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Wanda Stróżyk: Strajk jest środkiem, 
nie celem i to środkiem ostatecznym. 
Celem jest porozumienie płacowe i 
podwyżki dla pracowników. » STRONA 3

Małgorzata Grabowska: Po latach 
wyrzeczeń i braku podwyżek nadszedł 
czas, aby załoga wreszcie została doceniona 
także pod względem fi nansowym. » STRONA 4

Co piąta umowa cywilnoprawna została zawarta z naruszeniem prawa – wynika z kontroli przeprowadzonych 
przez Państwową Inspekcję Pracy w 2014 roku. Pod tym względem nic się nie zmieniło, mimo że na początku 
ubiegłego roku minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział koniec umów śmieciowych.

UMOWY NADAL ŚMIECIOWE, 
ETAT WCIĄŻ MARZENIEM
W 

2014 roku 
inspektorzy 
pracy wzięli 
pod lupę 52,3 
tys. kontrak-

tów cywilnoprawnych w ponad 
10 tys. przedsiębiorstw. Aż 11,5 
tys. skontrolowanych przez nich 
umów, czyli 21 proc. została za-
warta niezgodnie z Kodeksem 
pracy – występowały warunki 
jednoznacznie wskazujące na 
obowiązek podpisania przez 
pracodawcę umowy o pracę. 

– Pracownicy zatrudnieni 
na podstawie umów cywilno-
prawnych wykonywali powie-
rzone im zadania w miejscu 
i czasie wyznaczonym przez 
pracodawcę. Pozostawali przy 
tym pod kierownictwem prze-
łożonych, którzy wydawali 
dyspozycje dotyczące sposobu 
wykonania pracy. W takiej 
sytuacji istnieje obowiązek 
zawarcia z osobą zatrudnioną 
umowy o pracę – mówi Danuta 
Rutkowska, rzeczniczka prasowa 
Głównego Inspektora Pracy. 
Z raportu PIP wynika, że co 
piąty skontrolowany praco-
dawca złamał przepisy Kodeksu 
pracy dotyczące zatrudnienia. 
– Niejednokrotnie zdarzało się, 
że w danym zakładzie pracę 
w identycznych warunkach 
świadczyły osoby zatrudnione 
na podstawie stosunku pracy 
i umowy cywilnoprawnej, a 
zakres wykonywanych przez 
nich czynności był taki sam – 
dodaje rzeczniczka.

Przedsiębiorcy zatrudniają 
na umowach śmieciowych 
głównie po to, by zmniejszyć 
koszty działalności gospodar-
czej. – Wielu pracodawców 
uważa, że umowa cywilna 
zawarta w warunkach właści-
wych dla umowy o pracę jest 
umową zgodną z prawem, 
ponieważ pracownik świa-
domie ją podpisał, godząc się 
na zaproponowane warunki – 
podkreśla Danuta Rutkowska. Jej 
zdaniem problemem jest, obok 
trudnej sytuacji na rynku pracy 
i bezrobocia, także niewystar-

czająca znajomość przepisów 
prawa pracy wśród osób, które 
niejednokrotnie nie wiedzą, 
z czym wiąże się podpisanie 
takiej umowy. – Można mieć 
przepracowanych 10 lat na 
podstawie umowy cywilno-
prawnej i w świetle prawa nie 
być pracownikiem, być pozba-
wionym ochrony prawnej, jaką 
daje Kodeks pracy– mówi.

Życie na śmieciówce
Jednak zdecydowana większość 
pracowników nie ma wyboru, 
decyduje się na umowę śmie-
ciową z obawy przed utratą 
jedynego źródła utrzymania. 

Jak wynika z danych GUS, w 
fi rmach zatrudniających powyżej 
10 pracowników na umowach 
śmieciowych zatrudnionych 
jest 1,2 mln pracowników. 
Branżami, w których umowy 
śmieciowe wymknęły się spod 
kontroli, są budownictwo i 
ochrona. Zdaniem Wiesława 
Różańskiego, przewodniczącego 
Solidarności w Konsorcjum 
Ochrony Kopalń, w niektórych 
agencjach umowy cywilno-
prawne ma ponad 70 proc. 
pracowników. – W firmach 
ochraniających duże obiekty, 
np. kopalnie umowy o pracę 
posiadają tylko dowódcy i 

kierownicy. Pozostali pracują 
nawet za 3,5 zł za godzinę 
przez 350 godzin w miesiącu 
– mówi Różański. Podkreśla, 
że pracownicy ochrony, żeby 
przeżyć, zatrudniają się w dwóch, 
a nawet trzech fi rmach i więk-
szość czasu spędzają w pracy. 

Nierówna walka
Inspektorzy pracy, którzy 
stwierdzą naruszenie prze-
pisów dotyczących zatrud-
nienia, mają prawo wystąpić 
do pracodawcy o zamianę 
kontraktu cywilnoprawnego na 
umowę o pracę. Jak informuje 
Danuta Rutkowska, w sumie 

w 2012 i 2013 roku po takich 
wystąpieniach zmienionych 
zostało 12 tys. umów z ok. 16 

tys. zakwestionowanych przez 
PIP. Przedstawiciele Inspekcji 
mogą też nałożyć karę fi nansową 
na pracodawcę w wysokości 
1 lub 2 tys. zł, a w przypadku 
recydywy 5 tys zł. Mają również 
możliwość skierowania sprawy 
na drogę sądową. Maksymalna 
wysokość grzywny nałożonej 
przez sąd wynosi 30 tys. zł. 
Zdaniem Wiesława Różańskiego 
kary fi nansowe są zbyt niskie. 
– Gdyby pracodawca miał świa-
domość, że zapłaci 50 czy 60 
tys. zł, wówczas na pewno by 
się zastanowił, zanim zatrudni 
pracownika na umowie śmie-
ciowej – mówi przewodniczący 
Solidarności w KOK.

Rozwiązaniem problemu 
umów śmieciowych miało 
być ich "ozusowienie" już od 
początku 2015 roku. W styczniu 
2014 roku szef resortu pracy 
zapowiadał wprowadzenie 
obowiązku odprowadzania 
składek do ZUS od umów zleceń 
i od umów od dzieło. Ostatecznie 
23 października ubiegłego roku 
Sejm uchwalił nowelizację 
ustawy o systemie ubezpie-
czeń społecznych. Ustawa 
nie spełniła oczekiwań tysięcy 
pracowników zatrudnionych 
na śmieciówkach. Wprowadziła 
bowiem obowiązek odpro-
wadzania składek do ZUS od 
umów zleceń do wysokości 
minimalnego wynagrodzenia i 
zacznie obowiązywać dopiero 
od 2016 roku. Umowy o dzieło 
zostały pominięte.

AGNIESZKA KONIECZNY

Stop nadużywaniu umów terminowych
Łączny okres obowiązywania umów terminowych o pracę, 
włączając trzymiesięczny okres próbny, będzie wynosił 
maksymalnie 36 miesięcy. Stały Komitet Rady Ministrów 
zaakceptował zmiany w Kodeksie pracy, dotyczące umów 
terminowych, przedstawione przez resort pracy. 

W listopadzie ubiegłego roku prezydium KK NSZZ Soli-
darność pozytywnie odniosło się do kierunku tych zmian, 
jednak zdaniem związkowców łączny okres terminowej 
umowy o pracę z wliczonym okresem próbnym, nie powinien 
przekraczać 24 miesięcy.
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I
wan Rabinowicz pracował w wytwórni 
wózków dziecięcych. Gdy jego żona 
zaszła w ciążę, postanowił „zorgani-

zować” wózek dla pociechy. Wynosił po 
kolei części z taśmy produkcyjnej, a gdy 
miał już komplet, zaczął je składać. I tu 
pojawił się problem, bo jakkolwiek by nie 
złożył, zawsze mu wychodził kałasznikow. 
Z felietonami od paru tygodniu mam 
zupełnie to samo. Od czegokolwiek bym 
nie zaczął, na końcu i tak wychodzi mi to 
samo. Ale po kolei. 

Bary mleczne to jeden z tych polskich 
wynalazków, z których jako naród możemy 
być dumni. Pierwszy powstał 1896 roku. 
W latach Wielkiego Kryzysu popularność 
barów mlecznych wzrosła jeszcze bardziej, 
a dzięki państwowej regulacji cen w tego 
typu placówkach, były one dostępne dla 
każdego. I tak jest, a właściwie było do chwili 
obecnej. Bary mleczne dostają dotacje od 
państwa. Dzięki temu na ciepły posiłek stać 
i studenta będącego na garnuszku rodziców, 
i staruszka, któremu wysokość emerytury 
zawęża gastronomiczne pole manewru. 

Jeżeli nigdy nie byliście w tego typu 
lokalu, to radzę się pospieszyć, bo ich dni są 
raczej policzone. Od tego roku obowiązuje 
rozporządzenie ministra fi nansów w sprawie 
rozliczania dotacji do posiłków sprzeda-
wanych w barach mlecznych. Jest w nim 
lista surowców, których można używać do 
przygotowania subsydiowanych potraw. 
Jeśli w kuchni dorzucą do gara cokolwiek 
innego, bar straci dotacje. Na ministerialnej 
liście nie ma przypraw innych niż ocet 
sól, cukier i świeży, niesuszony pieprz. 
Nie ma na niej również wody. Nie trzeba 
być mistrzem patelni, żeby wiedzieć, że 
zgodnie z nowymi przepisami gotować 
się zwyczajnie nie da. 

Państwo rocznie przeznacza na dotacje 
do barów mlecznych ok. 20 mln zł. Możliwe, 
że rząd postanowił te pieniądze zaoszczę-
dzić. Te 20 baniek to jednak nawet nie 
promil wydatków budżetowych, a więc 
kwota dla rządzących absolutnie niewarta 
zachodu. Winne jest tutaj raczej przeurzęd-
niczenie naszego państwa. I nie chodzi o 

urzędników sądów, urzędów skarbowych, 
ZUS-u czy innych społecznie niezbędnych 
instytucji, których pracownicy tyrają za 
grosze i jeszcze obrywają z każdej strony 
za durne decyzje swoich przełożonych. 
Chodzi o armię urzędasów administracji 
centralnej, powołanej głównie po to, aby 
stanowiła karny elektorat, chodzący z całymi 
rodzinami na wybory, aby zagłosować na 
partię, która daje im jeść. Każdy żołnierz 
w tej armii musi udowodnić sens swojego 
istnienia, więc produkuje bez opamiętania 
kolejne przepisy rozporządzenia i zarzą-

dzenia. Tym razem wyszło im gotowanie bez 
wody i przypraw, co wymyślą jutro, strach 
pomyśleć. Tak będzie dopóty, dopóki nie 
przełamiemy błędnego koła partiokracji i 
nie przywrócimy naszego państwa i jego 
instytucji obywatelom, I nieważne, czy 
partia nazywa się X, czy Y. Ten system 
każdego prędzej czy później wchłonie, 
każdego złamie. Pokusa jest zbyt wielka. 

Właśnie dlatego trzeba wspierać Kukiza, 
bo on ten system chce zmienić. Nie na 
niby, nie na potrzeby kampanii wybor-
czej, tylko naprawdę. Bez patrzenia na 
własny interes, bez drugiego dna. Po to, 
abyśmy mogli czuć się jak obywatele, a 
nie petenci we własnym kraju. Po to, aby 
emeryt mógł tanio i smacznie zjeść obiad 
w barze mlecznym i żaden polityk czy 
urzędnik mu tego prawa nie odbierał, bo 
taki kaprys przyszedł mu do głosy. Miało 
być o barach mlecznych, a znowu wyszedł 
mi karabin.

TRZECI Z CZWARTĄ;)

Z  D RU G I E J  S T R O N Y Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

KATOWICE 19-25.03.2015 |  Nr 11/2015  www.solidarnosckatowice.pl2

INNI napisali

KRÓTKO 

Dialog społeczny od nowa
» PROJEKT USTAWY O RADZIE DIALOGU SPOŁECZNEGO 
jest już prawie gotowy. Przedstawiciele rządu, organizacji praco-
dawców i związków zawodowych ustalili ponad 90 proc. zapisów 
tego dokumentu. Jak poinformował 18 marca szef resortu pracy 
Władysław Kosiniak-Kamysz, w najbliższych dniach spotkają się 
eksperci wszystkich stron biorących udział w przygotowywaniu 
projektu ustawy, by ustalić jej ostateczną wersję. – Nowa insty-
tucja, która może powstać dzięki tej ustawie, stanowi doskonały 
punkt wyjścia do rozwiązywania problemów społeczno-gospo-
darczych – ocenił minister Kosiniak-Kamysz. 
Rada Dialogu Społecznego ma zastąpić Komisję Trójstronną i 
być niezależną od rządu, a jej szefowie mają się zmieniać rota-
cyjnie. Do wprowadzenia zmian w instytucji dialogu społeczne-
go dążyły związki zawodowe, które w marcu 2013 roku zawiesiły 
swój udział w pracach Komisji Trójstronnej. Związkowcy uznali, 
że dialog jest pozorowany, a postulaty zgłaszane przez stronę 
społeczną ignorowane.

Powstanie Sekcja Młodych
» 12 MARCA NA SPOTKANIU W KIELCACH MŁODZI 
działacze Solidarności reprezentujący blisko 40 struktur bran-
żowych wybrali Tymczasową Radę Sekcji Młodych i zapowie-
dzieli, że najpóźniej w sierpniu zorganizowany zostanie kongres 
założycielski Sekcji Młodych.
Tymczasowa Rada Sekcji Młodych liczy 5 osób. Jej przewod-
niczącym został Włodzimierz Broda z Zagłębia Miedziowego. 
W prezydium Rady znalazła się też reprezentantka naszego 
regionu – Ksenia Ulanowicz-Sienkiel, przewodnicząca Solidar-
ności w Eurobanku. 
Młodzi działacze wybrali też 13 koordynatorów regional-
nych, których zadaniem będzie budowa struktur młodych 
w poszczególnych regionach. O swoich działaniach będą 
informować za pośrednictwem serwisów społecznościowych, 
zapowiadają również utworzenie własnej strony internetowej. 
Priorytetem dla Sekcji Młodych ma być znalezienie sposobu 
dotarcia do młodych ludzi i przekonanie ich, że warto należeć 
do Solidarności. 

Pikieta kolejarzy
» KOLEJARSKIE ZWIĄZKI ZAWODOWE ZAPOWIEDZIAŁY 
kolejny protest w związku z fatalną sytuacją spółek kolejowych 
i planowaną restrukturyzacją branży. 24 marca o godz. 12.00 
przed siedzibą PKP SA w Warszawie odbędzie się pikieta orga-
nizowana przez Sekcję Krajową Kolejarzy NSZZ Solidarność oraz 
Federację Związków Zawodowych Pracowników PKP. – Powodem 
naszego protestu jest fatalna sytuacja we wszystkich spółkach 
kolejowych, która przejawia się wdrażanymi, bądź też zamierzony-
mi do wdrożenia zmianami restrukturyzacyjnymi wprowadzanymi 
pod różnymi pojęciami: centralizacji, pionizacji i zamiarem łącze-
nia zakładów. Szczególnym zagrożeniem dla kolei jest zamiar pry-
watyzacji spółek infrastrukturalnych, takich jak PKP Energetyka, 
TK Telekom i PKP Informatyka – podkreślili przedstawiciele SKK 
i Federacji ZZ Pracowników PKP w apelu o udział w proteście skie-
rowanym do pracowników kolei. Podkreślili, że restrukturyzacja 
spółek kolejowych prowadzona jest w obliczu ciągłego zagrożenia 
zwolnieniami, bez perspektyw godziwych podwyżek wynagrodzeń 
i przy permanentnym utrudnianiu działalności związkowej.

OPRAC. AGA
źródło: Dział Informacji KK 

LICZBA tygodnia

116
– tyle tys. podpisów zebrano pod kandydaturą 
Pawła Kukiza na urząd prezydenta RP do 
18 marca. W kilka tygodni, bez partyjnych 
struktur i budżetowych milionów. Zbiórki 
organizują zwykli ludzie, za darmo i 
bezinteresownie. Tylko w ostatni weekend 
udało się zgromadzić 30 tys. podpisów. 
Oddolnie i obywatelsko. Na 20 marca Paweł 
zapowiedział złożenie podpisów w PKW. 
Podpisy nadesłane po tym terminie zostaną 
złożone osobno. Im więcej ich będzie, tym 
mniejsze ryzyko, że PKW odrzuci kandydaturę 
Kukiza przez źle wpisany PESEL czy 
niewyraźnie zapisane nazwisko.

CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: esm
en

Frankfurt stał się 
polem bitwy

18 
marca we Frankfurcie nad Menem 
blisko 10 tys. przeciwników poli-
tyki fi nansowej prowadzonej w 

czasach kryzysu przez Europejski Bank 
Centralny protestowało przeciwko otwarciu 
w mieście nowej siedziby tej instytucji. 
Podczas demonstracji doszło do zamie-
szek. Miasto przypominało pole bitwy. 
W okolicy siedziby banku demonstranci 
budowali barykady i podpalali samochody, 
w tym policyjne radiowozy. Kamieniami 
i petardami obrzucili służby ochrony 
banku. Policja użyła armatek wodnych 
i gazu łzawiącego. Jak podały agencje, w 
starciach rannych zostało kilkadziesiąt 
osób. Policjanci zatrzymali ponad 350 
protestujących. 

Organizator protestu, antykapita-
listyczny ruch Blockupy, od dawna 
zapowiadał manifestację podczas 
ceremonii otwarcia banku. Aktywiści z 
Blockupy protestują przeciwko polityce 
tzw. trójki, czyli Komisji Europejskiej, 
Międzynarodowego Funduszu Walu-
towego i Europejskiego Banku Central-
nego. Sprzeciwiają się m.in. nałożonym 
przez te instytucje sankcjom fi nan-
sowym wobec Grecji i Cypru. Kryty-
kują też Unię Europejską za to, że staje 
się narzędziem w rękach bankierów 
dbających wyłącznie o swoje interesy. 

Płaca w euro dla 
kierowców z Polski 

F
rancuski parlament zdecydował, że 
zagraniczni kierowcy ciężarówek 
pracujący na terenie Francji nie 

będą mogli być wynagradzani poniżej 
francuskiej płacy minimalnej, czyli 9,61 
euro brutto za godzinę – poinformowały 
media. Portal RMF FM uzupełnia, że nowe 
dyspozycje w sprawie płacy minimalnej 
mają dotyczyć zagranicznych, w tym 
także polskich kierowców ciężarówek, 
głównie w przypadku kabotażu, tzn. 
sytuacji, kiedy załadunek i rozładunek 
transportowanego towaru odbywają się 
we Francji.

Taki zapis znalazł się w ustawie mającej 
na celu usprawnienie różnych sektorów 
francuskiej gospodarki i pobudzenie jej 
do wzrostu. Rząd zdecydował się przyjąć 
ją bez głosowania, co umożliwia mu 
konstytucja. Oprócz poprawy konkuren-
cyjności rodzimego transportu, ustawa 
m.in. ułatwia dostęp do kilku wolnych 
zawodów, upraszcza prawo budowlane 
i wydłuża czas pracy w sklepach.

Według informacji opublikowanych 
na stronie interetowej Kancelarii Trans-
portowej Legaltrans, te uregulowania 
francuski rząd miał przyjąć dopiero 
pod koniec roku. Na ich wcześniejsze 
wprowadzenie zdecydował się m.in. pod 
wpływem nacisków branży transportowej, 

która groziła szeroko zakrojonymi prote-
stami, w przypadku braku przepisów 
poprawiających jej konkurencyjność na 
rynku europejskim. 

W styczniu podobne uregulowania 
przyjęte zostały w Niemczech, gdzie 
płaca minimalna wynosi 8,5 euro brutto 
na godzinę. Wprowadzone w obu krajach 
modyfi kacje prawa poważnie niepokoją 
polską branżę transportową, która oferuje 
kierowcom dużo niższe stawki. Na wniosek 
Polski, w Niemczech te przepisy nie są na 
razie egzekwowane do czasu, aż Komisja 
Europejska nie wyjaśni spornych kwestii.

 

Piloci Lufthansy 
znów strajkują

18 
marca rozpoczął się dwudniowy 
strajk pilotów Lufthansy. To już 
kolejny protest pilotów tych 

linii lotniczych w ciągu ostatnich 12 
miesięcy. Jak poinformował portal money.
pl, piloci Lufthansy żądają zachowania 
fi rmowych przywilejów m.in możliwości 
przechodzenia na wcześniejsze emery-
tury. Odwołanych zostało setki lotów 
na trasach krajowych i europejskich. 
Zgodnie z zapowiedziami związkowców w 
drugim dniu strajku nie dojdą do skutku 
loty międzykontynentalne. Protest był 
wcześniej zapowiedziany, a Lufthansa 
informowała podróżnych o zmianach. 

OPRAC. BEA 

Urzędnicy określili listę składników, 
których można używać do 
przygotowania potraw w barach 
mlecznych. Jeśli w kuchni 
dorzucą do gara cokolwiek 
innego, bar straci dotację.
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Planowane akcje strajkowe w Fiat Auto Poland, w Magneti Marelli i w Sistema Poland zostały zawieszone. 
Pracodawcy rozpoczęli rokowania płacowe z przedstawicielami Solidarności.

Rozmowy płacowe w Fiat Auto Poland
Z

godnie z harmo-
nogramem przy-
gotowanym przez 
Międzyzakładową 
Organizację Związ-

kową NSZZ Solidarność w Fiat 
Auto Poland 13 marca miała 
się rozpocząć czynna akcja 
strajkowa w bielskim Magneti 
Marelli, a 19 marca w Fiat Auto 
Poland i w Sistema Poland. 
Dzień przed strajkiem w biel-
skim zakładzie strona związ-
kowa otrzymała zaproszenie do 
rozmów. – Naszym priorytetem 
są podwyżki płac pracowników. 
Kierownictwo fi rmy nie chciało 
z nami na ten temat rozma-
wiać, dlatego rozpoczęliśmy 
przygotowania do strajku. W 
związku z tym, że pracodawca 
w końcu się zrefl ektował, chce 
prowadzić dialog i osiągnąć 
porozumienie, zdecydowaliśmy 
się na zawieszenie rozpoczęcia 
akcji strajkowej do 8 kwietnia 
– powiedziała Wanda Stróżyk, 
przewodnicząca Solidarności 
w Fiat Auto Poland. – Strajk 
jest środkiem, nie celem i to 
środkiem ostatecznym. Celem 
jest porozumienie płacowe i 
podwyżki dla pracowników. 
Mam nadzieję, że ten cel uda 
się osiągnąć przy stole rozmów, 
bez konieczności rozpoczy-
nania akcji strajkowej – dodała 
przewodnicząca. Również 
kierownictwo Fiat Auto Poland, 
a następnie dyrekcja spółki 
Sistema zdecydowały się na 
rozpoczęcie dialogu z Solidar-

nością i reakcja związku była 
analogiczna. Zawieszono akcję 
strajkową do 8 kwietnia 

Pierwsza tura rozmów płaco-
wych w Magneti Marelli odbyła 
się 13 marca, a w Fiat Auto 
Poland 17 marca. Rokowania 
na razie nie przyniosły żadnych 
rozstrzygnięć. Pracodawcy w 

obu fi rmach wysunęli prak-
tycznie dwie identyczne propo-
zycje – albo 200 zł brutto dla 
każdego pracownika, ale pod 
warunkiem zgody na wydłu-
żenie okresu rozliczeniowego 
(w przypadku FAP aż do 12 
miesięcy), albo 100 zł brutto bez 
warunku zgody na wydłużenie 

okresu rozliczeniowego. – Obie 
te propozycje daleko odbiegają 
od oczekiwań załogi i faktycz-
nych możliwości fi nansowych 
tych fi rm – powiedziała Wanda 
Stróżyk, przewodnicząca Soli-
darności w Fiat Auto Poland. 
Podkreśla, że załoga fi rmy nie 
akceptuje wydłużenia okresu 

rozliczeniowego czasu pracy. 
Jego wprowadzenie oznacza-
łoby pracę od poniedziałku 
do soboty. Za przepracowane 
nadgodziny pracodawca mógłby 
wyznaczyć dzień wolny w 
innym terminie lub wypłacić 
pieniądze dopiero na koniec 
okresu rozliczeniowego.

Rozmowy będą kontynu-
owane. Kolejne negocjacje w 
Magneti Marelli zaplanowano 
na 19 marca. Tego dnia zaplano-
wano też pierwsze rokowania w 
spółce Sistema Poland. Termin 
drugiej rundy negocjacji w 
FAP zostanie wyznaczony w 
przyszłym tygodniu.

Solidarność w FAP domaga 
się podwyżek wynagrodzeń 
w wysokości 500 zł brutto dla 
wszystkich pracowników od 1 
stycznia 2015 roku. Z kolei w 
Magneti Marelli i w Sistema 
związek domaga się wzrostu 
wynagrodzeń o 420 zł brutto. 
– U innego kooperanta Fiata, w 
spółce Denso, choć pracodawca 
nie zdecydował się na podpi-
sanie porozumienia w sprawie 
zbiorowych podwyżek, to ok. 1/3 
pracowników produkcyjnych 
przyznał podwyżki indywidu-
alne, średnio ok. 200 zł brutto. 
Jednak nadal będziemy walczyć 
o to, aby podwyżki w tej spółce 
objęły całą załogę – podkreśla 
Wanda Stróżyk. 

GRZEGORZ PODŻORNY, AGA
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Pikieta przed JSW Koks
» 11 MARCA PONAD 400 PRACOWNIKÓW 
Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej protesto-
wało przed siedzibą dyrekcji koksowni przeciwko 
przekazaniu w drodze przetargu zakresu prac 
Wydziału Utrzymania Ruchu do fi rm zewnętrz-
nych. Żądali, by pracodawca wycofał się z tych 
planów. – Mamy poważne obawy, że pracownicy 
z obcych fi rm, bez żadnego doświadczenia, będą 
zagrażać bezpieczeństwu naszych ludzi. Na skutek 
prowadzonej restrukturyzacji w zakładzie od lat 
ubywa wyszkolonych pracowników z wieloletnim 
stażem pracy. Obawiamy się, że te plany mogą 
też doprowadzić do zwolnień wysokiej klasy 
fachowców  na rzecz tanich pracowników z fi rm 
zewnętrznych – mówi Zenon Fiuk, przewodniczący 
Solidarności w JSW Koks.
W piśmie do zarządu JSW Koks związkowcy 
wskazali m.in., że do pracy na Wydziale Utrzy-
mania Ruchu, gdzie występują strefy wybuchowe, 
niezbędne są uprawnienia ratowników gazowych i 
energetyczne. – Do prawidłowego utrzymania ru-
chu na tak rozległym terenie potrzebne są nie tylko 
wysokie kwalifi kacje zawodowe, ale przede wszyst-
kim doświadczenie, które pracownicy tego wydziału 
nabywali przez wiele lat – napisali związkowcy. 
Po pikiecie przedstawiciele zarządu JSW Koks poin-
formowali stronę związkową, że przekazanie zakresu 
prac wydziału do fi rm zewnętrznych jest tylko 
jednym z wariantów restrukturyzacji. Zadeklarowali, 
że w najbliższym czasie wspólnie ze związkowcami 
przeanalizują wszystkie planowane rozwiązania.

OPRAC. BG

Strajk jest 
środkiem, nie 
celem. Celem jest 
porozumienie 
płacowe i podwyżki 
dla pracowników 
– mówi Wanda Stróżyk

Od 15 marca na Węgrzech obowią-
zują przepisy mocno ograni-
czające handel w niedzielę. Na 
nowych regulacjach skorzystają 
nie tylko pracownicy marketów, 
ale także małe rodzinne sklepiki. 
Stracą wielkie zagraniczne sieci 
handlowe. 

Zakaz otwierania sklepów w 
niedziele został obwarowany licz-
nymi wyjątkami. Obostrzenia nie 
dotyczą m.in. aptek, stacji benzyno-
wych, sklepów mieszczących się na 
dworcach i lotniskach oraz przede 
wszystkim niewielkich placówek 
handlowych prowadzonych przez 
właścicieli lub członków ich rodzin. 
Z kolei piekarnie, kioski z prasą i 
kwiaciarnie mogą być otwarte w 
niedzielę do południa. 

Przepis nie będzie obowiązywał 
przed świętami Bożego Narodzenia, 
kiedy placówki handlowe odno-
towują najwyższe obroty. Sklepy 
będą mogły pracować przez 4 
niedziele poprzedzające Święta 
oraz w jedną dodatkowa niedzielę 
wybraną przez ich właścicieli.

Celem nowych regulacji jest z 
jednej strony przywrócenie pracow-
nikom handlu i ich rodzinom prawa 
do niedzielnego odpoczynku, a 
z drugiej wsparcie rodzimego 
handlu w konkurencji z zagra-
nicznymi gigantami. 

Przeciwnicy reformy rządu 
Viktora Orbana wskazują, że zakaz 
handlu w niedziele doprowadzi 
do wzrostu bezrobocia. Zgodnie 
z ich szacunkami prace ma stracić 
od 15 do nawet 30 tys. osób. 
– Tego typu liczby padają również 
w Polsce przy okazji dyskusji o 
ograniczeniu handlu w niedzielę. 
Problem w tym, że to najczęściej 
liczby wyssane z palca, nie są 
poparte żadnymi badaniami. 
Zakaz lub ograniczenia handlu 
w niedzielę funkcjonują w więk-

szości krajów zachodnich i nikt 
z tego powodu pracy nie stracił. 
– mówi Alfred Bujara, przewod-
niczący Krajowego Sekretariatu 
Banków Handlu i Ubezpieczeń 
NSZZ Solidarność. 

Handlowa Solidarność od lat 
promuje ideę wolnej niedzieli 
w handlu. Jak podkreśla Bujara 
sukcesem byłoby jakiekolwiek 
ucywilizowanie handlu w tym 
dniu. Wśród propozycji związ-
kowców jest np. skrócenie godzin 
pracy placówek handlowych 

w niedzielę do godziny 13.00 
lub wprowadzenie 2 wolnych 
niedziel w miesiącu. – Jednak 
jakiekolwiek propozycje w tej 
kwestii spotykają się ze sprzeciwem 
sieci handlowych. Pracodawcy, 
którzy w swoich macierzystych 
krajach szanują prawo swoich 
pracowników do niedzielnego 
odpoczynku u nas każą ludziom 
pracować w tym dniu do późnego 
wieczora – wskazuje Bujara. 

Postulat handlowej „S” wspierają 
organizacje zrzeszające polskich 
przedsiębiorców z branży handlu 
takie jak np. Polska Izba Handlu, 
Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu 
i Usług czy Kongregacja Przemy-
słowo-Handlowa. – Te organizacje 
zrzeszają pracodawców, którzy 
kontrolują łącznie ok. 45 proc. 
polskiego rynku. Ich członkami 
są zarówno pojedyncze placówki 
handlowe, jak i sieci z polskim 
kapitałem. Polski handel nie ma 
szans w starciu z zagranicznymi 
molochami, którym nasi politycy 
zagwarantowali preferencyjne 
warunki prowadzenia biznesu 
i przymykają oczy na unikanie 
płacenia podatków przez te sieci. 
Rozwiązania takie, jak na Węgrzech 
pozwalają chociaż trochę wyrównać 
szansę – podkreśla przewodniczący.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Zakaz handlu w niedzielę na Węgrzech

Foto: fl ickr.com
/m
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Solidarność ze Starostwa Powia-
towego w Tarnowskich Górach nie 
zgadza na wdrażanie programu 
naprawczego dla powiatu, którego 
założenia uderzają głównie w 
pracowników starostwa i jego 
jednostek organizacyjnych. Doku-
ment zakłada m.in. zamrożenie 
pensji w latach 2015–2017 i 
redukcję zatrudnienia.

Konieczność opracowania 
programu naprawczego związana 
była z odrzuceniem pod koniec 
2014 roku przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową projektu 
budżetu dla powiatu tarno-
górskiego na 2015 rok. Plan 
naprawczy przeszedł głosami 
radnych koalicji w radzie powiatu 
PO-PiS-Przyjazny Samorząd. 
– Tego programu nikt nigdy z nami 
nie konsultował. Jego założenia 
poznaliśmy w lutym, gdy po przy-
jęciu przez radnych został opub-
likowany w internecie. Starosta 
dopiero po tygodniu przesłał nam 
egzemplarz tego dokumentu. 
Jednocześnie oznajmił, że jakie-
kolwiek programy naprawcze nie 
wymagają uzgodnień ze stroną 
społeczną. Dla nas niezrozumiałe 

jest, dlaczego plan naprawy całego 
powiatu zakłada wyłącznie cięcia 
kosztem pracowników starostwa 
– informuje Elżbieta Susek, prze-
wodnicząca Międzyzakładowej 
Organizacji Związkowej NSZZ 
Solidarność Starostwa Powia-
towego w Tarnowskich Górach. 

Susek wskazuje, że w trakcie 
prac nad programem naprawczym 
starosta zatrudnił w urzędzie dwie 
nowe osoby: swojego doradcę i 
asystentkę. Z trzech do pięciu 
osób powiększył również skład 
zarządu powiatu, co skutkować 
będzie wyższymi dietami dla jego 

dwóch nieetatowych członków. 
16 marca podczas nadzwyczajnej 
sesji rady powiatu bez jakiejkol-
wiek dyskusji koalicja odrzuciła 
wniosek opozycyjnych radnych 
o zmniejszenie wynagrodzenia 
starosty i diet radnych. Koniecz-
ność tych cięć opozycja tłuma-
czyła fatalną kondycją fi nansową 
powiatu. – To bardzo niekonse-
kwentne i aspołeczne działania. 
Z jednej strony są plany redukcji 
etatów, a z drugiej zatrudnia się 
nowych pracowników. Nasi ludzie 
muszą zgodzić się na zamrożenie 
pensji, a tymczasem starosta i 
radni nie chcą oddać ze swoich 
zarobków ani złotówki. Dlatego 
tym bardziej nie zgadzamy 
się na oszczędności wyłącznie 
kosztem załogi urzędu. Nasze 
zarobki i tak są już zamrożone 
od blisko sześciu lat – podkreśla 
Elżbieta Susek. 

Związkowcy z tarnogórskiego 
starostwa na nadzwyczajnym 
posiedzeniu zamierzają powołać 
komitet protestacyjny, który 
zajmie się opracowaniem stra-
tegii działań.

BG
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Chcą oszczędzać wyłącznie kosztem pracowników

Foto: w
ikipedia.org/PetrusSilesius

Premia świąteczna w NSE
» PRACOWNICY NADWIŚLAŃSKIEJ SPÓŁKI 
Energetycznej w Brzeszczach otrzymają premię 
świąteczną w wysokości 600 zł brutto. Pieniądze 
wpłyną na ich konta przed 31 marca. O wypła-
cenie bonusu świątecznego wszystkim osobom 
zatrudnionym w spółce zwróciła się do zarządu 
fi rmy zakładowa Solidarność. Kwota 600 zł 
brutto została ustalona w drodze negocjacji 
związkowców z przedstawicielem pracodawcy. – 
Zarząd pozytywnie odpowiedział na nasze pismo 
w sprawie premii świątecznej i rozpoczęliśmy 
rozmowy, które zakończyły się sukcesem – mówi 
Dariusz Gierek, wiceprzewodniczący Międzyzakła-
dowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność 
w Nadwiślańskiej Spółce Energetycznej. – To 
pokazuje, że certyfi kat Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom, jaki NSE otrzymała dwa lata temu, 
nie stracił na aktualności. Jest to też pozytywny 
przykład dialogu społecznego, którego w wielu 
fi rmach i branżach brakuje – dodaje Gierek.
MOZ NSZZ Solidarność w NSE obejmuje zasię-
giem swojego działania także Wspólne Przedsię-
biorstwo Energetyczne w Katowicach oraz Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej w Rudzie Śląskiej. 
Do zarządów tych spółek związkowcy również 
zwrócili się z pismami o wypłacenie pracownikom 
premii świątecznej, ale otrzymali negatywne 
odpowiedzi. – W PEC w Rudzie Śląskiej sytuacja 
ekonomiczna jest podobna do NSE, ale zabrakło 
dobrej woli ze strony zarządu do wypłacenia 
pracownikom takiej premii. Takiej woli zabrakło 
też zarządowi Wspólnego Przedsiębiorstwa Ener-
getycznego. Gdyby była, to pieniądze na pewno 
by się znalazły – podkreśla Gierek. 
Po przekształceniach właścicielskich, do których 
doszło w ubiegłym roku, Wspólne Przedsię-
biorstwo Energetyczne jest 100-procentowym 
udziałowcem Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej 
oraz PEC w Rudzie Śląskiej. W skład WPE wchodzi 
także spółka Carbo-Energia z Rudy Śląskiej.

Podwyżki i bony 
świąteczne w ZPEC
» BĘDĄ PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ 
i bony świąteczne dla całej załogi Zabrzań-
skiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
– to wynik negocjacji pomiędzy zakładową 
Solidarnością a zarządem spółki.
Negocjacje płacowe w fi rmie toczyły się od 
połowy stycznia i jak zaznacza przewodniczący 
zakładowej Solidarności Adam Lisiecki, były 
bardzo trudne. – Pracodawca podkreślał, że w 
związku z łagodniejszą zimą i co za tym idzie 
mniejszymi wpływami, sytuacja spółki nie jest 
najlepsza. Ostatecznie jednak udało się wynego-
cjować 3-procentowe podwyżki od 1 lutego dla 
każdego pracownika – poinformował Lisiecki. 
Związkowcy wynegocjowali też bony świąteczne 
o wartości 400 zł dla wszystkich zatrudnionych w 
ZPEC. – Zarząd fi rmy współpracuje ze związkami, 
nie mamy problemów, żeby osiągnąć porozu-
mienie. Oczywiście zawsze bierzemy pod uwagę 
sytuację ekonomiczną spółki i możliwości praco-
dawcy – zaznacza Lisiecki.
Efektem tej współpracy jest też nowy Zakła-
dowy Układ Zbiorowy Pracy, który obowiązuje 
w przedsiębiorstwie od 1 stycznia 2015 roku. 
Negocjacje dokumentu trwały 9 miesięcy i 
zakończyły się w listopadzie ubiegłego roku. – 
Przeforsowaliśmy te zmiany, na których najbar-
dziej zależało pracownikom – dodaje związko-
wiec. W układzie znalazły się zapisy dotyczące 
m.in. wprowadzenia 10-proc. dodatku za 
pracę na drugiej zmianie dla pracowników 
pogotowia ciepłowniczego i zmiany sposobu 
naliczania dodatków funkcyjnych z kwotowego 
na procentowy. Zniknęły też różnice w pensjach 
pracowników wynikające z różnej liczby godzin 
roboczych w poszczególnych miesiącach.
– Ludzie widzą nasze starania i nas wspierają. 
Jesteśmy najsilniejszym związkiem zawodowym 
w fi rmie – mówi przewodniczący. W ZPEC 
zatrudnione są 134 osoby, do Solidarności 
należy 68 pracowników.
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KRÓTKO 18 marca związki zawodowe ze Szpitala Powiatowego w Zawierciu rozpoczęły 
spór zbiorowy z pracodawcą. Dyrekcja placówki odmówiła realizacji postulatów, które 
w ubiegłym tygodniu przedstawiły jej trzy organizacje związkowe działające szpitalu. 

Spór w szpitalu w Zawierciu
N

a j w a ż n i e j s z y  z 
postulatów dotyczy 
podwyżki płac dla 
wszystkich pracow-
ników. – W naszym 

szpitalu od siedmu lat nie było 
podwyżek płacy zasadniczej. Pensje 
pracowników szpitala są zamro-
żone od 2008 roku. W tym czasie 
znacząco spadła siła nabywcza 
naszych zarobków, a wzrosły koszty 
utrzymania. Siłą rzeczy podwyżki 
płac są naszym głównym celem 
– mówi Małgorzata Grabowska, 
przewodnicząca Solidarności w 
Szpitalu Powiatowym w Zawierciu.

Jak informuje przewodnicząca, 
jednocześnie w ciągu tych siedmiu 
lat pracę w zawierciańskiej placówce 
straciło co najmniej 150 osób. O 
ich zwolnieniach decydowały 
księgowe słupki, nikt nie brał pod 
uwagę ich wiedzy i doświadczenia. 
Nikt też nie zastanawiał się, że 
szpitalny personel będzie musiał 
przejąć ich obowiązki. Ludziom 
przybyło pracy, a za tym nie idą 
żadne pieniądze – mówi Małgo-
rzata Grabowska. 

Szpital jest zadłużony, ale jak 
informuje Grabowska, w ostatnich 
latach placówka wypracowuje 
spore zyski. – Zaciągnięte przez 
szpital kredyty spłacane są przez 
powiat, natomiast zyski przezna-
czane są na inwestycje, dzięki 
którym w ostatnich latach placówka 
zawiera korzystne kontrakty na 
usługi medyczne z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Umowa 
zawarta przez nasz szpital z NFZ 
w 2015 roku aż o kilka milionów 
przewyższa kontrakt realizowany 
przez nas w 2008 roku. Szkoda 

tylko, że pracodawca zapomniał, 
że zyski kierowane na nowe inwe-
stycje wypracowuje cała załoga. 
Po siedmiu latach wyrzeczeń i 
braku podwyżek nadszedł czas, 
aby pracownicy wreszcie zostali 
docenieni także pod względem 
fi nansowym – uważa Grabowska. 

Obok żądań podwyżki płac 
związkowcy przedstawili sześć 
innych postulatów. Domagają się 
m.in. ustalenia minimalnych norm 

zatrudnienia pielęgniarek i położ-
nych, bez wliczania w te normy kadry 
kierowniczej z tej grupy zawodowej, 
przywrócenia zatrudnienia do 
pełnego etatu pracowników pracują-
cych w niepelnym wymiarze czasu 
pracy oraz przestrzegania terminu 
przedstawiania grafi ków pracy na 
tydzień przed rozpoczęciem okresu 
rozliczeniowego i zaprzestania 
wprowadzania nagłych zmian w 
czasie jego obowiązywania. 

Obok Solidarności w spór 
zbiorowy z pracodawcą weszła 
zakładowa organizacja Okrę-
gowego Związku Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych w zawier-
ciańskim szpitalu oraz Między-
zakładowy Związek Zawodowy 
Pracowników Ochrony Zdrowia 
w Zawierciu.

Szpital Powiatowy w Zawierciu 
zatrudnia około 500 pracowników. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

Foto: w
ikipedia.org/Tom

asz Sienicki
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Związki zawodowe w Hiszpanii
W Hiszpanii umowy zbiorowe 
regulują ok. 70 proc. stosunków 
pracy. Jedno z najbardziej spek-
takularnych porozumień podpi-
sanych w tym kraju dotyczy 
wprowadzenia 35-godzinnego 
tygodnia pracy w Kraju Basków 
– autonomicznym regionie 
Hiszpanii. 

Do związków zawodo-
wych należy ponad 15 proc. 
pracowników. Najwyższy 
poziom uzwiązkowienia jest 
w administracji publicznej, 
gdzie wynosi 33 proc. Najlicz-
niejszą hiszpańską konfederacją 
związkową jest Confederacion 
Sindical de Comisiones Obreras 
– CCOO. Druga pod względem 
liczebności, to najstarsza, istnie-
jąca od 1988 roku Unión General 
de Trabajadores, czyli UGT. W 
skład obu konfederacji wchodzą 
federacje sektorowe działające 
w poszczególnych branżach 
przemysłu oraz w usługach 
publicznych. CCOO tworzy 
11 federacji, UGT – 10. Jednak 
podobnie jak w Polsce podsta-
wową jednostkę organizacyjną 
stanowi związek utworzony 
na poziomie przedsiębiorstwa. 

CCOO i UGT obok walki o 
lepsze warunki pracy i płacy 
hiszpańskich pracowników 
prowadzą działania m.in. na 

rzecz ograniczenia pracy tymcza-
sowej i zwiększenia liczby osób 
zatrudnionych na podstawie 
umów na czas nieokreślony. 
W tym kraju podobnie jak w 
Polsce niestabilność zatrud-
nienia jest obecnie jednym z 
największych problemów na 
rynku pracy. Mimo niewielkich 
napięć, jakie pojawiają się między 
UGT i CCOO, obie konfederacje 
wspólnie organizują akcje prote-
stacyjne przeciwko polityce 

rządu, wspólnie też osiągają 
porozumienia w najważniej-
szych sprawach pracowniczych.

Na hiszpańskiej scenie związ-
kowej pojawiają się też Union 
Sindical Obrera USO oraz STV/
ELA. USO skupia się na dzia-
łalności w małych i średnich 
fi rmach. Najważniejszym celem 
tej organizacji jest udział w 
negocjacjach zbiorowych na 
poziomie przedsiębiorstwa i 
kraju. USO swoją działalnością 

obejmuje także ludzi młodych, 
którym pomaga w znalezieniu 
pierwszej pracy, bezrobotnych, 
niepełnosprawnych i imigrantów. 
Związek utworzył organizację 
pozarządową SOTERMUN, 
która pomaga pracownikom w 
najbiedniejszych krajach świata.

Z kolei STV/ELA jest najwięk-
szym baskijskim związkiem zawo-
dowym, działającym podobnie 
jak USO głównie w małych i 
średnich przedsiębiorstwach. 

Głównym źródłem dochodów 
organizacji związkowych jest 
składka członkowska. Związki 
otrzymują też wsparcie od 
państwa, przede wszystkim 
środki przeznaczone na szkolenia. 
W Hiszpanii składkę związkową 
można odliczyć od podatku.

Negocjacje odbywają się na 
trzech poziomach: krajowym, 
branżowym i przedsiębiorstwa. 

Od 2002 roku, wyjątkiem 
był rok 2009, roczna umowa 
podpisana na poziomie kraju 
stanowi ramy do rokowań na 
niższych szczeblach. Negocjacje 
mają charakter trójstronny – są 
prowadzone z udziałem rządu, 
związków zawodowych i orga-
nizacji pracodawców. Czasem 
w rozmowach na szczeblu 
krajowym biorą udział tylko 
przedstawiciele pracodawców 
i pracowników. Jak informuje 
portal worker-participation.
eu przedmiotem negocjacji 
są nie tylko warunki pracy 
i płacy, ale także problemy 
dotyczące patologii na rynku 
pracy, szkoleń pracowników 
oraz zmiany w zakresie bezpie-
czeństwa socjalnego.

Dopuszczalne też są nego-
cjacje na szczeblu poszcze-
gólnych regionów autono-
micznych. Przykładem mogą 

być rozmowy prowadzone 
przez STV/ELA. Dzięki wyne-
gocjowanym przez ten związek 
porozumieniom, płace w Kraju 
Basków są wyższe, niż w innych 
regionach autonomicznych. 
O skuteczności tego związku 
świadczy też wynegocjowany 
w 2000 roku z Autonomicznym 
Rządem Baskijskim 35-godzinny 
tydzień pracy.

Jak podkreśla ekspert Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność Anna 
Reda-Cieszewska w publikacji 
pt. „Rokowania zbiorowe w 
cieniu globalizacji”, pracow-
ników hiszpańskich reprezen-
tują także rady pracowników. 
O sile hiszpańskich związków 
świadczy fakt, że odgrywają one 
istotną rolę w zakresie wyboru 
członków tych rad. Te z kolei 
mają szerokie możliwości dzia-
łania. Posiadają uprawnienia 
informacyjne i konsultacyjne 
oraz prawo do negocjowania 
porozumień zbiorowych w 
zakresie m.in. wynagrodzeń i 
czasu pracy. Rady mogą również 
organizować akcje protestacyjne 
w razie nieprzestrzegania przez 
pracodawców zapisów porozu-
mień zbiorowych.

OPRAC. AGNIESZKA KONIECZNY
źródło: Dział Informacji KK,

worker-participation.eu

Foto: w
ikipedia.org/Javierm
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Dzięki objęciu pracowników spółki Bowim opieką Solidarności z Arcelor Mittal Poland w Sosnowcu udało się 
uregulować w tym zakładzie funkcjonowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wynegocjować bardziej 
przejrzysty regulamin premiowania, podwyżki dla pracowników i znacząco poprawić warunki BHP.

Warto było przystąpić do Solidarności 
P

oczątki były trudne. 
Pracownicy sosno-
w i e c k i e j  f i r m y 
Bowim zajmującej 
się handlem wyro-

bami stalowymi próbowali 
założyć w zakładzie Solidar-
ność pod koniec 2010 roku. 
Doprowadziło to do konfl iktu 
z zarządem spółki, który w 
ocenie pracowników utrudniał 
im prowadzenie działalności 
związkowej. W styczniu przed 
siedzibą fi rmy przeprowadzona 
została akcja protestacyjna, w 
której udział wzięli członkowie 
związku z całego regionu. 
Miesiąc później Międzyzakła-
dowa Organizacja Związkowa 
NSZZ Solidarność Arcelor-
Mittal Poland w Sosnowcu 
objęła swoją działalnością 
pracowników fi rmy i sytuacja 
powoli zaczęła się poprawiać. 
– Pracodawca musiał zaakcep-
tować, że w jego zakładzie 
funkcjonuje związek zawo-
dowy. Współpraca powoli 
zaczęła nabierać realnych 
kształtów. Stopniowo udało 
się przekonać kierownictwo 
Bowimu, że funkcjonowanie 
organizacji związkowej w fi rmie 
usprawnia komunikację na 
linii pracodawca-pracownik i 
ułatwia rozwiązywanie prob-
lemów pracowniczych na 
czym korzystają obie strony 

– mówi Mieczysław Czarnecki, 
przewodniczący MOZ NZZ 
Solidarnośc w ArcelorMittal 
Sosnowiec.

Podwyżki i przejrzyste premie
W niedługim czasie działal-
ność organizacji związkowej 
w Bowimie zaczęła przynosić 
wymierne efekty dla pracow-
ników. W zakładzie utworzono 

Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych, który wcześniej w 
fi rmie nie istniał. – Dzięki temu 
pracownicy zyskali dofi nanso-
wanie do urlopów wypoczyn-
kowych, czyli tzw. „wczasy pod 
gruszą”, dopłaty do kolonii dla 
dzieci czy dodatkowe świad-
czenia wypłacane w okresie 
świątecznym pod koniec roku 
– wylicza przewodniczący. 

Udało się również zmienić 
zapisy regulaminu premio-
wania na bardziej korzystne dla 
pracowników oraz wywalczyć 
podwyżki dla pracowników 
magazynowych. – Wcześ-
niej regulamin premiowania 
był bardzo skomplikowany i 
niezbyt przejrzysty. Teraz każdy 
pracownik wie, jak wyliczana jest 
jego premia i w jakiej wysokości 

ją otrzyma. Ostatnie lata były 
kiepskie dla całego przemysłu 
stalowego. Odbiło się to również 
na Bowimie, w którym liczba 
pracowników spadła z ponad 
200 do ok. 180. Mimo mniejszych 
obsad, pracownikom udaje 
się podołać tej samej liczbie 
obowiązków. Za to również 
udało się dla nich wywalczyć 
dodatkową premię, która jest 
wypłacana od zeszłego roku – 
podkreśla Mieczysław Czarnecki 

Lepiej z BHP
Solidarność w sosnowieckiej 
fi rmie doprowadziła również 
do poprawy warunków BHP. 
To właśnie kiepskie warunki 
pracy były jedną z głównych 
przyczyn, dla której pracow-
nicy postanowili zorganizować 
się w związek zawodowy. 
– Nie wszystko jeszcze udało 
się zrobić, ale bezpieczeństwo 
pracy w Bowimie dzięki naszym 
naciskom znacząco się popra-
wiło. Pracodawca zainwe-
stował w nowe suwnice, planuje 
kolejne inwestycje w poprawę 
warunków pracy na hali. Udało 
się też uzdrowić komunikację 
między pracownikami i praco-
dawcą. Pracownicy nie boją się 
zgłaszać zagrożeń czy usterek 
sprzętu, a pracodawca na te 
sygnały od pracowników reaguje 
– mówi przewodniczący. 

MOZ to często najlepsze wyjście
Jak podkreśla przewodni-
czący, prowadzenie działal-
ności związkowej w ramach 
dużych międzyzakładowych 
organizacji to często najko-
rzystniejsza droga dla pracow-
ników z niewielkich zakładów, w 
których trudno jest samodzielnie 
założyć związek zawodowy. – 
W fi rmie zatrudniającej niecałe 
200 osób raczej niemożliwe jest 
uzyskanie pełnego oddelego-
wania do pracy związkowej, nie 
mówiąc już o pomieszczeniu 
związkowym wyposażonym w 
niezbędny do pracy komputer 
czy telefon. Prowadzenie dzia-
łalności związkowej wymaga 
poświęcenia ogromnej ilości 
czasu, pracy i doświadczenia. 
Trzeba prowadzić księgowość, 
sprawnie poruszać się w prawie 
pracy i przepisach BHP. Młodym 
związkowcom, którzy zakła-
dają Solidarność w niewielkich 
zakładach i godzą działalność 
związkową z „normalną” pracą, 
należy się wielki szacunek, ale nie 
każdy jest w stanie podołać tym 
obowiązkom. Dla pracowników, 
którzy chcą się zorganizować, 
ale nie są w stanie funkcjonować 
jako samodzielna organizacja, 
MOZ-y to często jedyne rozwią-
zanie – zaznacza Mieczysław 
Czarnecki. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: china-steelpipes.com
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Nowe organizacje Solidarności

W fi rmie Rosa w Siewierzu 
powstała zakładowa organi-
zacja Solidarności. W ciągu 
trzech miesięcy do związku 
zapisało się 70 pracowników 
przedsiębiorstwa. 

– Często rozmawialiśmy 
o założeniu Solidarności w 
Rosie, ale zwykle strach brał 
górę. Jeszcze sześć lat temu 
właścicielem zakładu była 
niemiecka fi rma, w której 
pracowało nam się bardzo 
dobrze. Warunki płacy i 
pracy znacznie się pogor-
szyły, gdy Rosę przejął włoski 
właściciel. Od tego czasu 
pracowaliśmy w systemie 
czterobrygadowym, również 

w soboty i w niedziele, na 
bardzo marnej stawce 9,50 
zł na godzinę. W firmie 
jest też wiele nieprawidło-
wości m.in. z zakresu BHP. 
Postanowiliśmy to zmienić 
– mówi Małgorzata Drabek, 
przewodnicząca zakładowej 
Solidarności. 

Jak podkreśla Drabek, już 
samo utworzenie związku 
w zakładzie wystarczyło, 
by pracodawca po sześciu 
latach wprowadził zakła-
dowy fundusz socjalny dla 
pracowników. Podwyższył im 
też płace o 50 gr na godzinę. 
– Ale akurat ta podwyżka 
jest związana ze wzrostem 

płacy minimalnej. Dlatego 
ofi cjalnie zwróciliśmy się do 
włoskiego prezesa fi rmy o 
rozpoczęcie rozmów płaco-
wych. Zamierzamy też zainte-
resować Państwową Inspekcję 
Pracy warunkami pracy w 
zakładzie – mówi przewod-
nicząca. 

Spółka Rosa w Siewierzu 
zajmuje się m.in. produkcją 
plastikowych części dla miej-
scowej fabryki Electrolux. W 
zakładzie pracuje około 250 
osób. Pracownicy produk-
cyjni zarabiają 1750 zł brutto, 
czyli równowartość płacy 
minimalnej.

BEA

W spółce Weir Gabbioneta w 
Myszkowie powstała zakła-
dowa organizacja Solidar-
ności. Pracownicy postanowili 
założyć związek, bo praco-
dawca zamierzał wprowadzić 
w fi rmie elastyczny czas pracy 
i wydłużyć okres rozliczeniowy 
do 12 miesięcy. 

– Zdawaliśmy sobie sprawę, 
że elastyczny czas pracy będzie 
oznaczać straty na zarobkach. 
Nie mogliśmy się na to zgodzić, 
bo nasze pensje są i tak bardzo 
niskie. Zaczęliśmy zbierać 
informacje na temat możli-
wości szybkiego utworzenia 
związku zawodowego. Od 
początku braliśmy pod uwagę 

NSZZ Solidarność, bo w naszej 
ocenie to najbardziej profesjo-
nalna organizacja związkowa. 
Przez cały czas w zakładaniu 
organizacji merytorycznie 
pomagało nam biuro terenowe 
w Zawierciu. Do utworzenia 
związku potrzebowaliśmy 10 
osób. Okazało się, że na „dzień 
dobry” deklaracje związkowe 
podpisało 24 spośród 64 pracow-
ników. Obecnie do Solidarności 
należą już 33 osoby – relacjonuje 
Jacek Dzierzkowski, przewodni-
czący związku w myszkowskim 
Weir Gabbioneta. 

Tuż po utworzeniu Tymcza-
sowej Komisji Związkowej 
pracodawca próbował zwolnić 

z pracy jednego z członków 
organizacji. Podczas wyborów do 
władz zakładowej Solidarności 
koledzy powierzyli mu funkcję, 
która zapewnia mu związkową 
ochronę przed zwolnieniem. 
– Od momentu powstania 
związku każda zmiana czasu 
pracy w spółce musi zostać 
zaakceptowana przez nasz 
związek. O tym chcemy rozma-
wiać z pracodawcą – podkreśla 
Jacek Dzierzkowski. 

Spółka Weir Gabbioneta w 
Myszkowie produkuje pompy 
dla przemysłu rafi neryjnego. 
Średnia płaca w fi rmie wynosi 
2 tys. zł netto.

BEA

Solidarność w spółce Rosa Solidarność w Weir Gabbioneta

Foto: TŚD
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Ś L Ą S K O - D Ą B R O W S K I  N S Z Z

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

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

(w IV kwartale 2014 roku):  4.138,58 zł
» Najniższa emerytura (od 1 marca 2015 roku):  880,45 zł
»  Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności 

do pracy i renta rodzinna (od 1 marca 2015 roku):  880,45 zł
»  Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności 

do pracy (od 1 marca 2015 roku):  675,13 zł
»  Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności 

do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą 
zawodową i renta rodzinna wypadkowa 
(od 1 marca 2015 roku):  1.056,54 zł

»  Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą 
zawodową (od 1 marca 2015 roku):  810,16 zł

Dopuszczalność weksli 
w stosunkach pracy

Weksel jest środkiem 
zabezpieczenia wierzytelności 
uregulowanym w ustawie 
z dn. 28.04.1936 r. Prawo 
Wekslowe (Dz. U. nr 37, 
poz. 282 z późn. zm., dalej 
„Ustawa”). Zobowiązanie 
wekslowe jest zawsze zobo-
wiązaniem pisemnym. Wska-
zuje na to art. 1 Ustawy, który 
jako element ważności weksla 
wymienia podpis wystawcy. 
Żaden przepis prawa wekslo-
wego nie określa, na czym 
może być wystawiony weksel. 
Weksel może być wysta-
wiony w każdym języku i 
alfabetem dopuszczalnym 
dla danego języka. Dotyczy 
to także weksli wystawio-
nych w Polsce. Jest to pogląd 
dominujący w doktrynie (I. 
Rosenblüth, Prawo wekslowe i 
czekowe. Komentarz, Kraków 
1936, s. 59; A. Szpunar, 
Komentarz do prawa wekslo-
wego i czekowego, Warszawa 
2001, s. 56). Do weksli nie ma 
zastosowania ustawa z dnia 7 
października 1999 r. o języku 
polskim (F. Wejman, Weksel 
w języku obcym, LEX PSB).

Posiadanie przez wierzy-
ciela zabezpieczenia wekslo-
wego znacznie ułatwia mu 
dochodzenie roszczeń przed 
sądem. Mianowicie sąd może 
(i w praktyce często z tej 
możliwości korzysta) wydać 
nakaz zapłaty w postępowaniu 
nakazowym na podstawie art. 
485 § 2 K.p.c. Wydanie nakazu 
zapłaty w tym postępowaniu 
powoduje daleko idące skutki 
dla pozwanego dłużnika 
wekslowego. Po pierwsze 

nakaz zapłaty stanowi, z 
chwilą jego wydania, tytuł 
zabezpieczenia (art. 492 
K.p.c.), po drugie złożenie 
środka zaskarżenia przez 
pozwanego (zarzutów do 
nakazu zapłaty) wiąże się 
z koniecznością uiszczenia 
opłaty sądowej w wysokości 
trzech czwartych wysokości 
opłaty od pozwu (art. 19 ust. 4 
ustawy o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych). 

W związku z tak znacz-
nymi przywilejami dla 
wierzyciela wekslowego, 
pojawia się pytanie czy w 
stosunkach pracy weksel 
może być stosowany dla 
zabezpieczenia potencjal-
nych roszczeń pracodawców. 
Nadmienić przy tym trzeba, 
że jak wynika z praktyki 
pracodawcy często przed-
kładają pracownikom weksle 
do podpisu. W pierwszej 
kolejności należy zauważyć, 
że kwestie związane z odpo-
wiedzialnością materialną 
pracowników są szczegółowo 
uregulowane w Kodeksie 
pracy (art. 114-127 K.p.). Z 
przepisów tych nie wynika, 
że dopuszczalnym jest stoso-
wanie zabezpieczeń wekslo-
wych przez pracodawców. 
Regulacja Kodeksu pracy 
nie jest jednak wyczerpu-
jąca, albowiem w art. 300 
znajduje się odesłanie w 
sprawach nieunormowanych 
w Kodeksie pracy do prze-
pisów Kodeksu cywilnego, 
pod warunkiem jednakże 
zgodności z zasadami prawa 
pracy. Doktryna prawa pracy 

i orzecznictwo sądowe stoi 
konsekwentnie na stano-
wisku, że stosowanie w 
stosunkach pracy instytucji 
prawa cywilnego, jaką jest 
zabezpieczenie wekslowe, nie 
jest dopuszczalne, a weksel 
podpisany przez pracownika 
jest nieważny. Jednoznacznie 
na temat nieważności takiego 
weksla wypowiedział się 
Sąd Najwyższy w wyroku 
z dn. 19.03.1998 r. (sygn. 
akt I PKN 560/97, OSNP 
1999/5/160). Potwierdził to 
ten Sąd w wyroku z dnia 26 
stycznia 2011 r., (sygn. akt 
II PK 159/10, OSNP 2012/7-
8/87): „przepisy i zasady 
prawa pracy, w szczegól-
ności zawarte w dziale V 
Kodeksu pracy, wykluczają 
wystawienie weksla gwaran-
cyjnego jako środka zabez-
pieczenia roszczeń o napra-
wienie szkody wyrządzonej 
przez pracownika w mieniu 
pracodawcy, co oznacza, że 
taki weksel jest nieważny z 
mocy prawa (art. 18 § 2 k.p. 
w związku z art. 114-127 k.p. 
oraz a contrario art. 300 k.p.). 
Nabywca weksla nie może 
zatem dochodzić zaspoko-
jenia na jego podstawie.”

Reasumując, z całą mocą 
należy podkreślić, że stoso-
wanie zabezpieczeń wekslo-
wych roszczeń pracodawcy o 
naprawienie szkód wyrządzo-
nych przez pracowników jest 
niedopuszczalne i nieważne 
nie tylko dlatego, że nie 
ma podstawy prawnej ani 
uzasadnienia dla stosowania 
przepisów Prawa wekslo-

wego do stosunków pracy, 
ale także dlatego, że dopusz-
czenie odpowiedzialności z 
weksli w stosunkach pracy 
byłoby oczywiście sprzeczne 
z zasadami prawa pracy, 
a w szczególności z zasa-
dami odpowiedzialności 
materialnej pracowników 
uregulowanymi w Kodeksie 
pracy, które z istoty i natury 
(właściwości) stosunku pracy 
i materialnej odpowiedzial-
ności pracowników przekre-
ślają i wykluczają legalność 
konstruowania abstrakcyj-
nych pracowniczych zobo-
wiązań ze stosunków pracy 
(a contrario art. 300 k.p.).

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 przy-
padku nie mogą zastąpić 
porady prawnej.

Przypominamy, że osoby 
posiadające Ochronę Prawną 
CDO24 mogą zawsze, na bieżąco 
zasięgnąć dodatkowych infor-
macji w departamencie prawnym 
CDO24 pod numerem telefonu 
801 00 31 38 lub 32 43 43 
105, który działa codziennie 
od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8.00 do 16.30. 
Pozostałe osoby zainteresowane 
posiadaniem ochrony prawnej 
zapraszamy do zapoznania się 
z ofertą CDO24 na stronie 
internetowej www.cdo24.pl.

Łukasz Wocławek
CDO24

Podziemna Armia Powraca

Stowarzyszenie Pokolenie wydało płytę DVD pt. „Podziemna 
Armia Powraca”. To zapis widowiska pokazującego historię 
Żołnierzy Wyklętych, które było prezentowane w Centrum 
Kultury Katowic w grudniu 2014 roku. 

„Świetne teksty Leszka Czajkowskiego, wykonywane przez samego 
autora wraz z Pawłem Piekarczykiem, aranżacje Andrzeja Perkmana 
i wspaniałe aktorstwo Jerzego Zelnika, którego głos rozbijał ciszę 
skupionej i wzruszonej sali pełnej słuchaczy, stworzyły kapitalną 
atmosferę. Piosenki, wzmocnione przekazem przygotowanych przez 
Łukasza Kobielę wizualizacji, nabrały ogromnej ekspresji i drama-
tyzmu. W wizualizacjach wzięły udział liczne grupy rekonstrukcyjne 
w mundurach i z bronią”.

Płyta w promocyjnej cenie 32 zł 90 gr + koszty przesyłki, 
do nabycia na www.pokolenie.org.pl.

Zamówienia telefoniczne: (32) 209 00 02 
Informacje oraz sprzedaż: Michał Szczepański, tel. 737 568 597 
email: wydawnictwo@pokolenie.org.pl

Ogłoszenie
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O trzeciej w nocy mąż budzi żonę i podaje jej szklankę wody 
oraz dwie aspiryny.
Żona: Zwariowałeś, po co mnie budzisz?
Mąż: Masz kochanie tabletki na ból głowy.
Żona: Przecież nic mnie nie boli idioto!
Mąż: MAM CIĘ!

***
Dwóch facetów siedzi w łódce na jeziorze, łowi ryby i popija 
piwo. Nagle jeden mówi:
– Chyba się rozwiodę z moją żoną. Nie odzywa się do mnie 
od pół roku.
Drugi łyknął piwo i mówi:
– Lepiej to przemyśl. Trudno znaleźć taką kobietę.

***
W aptece:
– Poproszę opakowanie tabletek na odchudzanie.
– Hm, pan wybaczy, ale dopiero co sprzedałam panu dzie-
sięć opakowań.
– No wiem, ale jakoś się nimi nie najadłem.

***
Rok 2016. Polska spełnia już wszystkie normy Unii Europej-
skiej! W sklepie mięsnym klient zwraca się do sprzedawcy:
– Kilo kaszanki proszę.
Ekspedient z pełną powagą:
– A z jaką grupą krwi?

***
– Dlaczego chce się pan rozwieść z małżonką?
– Wysoki Sądzie, poznałem ją, oświadczyłem się, potem był ślub, 
syn nam się urodził, ochrzciliśmy, potem jakoś urodziny były 
moje, potem teściowa mi zmarła, potem pracę lepszą dostałem, 
potem żeśmy mieszkanie sobie kupili, syn do przedszkola 
poszedł, dostałem awans, podwyżkę, kupiłem samochód, prze-
prowadziliśmy się znowu, dziecko do pierwszej komunii poszło.
– Wygląda na wyjątkowo udane pożycie
małżeńskie, skąd wniosek o rozwód?
– Wysoki Sądzie, bo ostatnio jakoś żadnej okazji większej nie 
było i małżonkę żem na trzeźwo zobaczył.

***
W tramwaju staruszka przygląda się wychudzonemu studen-
towi i mówi:
– Pan chyba chory... Niech pan usiądzie.
– Ależ nie, ja tylko całą noc się uczyłem, żeby utrzymać moją 
średnią 4,6.
– To niech pan choć da mi swój płaszczyk do potrzymania.
– To nie jest płaszczyk, to mój kolega. On ma średnią 5,0.

WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» CHOĆ BRONEK JEST TYLKO JEDEN, 
to po Polsce krąży aż szesnaście Bronko-
busów. Jest oczywiste, że pierwsza osoba 
nawet z małżonką nie jest w stanie podró-
żować wszystkimi Bronkobusami jedno-
cześnie, ale nie o to chodzi. To taki chłyt 
marketingowy, dzięki któremu lud ma 
uwierzyć, że Bronek jest wszędzie, choć 
faktycznie jest nigdzie.

» BYLIBYŚMY NIESPRAWIEDLIWI, nie 
odnotowując, że obywatelski kandydat na 
prezydenta od czasu do czasu wsiada do 
jednego z szesnastu Bronkobusów i udaje 
się na kampanijną wycieczką. Pierwszy 
obywatel odwiedził np. Podkarpacie, by 
tam z innymi obywatelami rozmawiać o 
różnych obywatelskich bolączkach w gmachu 
Politechniki Rzeszowskiej. Z grzecznymi, 
potrafi ącymi się zachować obywatelami 
rzecz jasna. Jeden był niegrzeczny, więc 
został szybciutko spacyfi kowany przez 
obywateli z BOR. Proponujemy, aby 
następnym razem niegrzecznych obywa-
teli pacyfi kowała grupa rekonstrukcyjna 
w mundurach Milicji Obywatelskiej. Taka 
żywa lekcja historii.

» PO POGAWĘDCE Z OBYWATELAMI 
w Rzeszowie Bronkobus pomknął na wieś, 
a gdy się na tej wsi zatrzymał, pierwszy 
pasażer wysiadł i ruszył z gospodarską 
wizytą do obory. Wszedłszy i zobaczywszy 
cielaka w zagrodzie zbliżył się ku niemu 
i rzekł : „O! Jakie cielaki śliczne. Masz. 
Palec. (To rzekłszy, przysunął biednemu 
bydlęciu palucha pod nos – przyp. G&P) 
Possiesz? Powinna possać. Oj, oj, oj. Tak.” 
Potem prezydent RP wyszedł i pojechał 
dalej, ale niesmak pozostał i to nie tylko 
w pysku cielaka. 

» GDY PREZYDENT BRONEK pojechał 
na podkarpacką wieś agitować po oborach, 
król Donek ruszył z dyplomatyczną ofensywą 

za ocean. Tam spotkał się z prezydentem 
Barackiem, z którym rozmawiał o wojnie 
na Ukrainie. Rozmawiał po angielsku, czyli 
w języku, którego doskonaleniem za nasze 
pieniądze zajmował się jeszcze na długo 
przed koronacją. Jak mu poszło – zapy-
tacie? Otóż rzekł Barackowi co następuje: 
„Who ja tomorrow depends on what we 
do today”. Co Donek chciał powiedzieć, 
wie tylko on. Internauci przetłumaczyli to 
w sposób następujący: „ch**a jutro zależy, 
co będziemy robić dzisiaj”. Jeśli to tylko 
językowa nieudolność, to pół biedy. Nato-
miast jeśli Donek w ten sposób wyłożył 
Barackowi swój program polityczny dla 
Europy, to pora pakować manatki.

» NA KONIEC NOWA ODSŁONA AFERY 
taśmowej. Jak wynika z ostatnich donie-
sień medialnych, taśm nagranych przez 
kelnerów jest znacznie więcej, niż się do 
niedawna wydawało, a na nagraniach głosu 
użyczyło blisko 60 ważniaków: pół rządu, 
kilku byłych premierów, byli prezydenci, 
szefowie służb, prezesi spółek skarbu 
państwa i prywatnych banków, biznes-
meni, oligarchowie itd. itp. Ze zdumie-
niem odkryliśmy, że na liście nagranych 
jest również człowiek ze Pszczyny, ale on 
akurat nie musi się niczego obawiać. Nawet 
jeśli go nagrali, to i tak nikt nie zrozumie, 
co facet powiedział.

GOSPODZKI&PODRÓŻNY
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Reklama

ROZBAWIŁO nas to

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 przeznaczone na organizację 
letniego wypoczynku dzieci i młodzieży 
z województwa śląskiego oraz dofi nanso-
wanie kolonii dla dzieci pochodzących z 
najuboższych rodzin. 

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

Aby wesprzeć Fundację w części I 
formularza PIT „Wniosek o przekazanie 

1% podatku należnego na rzecz 
organizacji pożytku publicznego” 
w p i s u j e m y  n u m e r  K r a j o w e g o 
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 proc. Fundacji im. Kolosy


