-Centrum 
Jarosław Grzesik, szef górniczej 
Solidarności.

Jak podkreślił, akcja protesta-
cyjna była prowadzona w taki 

sposób, aby nie dezorganizo-
wała funkcjonowania kopalń. 
– Pracownicy normalnie pracują, 
kopalnie cały czas fedrują. Nikt 
nie może nam zarzucić, że soli-
darnościowy protest wywiera 
jakikolwiek negatywny wpływ 
na kopalnie – zaznaczył szef 
górniczej „S”.

3 lutego przed wszystkimi 
kopalniami Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej odbyły się manife-
stacje poparcia dla strajkują-

cych. W akcjach wzięli udział 
górnicy ze wszystkich spółek 
węglowych oraz pracownicy 
innych branż i zakładów funk-
cjonujących na Śląsku i w 
Zagłębiu Dąbrowskim. 

O godzinie 12.00 rozpoczęła 
się pikieta przed bramą kopalni 
Budryk. W proteście wzięli udział 
górnicy z Kompanii Węglowej, 
KHW, Tauron Wydobycie i 
KWK Kazimierz-Juliusz oraz 
m.in. kolejarze, pracownicy 
służby zdrowia, handlu czy 
ciepłownictwa. Przed bramę 
kopalni przyszły też rodziny 
pracowników kopalni Budryk 
oraz mieszkańcy Ornontowic. 
Do demonstrantów wyszli straj-
kujący górnicy. 

Uczestnikom manifestacji 
podziękował Andrzej Powała, 
szef Solidarności w kopalni 
Budryk. – Razem tworzymy 
wielką siłę i jedność i dlatego na 
pewno wygramy naszą walkę – 
mówił przewodniczący.

Demonstranci przynieśli ze 
sobą transparenty: „Niech się 
Zagór w dekiel walnie. Wczoraj 
huty dziś kopalnie”, „Wszyscy 
jesteśmy pracownikami. Nikt 
nie będzie nami pomiatał”. 
Skandowali: „Górnicy jesteśmy 

z wami”, „Zagórowski musi 
odejść” czy „Chcemy pracować, 
nie strajkować”. 

O godzinie 13.00 akcje 
poparcia dla górników z JSW 
rozpoczęły się przed pozo-
stałymi kopalniami spółki. 
Łącznie wzięło w nich udział 
kilka tysięcy osób. Uczestnicy 
manifestacji, zorganizowanej 
przed kopalnią Jas-Mos, przeszli 
przed siedzibę zarządu spółki, 
gdzie również przeprowadzona 
została pikieta. Z kolei po zakoń-
czeniu wiecu przed kopalnią 
Zofiówka demonstranci na 
ponad pół godziny zablokowali 
rondo przy ul. Rybnickiej, a 
następnie przemaszerowali 
przez centrum miasta. 

Pikietom i manifestacjom 
towarzyszyły blokady dróg. W 
godzinach porannych zablo-
kowany został wjazd na auto-
stradę A-1 od strony Świerklan. 
Uczestnicy akcji protestacyjnej 
wahadłowo przepuszczali samo-
chody. Blokadę przeprowadzono 
również w Pawłowicach na 
drodze krajowej nr 81 czyli tzw. 
„wiślance”. Podobne blokady 
odbywały się również we wcześ-
niejszych dniach. 

ŁK, GP

Foto: TŚD

Kalendarium strajku w JSW
27 stycznia
» 98 proc. uczestników refe-
rendum strajkowego w JSW 
poparło akcję protestacyjno-
strajkową w spółce. Górnicy 
odpowiadali na pytanie: 
„Czy jesteś za podjęciem akcji 
protestacyjno-strajkowych, 
mających na celu wycofanie 
się zarządu JSW z uchwał i 
decyzji, które pozbawiają 
pracowników dotychczaso-
wych warunków pracy, płacy 
i świadczeń pracowniczych?”. 
Chodzi o 3 porozumienia zbio-
rowe, wypowiedziane przez 
zarząd 21 stycznia. 
» Zarząd JSW powiadomił 
organizacje związkowe z 
kopalni Budryk o zamiarze 
dyscyplinarnego zwolnienia z 
pracy 9 liderów związkowych 
z tej kopalni za ich udział w 
solidarnościowym proteście 
z pracownikami Kompanii 
Węglowej. 
» Międzyzwiązkowy Komitet 
Protestacyjno-Strajkowy 
Regionu Śląskiego-Dąbrow-
skiego w wystąpieniu do premier 
Ewy Kopacz poinformował, że 
zwolnienia dyscyplinarne związ-
kowców z KWK Budryk łamią 
uzgodnienia pomiędzy związ-
kami zawodowymi a stroną 
rządową kończące protesty w 
KW. Zgodnie z nimi za udział w 
akcjach protestacyjnych w górni-
ctwie miały nie być wyciągane 
konsekwencje dyscyplinarne i 
prawne. MPKS zwrócił się też 
do premier Kopacz o zmianę 
zarządu spółki.

28 stycznia
» W JSW rozpoczął się strajk 
rotacyjny na powierzchni. 
Górnicy żądają m.in. wyco-
fania dyscyplinarnych zwol-
nień związkowców z kopalni 
Budryk, odwołania zarządu 
JSW oraz wycofania decyzji 
o wypowiedzeniu trzech 
porozumień zbiorowych. 
» Sztab Protestacyjno-Straj-
kowy KW ogłosił  pogo-
towie strajkowe w spółce. 
Zażądał  też interwencji 
rządu w sprawie dyscypli-
narnego zwolnienia z pracy 
związkowców z kopalni 
Budryk. 

29 stycznia
» Przedstawiciele MPKS JSW 
podczas spotkania z Radą 
Nadzorczą w Warszawie m.in. 
poinformowali, że przyczyną 
problemów JSW jest złe zarzą-
dzanie i podtrzymali żądanie 
odwołania prezesa. 

 30 stycznia 
»  MKPS JSW w oświad-
czeniu poinformował, że 
jest gotów przystąpić do 
rozmów z udziałem media-
tora, przedstawicieli RN i 
Ministerstwa Skarbu Państwa, 

ale bez udziału prezesa Zagó-
rowskiego.
» W południe ponad 100 osób 
przez godzinę blokowało rondo 
Dolne w Jastrzębiu-Zdroju. 
» Fiasko pierwszych rozmów 
przedstawicieli MPKS JSW z 
radą nadzorczą, nadzorem 
właścicielskim i zarządem 
fi rmy. Spotkanie odbyło się 
w siedzibie JSW. Zgodnie z 
warunkiem związkowców 
nie brał  w nim udziału 
prezes spółki. 
» MPKS Regionu Śląsko-Dą-
browskiego zdecydował o 
rozpoczęciu 2 lutego czynnej 
solidarnościowej akcji prote-
stacyjno-strajkowej w całym 
górnictwie.

2 lutego 
» 9 godzin trwały negocjacje 
przedstawicieli MKPS JSW i 
zarządu spółki w obecności 
mediatora, byłego ministra 
pracy Longina Komołowskiego. 
Rozmawiano m.in. o sposo-
bach na obniżenie kosztów 
działalności spółki. Rozmowy 
zawieszono do 3 lutego. 
» Przed południem kilkuset 
mieszkańców Jastrzębia-Zdroju 
blokowało główne drogi w 
mieście. Zablokowana została 
również droga krajowa 81 
tzw. „wiślanka”.
» Górnicy z Kompanii Węglowej 
i Tauron Wydobycie rozpoczęli 

się solidarnościową akcję 
protestacyjną ze strajkują-
cymi pracownikami z JSW. 
Górnicy z należącej do KHW 
kopalni Kazimierz-Juliusz w 
Sosnowcu po zakończeniu 
dniówki w geście solidarności 
przez 2 godz. pozostawali 
pod ziemią.

 3 lutego
» Rano kilkaset osób zabloko-
wało drogi m.in. autostradę 
A-1 w kierunku Świerklańca 
i odcinek drogi krajowej 81 
w Pawłowicach. 
» Przed kopalniami JSW odbyły 
się manifestacje poparcia dla 
strajkujących z udziałem kilku 
tysięcy górników ze wszystkich 
spółek węglowych i pracow-
ników innych zakładów z 
całego regionu. 
» Wieczorem podczas demon-
stracji przed siedzibą zarządu 
JSW doszło do starć z policją. 
Policjanci użyli broni gład-
kolufowej.
» Kolejna tura negocjacji przed-
stawicieli MKPS JSW i zarządu 
spółki z udziałem mediatora 
nie przyniosła efektu. 

 4 lutego
» Górnicy z JSW zaostrzyli 
protest i rozpoczęli strajk pod 
ziemią 
» Rano przed siedzibą spółki 
protestowało ponad 2 tys. 
osób.

BEA

Foto: TŚD
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Czternastka w Kompanii 
w dwóch ratach
» ZWIĄZKI ZAWODOWE z Kompanii 
Węglowej zawarły porozumienie z 
zarządem spółki w sprawie terminu 
wypłaty nagrody rocznej, tzw. czternastki. 
Zostanie wypłacona w dwóch ratach – 13 
lutego 40 proc., pozostała część nagrody, 
czyli 60 proc., najpóźniej do końca 
czerwca.
– Zważywszy na to, że początkowo zarząd 
proponował wypłatę tej części wynagro-
dzenia górników w 12 ratach, to jest to 
rozwiązanie bardzo korzystne dla załogi. 
W dodatku porozumienie zakłada, że jeśli 
Kompania uzyska środki z tytułu przejścia 
kopalń do nowej jednostki organizacyjnej 
wcześniej niż w czerwcu, to druga rata 
czternastki też zostanie wypłacona wcześ-
niej – powiedział Jarosław Grzesik, szef 
górniczej Solidarności.
Tzw. czternasta pensja jest elementem 
składowym płacy każdego górnika 
wypłacanym raz w roku. Nazwa jest 
nieco myląca, bo sugeruje, iż w górnictwe 
jest wypłacana również tzw. trzynastka, 
tymczasem w tej branży nie ma takiego 
świadczenia już od ponad dwudziestu 
lat. Oprócz 12 miesięcznych pensji, w 
górnictwie podobnie jak w wielu innych 
branżach są wypłacane w ciągu roku dwie 
nagrody, jedna z okazji święta branżowego, 
czyli tzw. Barbórka, druga to nagroda 
roczna, nazywana potocznie czternastką, 
gdyż zwyczajowo jest wypłacana w 
lutym. W innych branżach też funkcjo-
nują podobne nagrody, ale są wypłacane 
w innych terminach i nazywane np. 
premiami świątecznymi i wakacyjnymi. 

W Realu nie będzie 
urlopów „pod presją”
» PRACOWNICY HIPERMARKETU 
Real w Dąbrowie Górniczej nie muszą się 
już obawiać, że w lipcu i w sierpniu nie 
będą mogli spędzić urlopów razem ze 
swoimi dziećmi. Dzięki szybkiej inter-
wencji zakładowej Solidarności kierow-
nictwo placówki wycofało się z kontro-
wersyjnej decyzji narzucającej załodze 
wykorzystanie tzw. długich urlopów wypo-
czynkowych przed końcem czerwca.
Jak informuje przewodnicząca związku 
w hipermarkecie Beata Lis, kierownictwo 
zamierzało wstrzymać urlopy w drugiej 
połowie roku ze względu na planowane w 
tym czasie zmiany organizacyjne. Chodzi 
o przejmowanie dąbrowskiego Reala 
przez nowego właściciela placówki, czyli 
sieć Auchan. Przeciwko decyzji praco-
dawcy dotyczącej wstrzymania urlopów 
zbuntowała się większość pracowników. 
Część z nich zapowiadała, że i tak nie 
zrezygnuje z wypoczynku w wakacje. Z 
kolei pracodawca groził, że wstrzyma 
urlopy wypisane na lipiec i sierpień. 
27 stycznia doszło do spotkania związ-
kowców z pracodawcą. – Podkreślaliśmy, 
że brak możliwości wykorzystania urlopu 
w lipcu i sierpniu dla wielu pracow-
ników i ich rodzin będzie ogromnym 
problemem. Przecież dzieci mają w tym 
czasie wakacje. Przez cały rok czekają 
na to, aby spędzić ze sobą więcej czasu, 
planują wspólne wyjazdy – mówi Beata 
Lis. Związkowcom udało się ostatecznie 
przekonać pracodawcę do zmiany decyzji. 
Jak dodaje Beata Lis pracownicy, którzy 
wcześniej ulegli presji przełożonych i 
zgodzili się na wykorzystanie urlopów do 
końca czerwca, będą mogli teraz wycofać 
się ze swoich deklaracji.
Real w Dąbrowie Górniczej zatrudnia 
blisko 160 pracowników.

OPRAC. BG, NY

KRÓTKO 

Porozumienie płacowe w Yazaki

P
odwyżkę dostanie 
każda osoba zatrud-
niona w Yazaki bez 
względu na staż 
pracy i niezależnie 

od tego, czy przebywała na 
urlopie wychowawczym, 
czy zwolnieniu lekarskim – 
mówi Katarzyna Grabowska, 
przewodnicząca zakładowej 
Solidarności. Podpisane w 
ubiegłym tygodniu porozu-
mienie płacowe obowiązuje 
od 1 stycznia. To oznacza, że 
wyższa wypłata za ten miesiąc 
wpłynie na konta pracow-
ników do 10 lutego.

Inny zapis porozumienia 
odnosi się do premii frekwen-
cyjnej, którą zostaną objęte 
kolejne grupy zawodowe, 
m.in. liderzy zespołów i 
pracownicy jakości. Jej wyso-
kość wyniesie 180 zł brutto 
dla wszystkich uprawnionych 
osób. Dla pracowników, 
którzy już wcześniej otrzy-
mywali premię frekwen-
cyjną, oznacza to wzrost 
o 80 zł. Zarówno premia 
frekwencyjna, jak i produk-
cyjna staną się premiami 
regulaminowymi. Dodat-
kowo od 1 lipca pracownicy 
produkcyjni oraz te osoby, 
które nie są objęte premią 
frekwencyjną, otrzymają 
70 zł podwyżki do stawki 
zasadniczej. 

Równocześnie w II półroczu 
2015 roku ma dojść do rene-

gocjacji sposobu wypłacania 
premii produkcyjnej. Zostanie 
on dostosowany do zasad 
obowiązujących w koncernie. 
Jeżeli jednak związkowcom 
nie uda się dojść do poro-
zumienia z pracodawcą 
w tej sprawie, to od 2016 
roku premia produkcyjna 
wzrośnie o 80 zł. Jednocześnie 
termin rozpoczęcia następ-
nych rozmów płacowych jest 
uzależniony od przebiegu 
tych negocjacji. – Jeśli nie 

dojdziemy do porozumienia w 
sprawie premii, to w styczniu 
zgłosimy żądania płacowe, tak 
by kolejne podwyżki mogły 
wejść w życie 1 lipca 2016 
roku. Jeżeli natomiast uda 
nam się osiągnąć kompromis 
z pracodawcą, wówczas 
rozmowy płacowe rozpoczną 
się w lipcu przyszłego roku – 
informuje przewodnicząca. 
Inny zapis porozumienia 
stanowi, że najpóźniej od 
1 maja pracownicy firmy 

zostaną objęci dodatkową 
opieką medyczną.

Solidarność w Yazaki 
powstała we wrześniu 2006 
roku. Od tego czasu związ-
kowcy systematycznie 
prowadzi z pracodawcą nego-
cjacje płacowe. Efektem tych 
rozmów są nie tylko podwyżki 
czy bonusy świąteczne, ale 
także wzrost odpisu na zakła-
dowy fundusz świadczeń 
socjalnych, który w 2015 
roku osiągnie już pełną wyso-

kość zapisaną w ustawie. W 
momencie powstania związku 
zakładowy fundusz świad-
czeń socjalnych w fi rmie nie 
funkcjonował.

Spółka Yazaki Automotive 
Products Poland w Miko-
łowie zajmuje się produkcją 
samochodowych wiązek elek-
trycznych. Firma zatrudnia 
ok. 1750 pracowników. Do 
Solidarności należy ponad 
600 osób. 

AGNIESZKA KONIECZNY

Sukcesem Solidarności zakończyły się negocjacje płacowe w spółce Yazaki Automotive 
Products Poland w Mikołowie. Podwyżkę w wysokości 100 zł brutto do wynagrodzenia 
zasadniczego otrzymają wszyscy pracownicy fi rmy. 

W 2014 roku tylko w naszym 
regionie aż 30 fi rm zrezyg-
nowało ze statusu zakładów 
pracy chronionej. Według  
Solidarności do tej pory 
pracę w nich mogło stracić 
blisko 2 tys. osób. – Ci ludzie 
są bez szans na otwartym 
rynku pracy, bo wielu 
pracodawców źle ocenia 
ich niepełnosprawność – 
twierdzą związkowcy. 

Przyczyną odchodzenia 
fi rm od statusu ZPCH jest 
niekorzystna dla nich nowe-
lizacja ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych z kwietnia 
2014 roku. Zgodnie z nią 
zrównane zostało dofi nan-
sowanie państwa dla praco-
dawców zatrudniających 
osoby niepełnosprawne 
na otwartym i chronionym 
rynku pracy. Do tej pory 
znacznie korzystniejsze 
warunki dofinansowania 
z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych mieli praco-
dawcy z firm o statusie 

ZPCH. – Po tych zmianach 
wielu pracodawców z ZPCH 
uznało, że już nie opłaca się 
im prowadzić działalności 
gospodarczej na chronionym 
rynku pracy. Zwłaszcza, że 
zatrudniając osoby niepeł-
nosprawne, bez względu na 

wysokość dofi nansowania 
mają obowiązek realizować 
wobec nich dość kosztowną 
politykę zdrowotną. To 
mogło im się opłacać, gdy 
dostawali od państwa wyższe 
dopłaty niż pracodawcy 
z otwartego rynku pracy. 

Teraz rezygnują ze statusu 
ZPCH i zwalniają niepeł-
nosprawnych. Pozbywają 
się ich pod pretekstem, że 
są mniej wydajni, choć w 
rzeczywistości osoby niepeł-
nosprawne w stopniu lekkim 
i umiarkowanym pracują 

równie dobrze jak ludzie 
zdrowi– twierdzi Ryszard 
Naglak, przewodniczący 
Regionalnej Sekcji Koor-
dynacyjnej Osób Niepeł-
nosprawnych.

Naglak informuje, że 
obecnie w naszym regionie 
funkcjonuje około 150 ZPCH, 
ale rząd planuje dalsze ogra-
niczenia pomocy dla tych 
fi rm. – Ich dalsza działal-
ność jest niepewna. Duże 
firmy z otwartego rynku 
nie radzą sobie z konku-
rencją, a cóż dopiero nasze 
małe zakłady. Problemy 
ma też coraz więcej branż, 
dla których świadczymy 
usługi. Dlatego obawiamy 
się dalszych zwolnień wśród 
niepełnosprawnych – mówi 
Ryszard Naglak.

Z danych Polskiej Orga-
nizacji Pracodawców Osób 
Niepełnosprawnych wynika, 
że w 2014 roku w Polsce 
ze statusu ZPCH zrezyg-
nowało około 100 firm. 
Pracę straciło blisko 20 tys. 
niepełnosprawnych. 

BEA 

Niepełnosprawni tracą pracę 

Foto: pixabay.com
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Blisko 98,5 proc. pracowników 
PKP Cargo, którzy wzięli udział 
w referendum strajkowym 
opowiedziało się za tą formą 
protestu. Głosowanie jest ważne, 
uczestniczyła w nim ponad 
połowa osób zatrudnionych 
w spółce. O terminie, miejscu i 
sposobie przeprowadzenia akcji 
strajkowej zdecydują kolejarskie 
centrale związkowe.

– Wynik referendum poka-
zuje, że pracownicy są zdeter-
minowani, popierają działania 
podejmowane przez związki i 
czekają na realizację zgłoszo-
nych postulatów – mówi Marek 
Podskalny, przewodniczący Sekcji 
Zawodowej NSZZ Solidarność 
PKP Cargo.

Spór zbiorowy trwa w spółce 
od 30 października ubiegłego 
roku. Kolejarskie związki zawo-
dowe przedstawiły pracodawcy 
kilka postulatów. Domagają się 
m.in. bonusu rocznego z okazji 
Święta Kolejarza w wysokości 
850 zł, ustalenia dodatku moty-
wacyjnego dla maszynistów 
szkolących stażystów w wyso-
kości 3,50 zł za każdą godzinę 
szkolenia oraz wprowadzenia 
dodatków dla osób delegowa-

nych do pracy w innych zakła-
dach spółki często oddalonych 
o kilkaset kilometrów od ich 
miejsca zamieszkania.

Zdaniem związkowców zgło-
szone postulaty są wyważone, 
a spółkę stać na ich realizację. 

Marek Podskalny podkreśla, że 
PKP Cargo przynosi zyski. Tylko 
w 2014 roku fi rma wypłaciła 
137,5 mln zł dywidendy. Mimo 
to wszelkie rozmowy dotyczące 
poprawy sytuacji materialnej 
pracowników kończyły się 

fi askiem. – Zarząd przez wiele 
miesięcy lekceważył stronę 
społeczną i pozorował dialog ze 
związkami. Takim zachowaniem 
zmusił nas do przeprowadzenia 
referendum strajkowego – mówi 
przewodniczący.

Na przełomie stycznia i 
lutego z PKP Cargo odeszło 3041 
pracowników, którzy skorzystali z 
programu dobrowolnych odejść. 
Prezes spółki Adam Purwin poin-
formował, że na odprawy dla tych 
pracowników przeznaczonych 
zostało 266 mln zł. Zwolnienie 
ponad 3 tys. pracowników ma 
dać fi rmie rocznie ok. 100 mln 
zł oszczędności. 

Jednak wcześniej zarząd PKP 
Cargo szacował, że w ramach 
PDO z pracy zrezygnuje ok. 1300 
osób. Zdaniem związkowców 
redukcja zatrudnienia jest zbyt 
duża. – Zarząd chwali się, że 
przyjął ponad 500 kandydatów 
na stanowisko maszynisty, tylko 
dlaczego w ramach PDO pozwolił 
odejść ponad 100 doświadczonym 
maszynistom? Większość z nich 
już znalazła pracę w konku-
rencyjnych firmach – mówi 
przewodniczący. Podskalny 
podkreśla, że redukcje etatów 
objęły też drużyny trakcyjne i 
manewrowe, rewidentów oraz 
pracowników warsztatów. – 
Obawiamy się, że braki kadrowe 
doprowadzą do destabilizacji 
pracy w spółce. Celem PDO miało 
być zwiększenie wydajności, 

jednak ograniczenie zatrudnienia 
w najważniejszych grupach 
zawodowych, może przynieść 
odwrotny skutek – dodaje prze-
wodniczący.

Redukcje etatów już odczu-
wają ci pracownicy, którzy w 
PKP Cargo zostali. – Pracodawca 
próbuje nadrabiać braki kadrowe 
nadgodzinami, ale nie można 
bez przerwy pracować w nadgo-
dzinach. Pracownicy powinni 
godnie zarobić w kodeksowym 
czasie pracy – zaznacza Marek 
Podskalny.

Organizacje związkowe 
sprzeciwiają się też propozycji 
zarządu dotyczącej przekazania 
zaplecza warsztatowego do 
spółki zewnętrznej. Ich zdaniem 
warsztaty i pracownicy zajmu-
jący się utrzymaniem i naprawą 
taboru powinni pozostać w struk-
turach PKP Cargo. – Obawiamy 
się, że jeśli warsztaty zostaną 
oddane do fi rmy zewnętrznej, to 
będzie dochodziło do opóźnień 
w realizacji zleceń. PKP Cargo 
będzie miało ludzi, ale nie będzie 
miało sprawnych lokomotyw 
i wagonów – podkreśla prze-
wodniczący.

AGNIESZKA KONIECZNY

Pracownicy PKP Cargo opowiedzieli się za strajkiem

Foto: fl ickr.com
/BB.12069

P
ierwsze spotkanie 
zespołu ma się odbyć 
po 15 lutego. W jego 
skład poza stroną 
związkową i przed-

stawicielami MON mają wejść 
członkowie zarządów Bumaru-
Łabędy i Obrum. Strona rządowa 
zadeklarowała, że do czasu 
uruchomienia w Łabędach 
nowego produktu, nasz zakład 
będzie otrzymywał zlecenia 
remontowe, które pozwolą mu 
przetrwać. Zadaniem zespołu 
będzie przekucie tych dekla-
racji na konkrety – powiedział 
po spotkaniu w Warszawie 
Zdzisław Goliszewski, szef 
Solidarności w gliwickim przed-
siębiorstwie. 

Spotkanie związkowców 
i przedstawicieli MON było 
wynikiem porozumienia 
podpisanego 17 stycznia przez 
Międzyzwiązkowy Komitet 
Protestacyjno-Strajkowy 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
i delegację rządową. Artykuł 12 
tego dokumentu zobowiązał 
stronę rządową do niezwłocz-
nego podjęcia rozmów na temat 
napiętej sytuacji w Bumarze
-Łabędy. 

J e d n y m  z  g ł ó w n y c h 
tematów rozmów w Warszawie 
była kwestia podwozi do 
haubicoarmat Krab. Podze-
społy te miały być produko-
wane w Gliwicach jednak w 
grudniu 2014 roku główny 

wykonawca Krabów Huta 
Stalowa Wola podpisała 
kontrakt na dostarczenie 
podwozi z koreańską fi rmą 
Samsung Techwin. Po tej 
decyzji Rada Pracowników i 
członkowie Rady Nadzorczej 
Bumaru-Łabędy złożyli w 
prokuraturze doniesienie o 

możliwości popełnienia prze-
stępstwa przez zarząd HSW. 
W piśmie do prokuratury 
podkreślono, że zamówione w 
Korei podwozia nie przeszły 
żadnych badań i nie mają 
dopuszczeń MON. Zaznaczono 
też, że haubice fi rmy Samsung 
będą znacznie droższe od 

tych, które mógłby wyprodu-
kować Bumar-Łabędy. Kolejny 
zarzut dotyczy zaniechania 
procedury przetargowej na 
wykonanie podwozi. – Dostar-
czyliśmy do prokuratury 
wszelkie dokumenty. Zostało 
wszczęte postępowanie wyjaś-
niające. Liczymy, że zlecenie na 

podwozia do Krabów uda się 
jeszcze odzyskać – informuje 
Zdzisław Goliszewski. 

W ocenie przedstawicieli 
MON jedną z szans na poprawę 
dramatycznej kondycji gliwi-
ckiego zakładu ma być moder-
nizacja niemieckich czołgów 
Leopard zakupionych przez 

polską armię. Jednak zdaniem 
Solidarności prace te mają 
szansę ruszyć dopiero za wiele 
miesięcy, a Bumar-Łabędy 
potrzebuje zleceń już teraz. – 
Ponadto na dzisiaj ani Bumar-
Łabędy, ani żadna inna polska 
fi rma nie jest w stanie wykonać 
jakichkolwiek części do tych 
czołgów, gdyż strona polska 
podpisując umowę z Niem-
cami, nie zadbała o dokumen-
tację remontową – wskazuje 
Goliszewski. 

Jego zdaniem znacznie 
bardziej pilną kwestią jest 
odblokowanie kontraktu na 
dostawę wozów zabezpieczenia 
technicznego WZT-3 dla indyj-
skiej armii. To największe od 
wielu lat zlecenie dla polskiego 
przemysłu zbrojeniowego 
podpisano już w styczniu 2012 
roku. Jednak do tej pory nie 
rozpoczęto jego realizacji. – 
Ten kontrakt mimo licznych 
perypetii jest nadal realny 
do wypełnienia. Z naszych 
informacji wynika, że jest 
on blokowany przez stronę 
polską. Chodzi w gruncie 
rzeczy o sprawy proceduralne 
między Polskim Holdingiem 
Obronnym i powołaną później 
Polską Grupą Zbrojeniową. 
To zlecenie zapewniłoby nam 
spokojną pracę na 3-4 lata – 
tłumaczy szef „S” w Bumarze
-Łabędy. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Roboczy zespół z udziałem przedstawicieli związków zawodowych, Ministerstwa Obrony Narodowej i członków 
zarządów spółek zbrojeniowych opracuje długofalowy plan rozwoju Bumaru-Łabędy. Takie ustalenia zapadły podczas 

spotkania przedstawicieli Solidarności z ministrem obrony narodowej Tomaszem Siemoniakiem, które odbyło się 2 lutego w Warszawie. 

Ratunek dla Bumaru-Łabędy
Foto: bum

ar.gliw
ice.pl
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Ogłoszenie wyborcze

N
IK dopatrzyła się 
szeregu niepra-
widłowości w 
przetargach na 
usługi przewo-

zowe ogłaszanych przez KZK 
GOP. Dodatkowo przewoźnik 
zlecił z wolnej ręki usługi praw-
nicze na kwotę 764,7 tys. zł, mimo 
że wystąpiła co najmniej jedna 
przesłanka obligująca do trybu 
zamówienia publicznego.

Sztandarowym projektami 
KZK GOP miały być Śląska Karta 
Usług Publicznych oraz System 
Dynamicznej Informacji Pasa-
żerskiego (SIDP). Oba projekty 
okazały się porażką. KZK GOP 
wypłacił wynagrodzenie wyko-
nawcy SIDP przekraczające 5,5 
mln zł, chociaż umowa nie została 
zrealizowana w pełnym zakresie. 
Wykonawca miał dostarczyć 72 
tablice informacyjne, a uruchomił 
tylko 64. Opóźnienie w wyko-
naniu umowy na koniec czerwca 
wyniosło ponad 400 dni, a Śląska 
Karta Usług Publicznych wciąż 
nie funkcjonuje. NIK podkreśliła, 
że zwłoka została spowodowana 

nierzetelnym wykonaniem 
specyfi kacji zamówień.

Przewoźnik zamówił też 
programy promujące swoją 
działalność i cykl minireportaży, 

które miały zostać wyemitowane 
w telewizji. Usługa ta nie została w 
pełni wykonana, a mimo to KZK 
GOP zapłacił za nią blisko 85 tys. 
zł. Osobą odpowiedzialną za te 

nieprawidłowości jest naczelnik 
wydziału prasowego.

W latach 2010-2013 KZK GOP 
nie sporządził 32 miesięcznych 
sprawozdań z wykonania planu 

dochodów i wydatków budże-
towych. Zdaniem NIK jest to 
naruszenie rozporządzenia w 
sprawie sprawozdawczości, które 
nakłada obowiązek przygoto-
wywania sprawozdań za każdy 
miesiąc kalendarzowy.

W tym samym okresie na 
podstawie uchwał Zgromadzenia 
przyznano diety nieetatowym 
członkom zarządu, przewodni-
czącemu, wiceprzewodniczącemu 
oraz członkom Zgromadzenia 
i komisji. Ich łączna wartość 
brutto sięgnęła blisko 1,3 mln zł. 
NIK zaznaczyła, że uchwały 
dotyczące wypłat diet zostały 
zaskarżone przez wojewodę 
śląskiego. W konsekwencji Sąd 
Administracyjny w Gliwicach oraz 
Naczelny Sąd Administracyjny 
uznały, że zostały one podjęte z 
naruszeniem prawa. Dodatkowo 
wypłacone świadczenia zostały 
niewłaściwie opodatkowane.

Najwyższa Izba Kontroli 
zwróciła też uwagę na nieprawid-
łowości przy sprzedaży biletów 
przez kierowców autobusów, 
którzy dysponowali jedynie 

biletami o najwyższych nomi-
nałach. NIK uznała, że KZK 
GOP nie zapewniał pasażerom 
wystarczającej dostępności do 
biletów. W raporcie kontrolerzy 
podkreślili, że sprzedaż biletów 
przez kierowców nie może być 
traktowana jedynie jako uzupeł-
nienie sprzedaży stacjonarnej 
w sytuacji, gdy jeden automat 
biletowy przypadał na 24 przy-
stanki komunikacji miejskiej 
(dane dot. 2013 roku). – Stosując 
taką formę sprzedaży biletów 
przez kierujących pojazdami, 
KZK GOP ograniczył możliwość 
dokonania przez pasażerów 
wyboru nominału kupowanego 
biletu, w cenie adekwatnej do ich 
potrzeb – czytamy w raporcie.

Równocześnie do KZK GOP 
wypłynęło 3390 skarg od pasa-
żerów. Dotyczyły one zachowania 
kierujących pojazdami oraz 
punktualności. Odpowiedzi na 
część z nich KZK GOP udzielał 
z ogromnym opóźnieniem, w 
niektórych przypadkach sięgało 
ono 626 dni.

AGNIESZKA KONIECZNY

Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę działalność KZK GOP. Wyniki kontroli obejmującej lata 2010-2014 
są dla największego przewoźnika w regionie druzgocące. Najpoważniejsze zarzuty dotyczą naruszenia przepisów 
ustawy o zamówieniach publicznych, zawyżania cen biletów sprzedawanych przez kierowców oraz niegospodarności przy 
zlecaniu usług fi rmom zewnętrznym.

NIK negatywnie oceniła KZK GOP
Foto: TŚD
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Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2015 r.):   1.750,00 zł
»  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

(w III kwartale 2014 r.):  3.936,57 zł
» Najniższa emerytura (od 1 marca 2014 r.):  844,45 zł
»  Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

i renta rodzinna (od 1 marca 2014 r.):  844,45 zł
»  Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 

(od 1 marca 2014 r.):  648,13 zł
»  Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 

w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową
i renta rodzinna wypadkowa 
(od 1 marca 2014 r.):  1013,34 zł

»  Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 
w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 
(od 1 marca 2014 r.):  777,76 zł
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Ś L Ą S K O - D Ą B R O W S K I  N S Z Z

8-go sierpnia, gdy Kacperek miał 2,5 miesiąca, podano mu pierwszą 
dawkę chemii. Rodzice i bliscy są pełni nadziei, że chemia poskutkuje 
i Kacperek nie straci oczka. Kacper jest pod opieką medyczną w 
Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, ale jeśli leczenie nie przyniesie 
efektów, potrzebny będzie wyjazd do Wielkiej Brytanii lub Stanów 
Zjednoczonych. Kacperek jest podopiecznym Fundacji Dzieciom 
„ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”. Serdecznie będziemy wdzięczni wszystkim, 
którzy zechcą pomóc Kacperkowi swoim darem serca.

Wszelkie wpłaty prosimy kierować na konto: 
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”

ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Bank BPH SA:

15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 
Tytułem: 24923 Siewniak Kacper 

– darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Można też przekazać 1% podatku.
Wystarczy w rozliczeniu rocznym wpisać: KRS: 0000037904, 

a w polu „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”: 
24923 Siewniak Kacper

Szanowni Darczyńcy, prosimy o wyrażenie zgody w formularzu PIT 
na przekazanie swoich danych organizacji pożytku publicznego.

Komunikat

Zwracamy się o pomoc w 
leczeniu Kacperka Siewniaka, 
u którego w lipcu ubiegłego 
roku zdiagnozowano siatków-
czaka (nowotwór złośliwy 
oka). Kacperek jest wnukiem 
przewodniczącego Solidar-
ności w Hucie Bankowa 
Henryka Myrdy.

Bartosz Jakubowski, 
CDO24

Z 
uwagi na członkostwo 
Polski w Unii Euro-
pejskiej możliwość 
przekroczenia granicy 
RP nie stanowi już – 

jak do 1989 roku. – znaczącego 
problemu technicznego czy 
proceduralnego. Tym samym 
z uwagi na ułatwioną migrację 
każdy obywatel UE staje przez 
zagrożeniem nieoczekiwanego 
przekroczenia granicy przez 
swojego syna/córkę(czasem 
z inicjatywy drugiego z 
rodziców).Jednakże rodzime 
prawo rodzinne i opiekuńcze 
pozostawia szereg uprawnień 
i instytucji, z których możemy 
skorzystać w razie zaistnienia 
problemów z wyjazdem dziecka. 
Niewątpliwie najważniejszą z 
nich jest możliwość udzielenia 
lub nieudzielenia zgody na 
wyjazd dziecka zagranicę. W 
tym miejscu należy podkre-
ślić, iż niewątpliwie wyjazd 
dziecka stanowi istotną sprawę 
z zakresu sprawowania władzy 
rodzicielskiej. W myśl art. 97 §2 
Kodeksu rodzinnego i opiekuń-
czego „o istotnych sprawach 
dziecka rodzice rozstrzygają 
wspólnie; w braku porozumienia 
między nimi rozstrzyga sąd opie-
kuńczy”. Wobec powyższego 
oboje rodzice muszą wyrazić 
zgodę na zagraniczny wyjazd 
dziecka (o ile żadne z nich 
nie jest pozbawione władzy 
rodzicielskiej lub ta władza nie 
została im ograniczona).

Przepisy prawne nie zastrze-
gają skuteczności przedmio-
towej zgody od zachowania 
szczególnej formy, ale celem 
ułatwienia mogących się pojawić 
w przyszłości trudności dowo-
dowych najlepiej sformułować 
ją w formie pisemnej lub w 
formie aktu notarialnego. W 

takim wypadku osoba posiada-
jąca taką zgodę ma możliwość 
łatwego wykazania, że została 
ona udzielona przez drugiego 
rodzica. 

Jeżeli zaś rodzic nie chce, aby 
dziecko wyjechało, to absolutnie 
nie należy udzielać zgody. W 
wypadku, gdy nie zostanie ona 
wyrażona, wówczas dziecko 
nie może zgodnie z prawem 
opuścić kraju, chyba, że drugi 
rodzic wystosuje odpowiednie 
pismo do sądu rodzinnego z 
prośbą o rozstrzygnięcie przez 
ten sąd kwestii spornej.

W wypadku, gdy jedno z 
rodziców wywiezie dziecko za 
granicę bez zgody drugiego, a w 
konsekwencji pozbawi małolet-
niego dziecka naturalnego środo-
wiska rodzinnego i kontaktu z 
drugim z rodziców, i zatrzymuje 
go na stałe w innym państwie 
wbrew woli drugiego z rodziców 
sąd może na gruncie prawa 
rodzinnego wydać orzeczenie o 
ograniczeniu lub pozbawieniu 
władzy rodzicielskiej rodzica, 
który dokonał uprowadzenia 
dziecka za granicę (SN w uchwale 
z dnia z dnia 7 sierpnia 1982 
roku, VI KZP 18/82, OSNPG 
1982, nr 10, poz. 137). 

Jak bowiem stanowi art. 
111.§1 kodeksu rodzinnego i 
opiekuńczego, „jeżeli rodzice 
nadużywają władzy rodziciel-
skiej lub w sposób rażący zanie-
dbują swe obowiązki względem 
dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi 
rodziców władzy rodzicielskiej. 
Pozbawienie władzy rodzi-
cielskiej może być orzeczone 
także w stosunku do jednego 
z rodziców.”

Jeżeli po udzieleniu zgody 
jedno z rodziców wyjechało 
wraz z dzieckiem poza granice 
naszego kraju, to zgoda może być 

cofnięta w każdej chwili. Trzeba 
ją jednak w pierwszej kolejności 
dostarczyć do drugiego rodzica 
w taki sposób, aby się z nią 
zapoznał (najlepiej w formie 
listu poleconego za poleceniem 
odbioru).

Zgodnie z art. 113 i 113[1] 
Kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego: „Niezależnie od 
władzy rodzicielskiej rodzice 
oraz ich dziecko mają prawo i 
obowiązek utrzymywania ze 
sobą kontaktów. Kontakty z 
dzieckiem obejmują w szcze-
gólności przebywanie z dzie-
ckiem (odwiedziny, spotkania, 
zabieranie dziecka poza miejsce 
jego stałego pobytu) i bezpo-
średnie porozumiewanie się, 
utrzymywanie korespondencji, 
korzystanie z innych środków 
porozumiewania się na odległość, 
w tym ze środków komunikacji 
elektronicznej. Jeżeli dziecko 
przebywa stale u jednego z 
rodziców, sposób utrzymywania 
kontaktów z dzieckiem przez 
drugiego z nich rodzice określają 
wspólnie, kierując się dobrem 
dziecka i biorąc pod uwagę jego 
rozsądne życzenia; w braku 
porozumienia rozstrzyga sąd 
opiekuńczy.”

W razie niedotrzymania 
warunków ustawowych przez 
jednego z rodziców (np. poprzez 
wyjazd z dzieckiem zagranicę) 
strona poszkodowana ma możli-
wość wystąpienia z wnioskiem 
do sądu o wszczęcie postę-
powania nieprocesowego w 
przedmiocie sądowego ustalenia 
kontaktów z dzieckiem, które 
zakończy się wydaniem odpo-
wiedniego postanowienia.

Jeśli zaś po zakończeniu 
postępowania i sądowym uregu-
lowaniu kontaktów z dzieckiem, 
którykolwiek z rodziców nie 

będzie się stosować do orze-
czenia sądowego, wówczas 
drugiemu z rodziców przysługuje 
uprawnienie do wystąpienia z 
wnioskiem do Sądu o ukaranie 
rodzica naruszającego orzeczenie 
odpowiednią sumą pieniężną. 
Mianowicie, jeżeli osoba, pod 
której pieczą dziecko pozostaje, 
nie wykonuje albo niewłaściwie 
wykonuje obowiązki wynika-
jące z orzeczenia albo z ugody 
zawartej przed sądem, wówczas 
sąd w pierwszej kolejności 
zagrozi jej nałożeniem odpo-
wiedniej kary pieniężnej.

Jeżeli zaś w dalszym ciągu 
rodzic uchyla się od obowiązków 
wynikających z orzeczenia 
sądowego, to sąd opiekuńczy 
nakazuje jej zapłatę należnej 
sumy pieniężnej, ustalając jej 
wysokość stosownie do liczby 
naruszeń.

Informujemy, że powyższy 
artykuł nie jest opinią ani poradą 
prawną i nie może służyć jako 
ekspertyza przed sądem, urzędem 
czy osobą prywatną. Proszę 
pamiętać, że ze względu na 
długość opracowania artykuł 
dostarcza jedynie informacji 
ogólnych, które w konkretnym 
przypadku nie mogą zastąpić 
porady prawnej.

Przypominamy, że osoby 
posiadające Ochronę Prawną 
CDO24 mogą zawsze, na bieżąco 
zasięgnąć dodatkowych informacji 
w departamencie prawnym 
CDO24 pod numerem telefonu 
801 00 31 38 lub 32 43 43 105, 
który działa codziennie od ponie-
działku 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 internetowej www.
cdo24.pl.

Zagraniczny wyjazd dziecka

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszego Kolegi

JÓZEFA NAGLIKA
długoletniego działacza Solidarności.

Wyrazy najgłębszego współczucia

Rodzinie i Bliskim
w imieniu

Terenowej Sekcji Problemowej NSZZ Solidarność w Mikołowie
i Koła Emerytów w Mikołowie

składa
przewodniczący Andrzej Szostak
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Tata próbuje zmobilizować Jasia 
do nauki.
– Jasiu, jak dostaniesz piątkę, to 
dam ci 10 złotych.
Następnego dnia w szkole Jasiu 
podchodzi do nauczycielki i 
szepcze:
– Proszę pani, chce pani łatwo 
zarobić pięć złotych?

***
Dziadek zabrał Jasia pierwszy raz 
na rozprawę sądową. Jasio widząc 
po raz pierwszy adwokata ubranego 
w togę, pyta:
– A dlaczego ten pan jest ubrany 
jak kobieta?
– Bo będzie zaraz długo mówił!

***
W piaskownicy:
– Czy może pani powiedzieć synowi, 
żeby mnie nie udawał?
– Jasiu, przestań robić z siebie 
idiotę.

Nauczycielka na lekcji:
– Jasiu czemu nie masz tematu z 
wczorajszej lekcji?
– Bo mam nowy zeszyt.
– A gdzie stary?
– Stary w robocie.

***
Ojciec do Jasia:
– Mamusia skarży się, że zachowu-
jesz się, jakbyś w ogóle nie słyszał, 
co do ciebie mówi.
– Ale tato...
– Nie tłumacz się, tylko mów, jak 
ci się udało to osiągnąć.

***
Mały Jasio wybrał się na mecz. 
Siedzący obok mężczyzna pyta go:
– Jak tu wszedłeś, synku?
– Miałem bilet.
– Sam go kupiłeś?
– Nie, tata kupił.
– A gdzie jest tata?
– W domu, szuka biletu.

 – Tato, dlaczego ten pociąg 
zakręcowywuje?
– Nie mówi się „zakręcowywuje”, 
tylko „zakręca” Jasiu!
– No dobrze, to dlaczego on 
zakręca?
– Bo mu się tory wygły...

***
– Jasiu czy to prawda, że Twój 
dziadek stracił język podczas 
wojny?
– Prawda.
– A jak to się stało?
– Nie wiem, dziadek nigdy nam 
o tym nie opowiadał.

***
Nauczyciel oddaje Jasiowi klasówkę. 
Zamiast oceny napisał „idiota”. 
Jaś spojrzał na kartkę, potem na 
nauczyciela i mówi:
– Ale pan jest roztargniony. Miał 
pan wystawić ocenę, a nie się 
podpisywać.

Pani pyta się Jasia w szkole:
– Kiedy odrabiasz lekcje?
– Po obiedzie.
– To dlaczego dziś nie odrobiłeś?
– Bo jestem na diecie.

***
Lekcja religii w szkole. Ksiądz mówi 
dzieciom o małżeństwie.
– Wiecie, że Arabowie mogą mieć 
kilka żon? To się nazywa poligamia. 
Natomiast chrześcijanie mają tylko 
jedną żonę. A to się nazywa... Może 
ktoś z was wie?
Cisza, nikt nie podnosi ręki.
– To się nazywa – podpowiada 
ksiądz – mono... mono...
Jaś podnosi w górę rączkę:
– Monotonia!

***
Jasiu wpada spóźniony do szkoły. Na 
schodach stoi dyrektor i woła:
– Dziesięć minut spóźnienia!
– Kurczę, ja też! – stwierdza Jasiu. 

ROZBAWIŁO nas to

Autopromocja

Czy jesteś zadowolony z 
warunków pracy?

ZADBAJ O SWOJĄ PRACĘ.

ZORGANIZOWANI 
MAJĄ LEPIEJ!

Skontaktuj się z nami i załóż związek:

tel.: 32 728 41 13

e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl

WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» ZACZYNAMY OD naszego 
ulubieńca Flinstone’a. Gdy w 
Kompanii Węglowej trwała 
podziemna akcja protestacyjna, 
minister gospodarki bawił w 
Indiach. Kiedy zaczął się strajk 
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
Fred pojawił się w TV. Nie, 
żeby mówił coś o górnictwie, 
za które odpowiada. Flinstone 
jakby nigdy nic bredzi w tele-
wizyjnych spotach o tym, 
ile dobrego zamierza zrobić 
dla eksporterów ogórków 
konserwowych, ketchupu i 
powideł. Spot Freda ma jednak 
coś wspólnego z górnikami. 
To m.in. za ich podatki pan 
wicepremier puszcza swoją 
reklamę na okrągło we wszyst-
kich telewizjach. 

» ALE NIE MA CO SIĘ 
Fredowi dziwić, bo wybory i 
to podwójne tuż, tuż. Flinstone 
i jego koledzy ruszyli do przed-
wyborczej batalii, a na wojnie, 
jak mawiają, wszystkie chwyty 
dozwolone. Wudrewaff e zielo-
nych ludków, ma być nowy 
nabytek partii, były platfus i 
gowinowiec John Godson. Na 
pewno przyda się w kampanii. 
Wszak „Murzyni przyciągają 
wzrok i są bardziej wydajni. 
Dziewczyny – studentki, lice-
alistki – rozdają 300 ulotek, a 
Murzyni w tym samym czasie 
tysiąc”. Zanim posądzicie nas 
o rasizm, spieszymy donieść, 
iż to nie nasze słowa. Taką 
tezę wygłosił sam Flinstone, 
gdy w 2009 roku startował 
w wyborach na europosła. 
Nie wiemy, ile tysięcy ulotek 
Fred szykuje Godsonowi do 
rozdania. Ale już nam chłopa 
szkoda. 

» Z KRONIKARSKIEGO 
obowiązku musimy odnotować, 
że zielone ludki wystawiły 
też swojego kandydata na 
prezydenta. Facet nazywa się 
Grubas, Mikrobus, czy jakoś 
tak, a jedyną ciekawą infor-
macją w jego życiorysie jest 
to, że kiedyś grał w weselnej 
kapeli. Jednak w partii, której 
szef jest sobowtórem kultowej 

kreskówki Hannah-Barbera to 
raczej średnie osiągnięcie. 

» INNYM KANDYDATEM na 
prezydenta ma być ponoć poseł/
posłanka Grodzki/Grodzka. 
Niech każdy sam przeczyta 
sobie jak woli, bo my ni cholery 
nie mogliśmy się zdecydować, 
jak napisać. Zawsze myśle-
liśmy, że państwo Grodzcy (tak 
chyba będzie najbezpieczniej) 
to chłop, który przefl ancował 
się na babę. Ostatnio jednak 
pewien tygodnik napisał, że 
babę państwo Grodzcy udają 
tylko w Sejmie, bo mieszkają z 
drugą babą i po domu chodzą 
w męskich ciuchach. Wychodzi 
więc na to, że Grodzcy to chłop 
udający babę, która wcześniej 
była chłopem. Nie martwcie 
się, my też nie wiele z tego 
rozumiemy. Ale tak to już jest z 
tym ciemnogrodem i zaścian-
kiem, że najprostszych rzeczy 
nie jest w stanie pojąć.

» PSL ZWERBOWAŁ w 
swoje szeregi wydajnego i 
przyciągającego wzrok posła 

Godsona, a szeregi peło zasilił 
Misio Kamiński i Mundrol 
82, czyli Jan Tomaszewski. 
Nie dziwimy się ani jednemu 
ani drugiemu. Nie od dziś 
wiadomo, że Misiowi marzył 
się rządowy etacik, a Mundrol, 
który zatrzymał Anglię, chce 
za wszelką cenę zatrzymać 
również mandat poselski w 
następnej kadencji. Dziwimy 
się za to platfusom. Wszak 
przyjęli do siebie najlepszego 
na świecie speca od kampanii 
wyborczych, który sam siebie 
nie potrafi ł wprowadzić do 
europarlamentu, kandydując 
z jedynki oraz jedynego faceta 
w 38-milionowym narodzie, 
który komentuje mecze piłkar-
skie gorzej niż Dariusz Szpa-
kowski. 

» NA KONIEC O NASZYM 
lokalnym pośle, co to ze 
względu na rozpoczynającą 
się kampanię postanowił przy-
pomnieć o swoim istnieniu. 
Tomasz Głogowski, bo o 
nim tu mowa, umyślił, że 
zabłyśnie na blogu, pisząc 

na jakiś ważny społecznie 
temat. Wybrał górnictwo, bo 
na tym zna się dzisiaj każdy, 
więc i poseł podołać powinien. 
Przytaczać nie będziemy, bo 
to bełkot straszliwy. Wspo-
minamy o tym tylko dlatego, 
że przy okazji roztaczania 
mądrości o przemyśle wydo-
bywczym pan Tomcio obrzucił 
inwektywami szefa „S” Piotra 
Dudę. Postanowiliśmy się 
zemścić i obśmiać jego jakoś. 
Problem jednak w tym, że 
gość raczej się w Sejmie nie 
przemęcza więc i przyczepić 
się trudno. Ostatnia aktualność 
na jego stronie internetowej 
to życzenia bożonarodze-
niowe, a jedyna interpelacja 
poselska z tego roku dotyczy 
nowych regulacji na temat 
korzystania z solarium. Więcej 
nie znaleźliśmy. Jeżeli wam 
się uda najlepiej napiszcie 
maila do pana posła. W innym 
przypadku na kolejny przejaw 
jego aktywności przyjdzie 
nam pewnie czekać do 
Wielkanocy.

GOSPODZKI&PODRÓŻNY
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Podobnie jak w poprzednich 
latach każdy, kto chciałby 
wesprzeć Fundację Na Rzecz 
Zdrowia Dzieci i Młodzieży 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
im. Grzegorza Kolosy, może 
to zrobić, przekazując 1 proc. 
swojego podatku na rzecz tej 
instytucji.

Pozyskane w ten sposób 
pieniądze zostaną przezna-
czone na organizację letniego 
wypoczynku dzieci i młodzieży z województwa śląskiego 
oraz dofinansowanie kolonii dla dzieci pochodzących z 
najuboższych rodzin.

W ciągu 22 lat z oferty Fundacji skorzystały ponad 80 tys. 
dzieci. – Przekazując 1 proc. podatku sami decydujemy o tym 
na co nasze pieniądze zostaną wydane. Dla Fundacji ważne 
jest każde wsparcie. Dzięki niemu możemy dofi nansować 
wypoczynek najuboższych dzieci – mówi Wioletta Sznapka, 
kierownik Biura Fundacji.

Aby wesprzeć  Fundację  w częśc i  I  formularza 
PIT – „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego 
na rzecz organizacji pożytku publicznego” wpisujemy 
numer Krajowego Rejestru Sądowego – 0000111954 
(rubryka 131). W rubryce 132 wpisujemy 1% kwoty należnego 
podatku (a więc 1% kwoty z rubryki 126).

Można również przekazać 1%. na rzecz Fundacji wypełniając 
PIT on-line bezpośrednio na stronie internetowej tej instytucji: 
www.fundacja-kolosy.org.pl.

AGA

Pomóż dzieciom 
– przekaż 1% podatku


