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Karol Pluszczyk:  Chcemy również 
doprowadzić do podpisania w Centrum 
Serwisowym Pendolino zakładowego 
układu zbiorowego pracy. » STRONA 3

Damian Eksterowicz:  Musieliśmy 
wezwać karetkę. Lekarz stwierdził, że 
zasłabnięcie było wynikiem silnego 
stresu związanego z pracą. » STRONA 4

Absolwenci wyższych uczelni coraz częściej nie mogą znaleźć zatrudnienia, pracują poniżej swoich 
kwalifi kacji lub decydują się na emigrację. Tylko w ubiegłym roku Polska straciła przez to 12 mld złotych. 

Wyższa Szkoła Bezrobocia i Emigracji
W 

ciągu ostat-
niego ćwierć-
wiecza liczba 
studentów w 
naszym kraju 

zwiększyła się czterokrotnie. 
Obecnie niemal co drugi młody 
Polak ma wyższe wykształcenie. 
W roku akademickim 2013-2014 
studiowało 49,2 proc. osób w 
przedziale wiekowym 19-24 
lata. Pod względem wskaźnika 
skolaryzacji wypadamy lepiej 
od takich krajów, jak USA, 
Kanada, kraje skandynawskie 
czy państwa Beneluksu. Jednak 
jak wskazuje raport „Polskie 
szkolnictwo wyższe, a potrzeby 
rynku pracy” opracowany 
przez Fundację im. Lesława 
Pagi, masowość kształcenia nie 
przełożyła się na jego jakość, a 
polski rynek pracy nie wykorzy-
stuje potencjału absolwentów. 
Jak szacują eksperci Fundacji, 
wykształcenie jednego absol-
wenta wyższej uczelni kosztuje 
ok. 50 tys zł. Niestety coraz 
częściej są to pieniądze wyrzu-
cone w błoto. – Młodzi ludzie 
pracują niezgodnie ze swoimi 
kwalifi kacjami, coraz więcej 
osób z wyższym wykształce-
niem zasila szeregi bezrobot-
nych, wielu z nich decyduje 
się także na emigrację. Tylko 
w ostatnim roku niedopaso-
wanie struktury absolwentów 
do potrzeb rynku pracy ozna-
czało bezpośrednią stratę dla 
gospodarki w wysokości 12 
mld zł – piszą autorzy raportu. 

Wykształceni bezrobotni
Dyplom wyższej uczelni prze-
stał być gwarancją znalezienia 
pracy. Z roku na rok rośnie liczba 
bezrobotnych legitymujących 
się wyższym wykształceniem. 
Jak czytamy w raporcie Fundacji 
im. Lesława Pagi, w 2004 roku 
w naszym kraju było 150 tys. 
osób bezrobotnych z wyższym 
wykształceniem, w 2013 roku 
ich liczba wzrosła do 259 tys. 
Z 5 do 12 proc. wzrósł również 
odsetek osób z dyplomem 
wyższej uczelni w ogólnej 
liczbie bezrobotnych. – Wysoki 
poziom bezrobocia jest polskim 
dramatem. Dodatkowo wielka 
emigracja zarobkowa łagodzi 
statystyki dotyczące liczby osób 
pozostających bez pracy. Gdyby 
ludzie, którzy w ostatnich latach 
wyjechali za chlebem, zostali 

w Polsce, wskaźniki bezrobocia 
byłyby dramatyczne – tłumaczy 
prof. Jan Wojtyła z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach. 

Rośnie również liczba absol-
wentów wyższych uczelni, 
którzy pracują na stanowiskach 
nie mających nic wspólnego 
z ich kompetencjami zdoby-
tymi podczas edukacji. – Co 
piątemu absolwentowi dyplom 
wyższej uczelni nie pomógł w 
znalezieniu pracy zgodnej z 
wykształceniem i posiadanymi 
kwalifi kacjami, co oznacza, iż 
mogliby oni wykonywać tę 
samą pracę, bez ponoszenia 
kosztów związanych z ich 
wykształceniem – czytamy w 
raporcie „Polskie szkolnictwo 
wyższe, a potrzeby rynku pracy”. 

Po dyplomie emigracja
Kolejne setki milionów zł 
rocznie tracimy przez to, że 

znaczna cześć studentów po 
ukończeniu edukacji decyduje 
się na emigrację zarobkową. 
Według szacunków ekspertów 
Fundacji im. Lesława Pagi 
tylko w zeszłym roku strata ta 
wyniosła 0,8 mld zł. Od 2004 
roku kwota ta rośnie w średnim 
tempie ok. 12 proc. rocznie. Co 
ważne w wyliczeniach Fundacji 
zabrakło wartości dodanej do 
PKB powstałej w przypadku, 
gdyby młodzi emigranci zostali 
w Polsce i tu podjęli pracę zarob-
kową. – Osoby, które emigrują 
do krajów „starej Unii” tam też 
płacą podatki, a więc nie wpły-
wają one do budżetu naszego 
państwa. Emigranci nie płacą u 
nas ZUS-u, nie zasilają licznych 
funduszy, którymi obciążone 
jest wynagrodzenie – wskazuje 
prof. Wojtyła.

Negatywnym zjawiskiem 
jest również zmieniający się 

charakter polskiej emigracji. 
O ile jeszcze kilka lat temu za 
chlebem wyjeżdżali głównie 
ludzie o niższych kwalifi kacjach, 
dzisiaj coraz większy odsetek 
emigrantów stanowią świetnie 
wykształceni i przedsiębiorczy 
młodzi ludzie. Jak wynika z 
badań instytutu Gallupa, w 
Polsce notujemy największy 
odpływ wysoko wykwalifi ko-
wanych specjalistów spośród 
wszystkich państw UE. – Trudno 
dziwić się młodym ludziom, że 
emigrują, skoro w swoim kraju 
albo w ogóle nie mają pracy, 
albo oferuje się im wynagro-
dzenie kilkakrotnie niższe od 
tego w innych państwach UE. 
Ale dla nas, dla społeczeństwa 
i dla gospodarki to jest utrata 
tej najlepszej krwi, niepoweto-
wana strata nie do odrobienia 
w krótkim czasie – mówi prof. 
Jerzy Żyżyński ekonomista z 

Uniwersytetu Warszawskiego, 
poseł Prawa i Sprawiedliwości. 

Potrzeba systemowych zmian
W jego ocenie jedną z przy-
czyn obecnej fatalnej sytuacji 
młodych ludzi na rodzimym 
rynku pracy są błędy popeł-
nione w polityce gospodar-
czej i przemysłowej państwa 
w ostatnim ćwierćwieczu. 
– Stabilne i dobrze wynagra-
dzane miejsca pracy powstają 
przede wszystkim w przemyśle. 
Przemysł jest również tym 
miejscem, gdzie buduje się 
innowacyjną gospodarkę. W 
okresie transformacji zamiast 
dostosować nasze zakłady prze-
mysłowe do realiów wolnego 
rynku, na chybcika je sprywa-
tyzowano i polikwidowano. Z 
kolei w ostatnich latach zamiast 
inwestować środki unijne w 
rozwój przemysłu, wszystko 

przeznaczono na infrastrukturę. 
Oczywiście budowa autostrad 
jest pożyteczna i może stymu-
lować gospodarkę, ale tylko 
wówczas, gdy ta gospodarka 
ma własną siłę napędową w 
postaci przemysłu – tłumaczy 
prof Żyżyński. 

– Zahamowanie emigracji 
młodych ludzi i odwrócenie 
niekorzystnej tendencji demo-
grafi cznej to zadanie niezwykle 
trudne. To kwestia polityki 
szkolnictwa wyższego oraz 
całej polityki edukacyjnej, a 
także polityki przemysłowej 
i gospodarczej. To jest system 
naczyń połączonych. Potrzebna 
jest przede wszystkim deter-
minacja do przeprowadzenia 
systemowych zmian, bo przez 
ostatnie lata nie zrobiono w 
tej sprawie kompletnie nic 
– dodaje prof. Jan Wojtyła. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK



O
gólnopolskie liczenie bocianów 
przyniosło smutne wyniki. Popu-
lacja tych ptaków w Polsce w ciągu 

dekady spadła o 1/5. Na Śląsku o blisko 
1/3. Coraz więcej boćków uznaje, że nie 
ma tu po co wracać. Według poprzedniego 
spisu z 2004 roku, roku uniowstąpienia, w 
Polsce żyło 52 tys. par bocianów. Szczyci-
liśmy się, że co piąty bocian na świecie jest 
Polakiem. Już tak niestety nie jest. 

Zważywszy na fakt, że liczebność bociana 
spada od momentu otwarcia granic, można 
by przypuszczać, że poleciały gniazdować 
do Londynu, Dublina, Dortmundu czy Oslo, 
ale boćki nie latają w poszukiwaniu pracy, 
a do przekraczania granic nie potrzebują 
ani paszportów, ani dowodów osobistych 
ze zdjęciem biometrycznym. Takie formal-
ności mają głęboko w kuprze. Dla nich 
ważna jest lokalizacja gniazda. Żeby było 
bezpiecznie, a w pobliżu duża stołówka 
w postaci łąk, pastwisk, pól uprawnych i 
terenów podmokłych. W związku z tym, 
że takich miejsc jest w Polsce coraz mniej, 
to i bocianów ubywa. Zależność jest prosta 
jak dziób bociana, związek przyczynowo-
-skutkowy oczywisty.

Pamiętam te wieloletnie narzekania, 
że Polacy są mało mobilni, że nie chcą się 
przenosić w poszukiwaniu pracy na drugi 
koniec Polski, że nie rozumieją wymogów 
nowoczesnego (hi,hi,hi) rynku pracy. Cała 
ta gadanina była nic nie warta. Polacy po 
prostu umieją liczyć. Załóżmy, że mieszka-
niec Pierdziszewa Dolnego zarabia 1,5 kilo, 
ale ma dach nad głową u rodziców oraz 
wyżywienie i opierunek, gdy nie starcza 
do pierwszego. Jaki sens mają dla niego 
przenosiny do Pierdziszewa Górnego, gdzie 
może dostanie kilo pieniędzy więcej, ale 
1,5 kilo będzie musiał wydać na wynajem 
dachu nad głową? Żadnego. 

Polacy byli i są mobilni. Od pokoleń 
jeździli po kraju w poszukiwaniu lepiej 
płatnej pracy, lepszych warunków życia, 
swojego własnego dachu nad głową. Tak 
zaludniał się Górnośląski Okręg Prze-
mysłowy i inne duże ośrodki miejskie 
w całym kraju, ale też mniejsze miasta, 

w których powstawały fabryki i zakłady 
przemysłowe. Gdy ruszyła likwidacja 
przemysłu w Polsce, ziemiami obieca-
nymi zdawało się być parę miast, gdzie 
ten przemysł pozostał oraz potwornie 
brzydka i nieprzyjazna, ale dająca pracę 
Warszawa. Nie były to ziemie obiecane dla 
ludzi wszystkich profesji, ale części dawały 
nadzieję na lepsze życie. Jednak te źródełka 
też zaczęły wysychać. Wstąpienie Polski 
do Unii Europejskiej, otwarcie granic i 
zastrzyki unijnych pieniędzy uratowały 
rządzący Polską establishment przed rewoltą. 
Ponad dwa miliony potencjalnych rewo-
lucjonistów wyemigrowało poza granice 
Ojczyzny. Część co jakiś czas wraca do kraju, 

remontuje swoje gniazda, albo zakłada 
nowe, w stanie deweloperskim, ale coraz 
więcej osiada na dobre w pobliżu swoich 
nowych miejsc pracy, już nie w Polsce. 
Coraz więcej młodych Polaków szykuje 
się do wylotu w poszukiwaniu miejsc 
gniazdowania za granicą. I nie należy im 
się dziwić. Jest oczywistą oczywistością, 
że młodzi uciekają z Polski, bo w innych 
krajach mają dużo większe szanse, aby zrea-
lizować swoje pisklęce marzenia – rozwinąć 
skrzydła i mieć własne gniazdo, wychować 
potomstwo. Dziwić się należy tym, którzy 
od lat niszczą polskie gniazdo, a potem ze 
zdumiewającym tupetem, bezczelnością i 
zakłamaniem opowiadają, że Polaków do 
emigracji pcha „ciekawość świata” – jak 
raczyła rzecz ocenić niedawno pewna 
posłanka PO. A jeszcze bardziej trzeba 
dziwić się tym, którzy te stada niesiołów 
krzykliwych i szejnfeldów pospolitych 
wybierają jako swoich przedstawicieli. 
Jakby nie widzieli, że to właśnie te ptaszki 
są główną przyczyną fali emigracji.

JEDEN Z DRUGĄ;)
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INNI napisali
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LICZBA tygodnia

7527
tyle lat więzienia grozi ośmiu osobom, które zostały 
oskarżone o doprowadzenie do katastrofy w 
głębinowej kopalni węgla brunatnego w Somie w 
Turcji, do której doszło 13 maja 2014 roku. Zginęło w 
niej 301 górników. Całej ósemce prokurator postawił 
zarzut morderstwa i domaga się kary 25 lat więzienia 
za każdego zabitego górnika i dodatkowo 3 lat za 
każdego rannego. Wśród oskarżonych w procesie, 
który rozpoczął się 15 kwietnia, jest m.in. prezes 
spółki Can Gurkan. Inne zarzuty postawione osobom 
odpowiedzialnym za katastrofę w tureckiej kopalni to 
m.in. przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu pracy 
popełnione w celu zwiększenia własnych zysków i 
kierowanie się niskimi pobudkami.

CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: esm
en

Nagany dla 
urzędników

P
onad 100 tys. chińskich urzędników 
otrzymało w ciągu ostatnich dwóch 
lat nagnę za nie dość oszczędne 

wydatkowanie publicznych pieniędzy – 
wynika z raportu opublikowanego przez 
władze Chińskiej Republiki Ludowej 

Pod koniec 2012 chiński rząd zakazał 
urzędnikom spożywania podczas służ-
bowych obiadów wykwintnych potraw 
i trunków, przyjmowania luksusowych 
prezentów, urządzania z rozmachem 
różnego rodzaju ceremonii czy korzystania 
ze służbowych samochodów podczas 
urlopu. Polecono również urzędnikom 
skrócenie do minimum wielogodzin-
nych narad. 

Chiński resort finansów zapowie-
dział również, że rząd będzie zachęcał 
urzędników do dalszych oszczędności 
m.in. poprzez zredukowanie środków 
wydawanych na zagraniczne podróże, 
służbowe samochody i ofi cjalne przy-
jęcia. Rząd Chin Xi Jinpinga ogłosił 
również kampanię walki z korupcją, ze 
szczególnym naciskiem na ograniczenie 
zjawiska nadużywania władzy przez 
urzędników na szczeblu regionalnym i 
centralnym oraz braku lojalności wobec 
rządzącej partii komunistycznej.

Fala strajków w 
Portugalii

16 
kwietnia na terenie całej Portugalii 
rozpoczęła się akcja strajkowa 
przeciwko polityce rządu Pedra 

Passosa Coelho. W proteście uczestniczyli 
kolejarze, personel autostrad i strażnicy 
więzienni. 

W zakończonym w piątek 17 kwietnia 
nad ranem strajku kolejarzy wzięli udział 
pracownicy państwowego przewoźnika 
pasażerskiego Comboios Portugueses, 
kolejarze z towarowego CP Carga oraz 
pracownicy firm Refer i EMEF, odpo-
wiedzialnych za obsługę infrastruktury 
kolejowej oraz naprawę taboru kolejo-
wego. Kolejarze domagają się wycofania 
rządowych planów prywatyzacji portu-
galskich spółek kolejowych i zapowiadają 
kolejne protesty. 

24-godzinny strajk prowadzili również 
pracownicy operatora autostrad, spółki 
Estradas de Portugal, którzy sprzeciwiają 
się fuzji z fi rmą Refer. Z kolei trzydniową 
akcję strajkową zorganizowali portugalscy 
strażnicy więzienni, którzy domagają 
się zwiększenia liczby pracowników 
zakładów penitencjarnych. Protest straż-
ników więziennych jest już czwartym 
strajkiem prowadzonym przez tę grupę 
zawodową w tym roku.

Strajkują niemieccy 
kolejarze

W 
środę 22 kwietnia rozpoczął się 
dwudniowy strajk maszynistów 
pociągów pasażerskich w Niem-

czech. Dzień wcześniej akcję strajkową 
podjęli pracownicy przewoźnika towaro-
wego. Ich protest potrwa do 24 kwietnia.

Strajk w Deutsche Bahn zorganizował 
związek zawodowy GDL. Związkowcy 
domagają się podwyżek wynagrodzeń 
o 5 proc. i skrócenia tygodniowego 
wymiaru czasu pracy o godzinę. W piątek 
17 kwietnia bez rezultatów zakończyła 
się kolejna runda negocjacji przedsta-
wicieli GDL z zarządem Deutsche Bahn. 
W ocenie szefa kolejarskiej centrali 
związkowej Clausa Weselsky’ego praco-
dawca stosuje w negocjacjach „taktykę 
na przetrzymanie” i próbuje przerzucić 
na pracowników i związki zawodowe 
odpowiedzialność za protesty.

Z szacunków telewizji publicznej ARD 
wynika, że podczas strajku zgodnie z planem 
odjedzie co trzeci pociąg dalekobieżny. 
W ruchu podmiejskim i regionalnym 
ma kursować od 15 proc. do 60 proc. 
pociągów. Strajk niemieckich kolejarzy jest 
już siódmą tego typu akcją protestacyjną 
zorganizowaną w ostatnich 9 miesiącach. 

OPRAC. ŁK

Zważywszy na fakt, że liczebność 
bociana spada od momentu 
uniowstąpienia, można by 
przypuszczać, że poleciały do 
Londynu, Dublina czy Oslo.

Po czynach go poznacie
» 20 KWIETNIA RADA NADZORCZA JASTRZĘBSKIEJ 
SPÓŁKI WĘGLOWEJ SA poinformowała, że na stanowisko 
prezesa spółka wybrała Edwarda Szlęka, dotychczasowego szefa 
spółki JSW Koks.
– Mówi się, że Edward Szlęk to człowiek poprzedniego prezesa 
Jarosława Zagórowskiego. To on uczynił Szlęka szefem JSW Koks. 
Gdyby miało okazać się, że ta nominacja oznacza, iż Zagórowski 
będzie kierował poczynaniami nowego prezesa z tylnego siedze-
nia, to czarno widzę przyszłość spółki – tak wybór Rady Nadzorczej 
skomentował Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności. Podkreślił jednocześnie, że związkowcy mimo tych 
wątpliwości liczą na nowe otwarcie. – JSW zakończyła rok na 
potężnym minusie. Pierwszy kwartał to kolejne spadki na rynkach 
węgla. Chyba wszystkim zależy, a w każdym razie powinno zależeć, 
aby JSW jak najszybciej wyszło na prostą. Warunkiem koniecznym 
są mądre decyzje zarządzających i współpraca ze stroną społecz-
ną. Edwarda Szlęka nie znam osobiście. Trudno mi oceniać jego 
dotychczasowy dorobek. Pozostaje powiedzieć, że po czynach go 
poznamy – dodał Dominik Kolorz.
Jak podała JSW, 64-letni Edward Szlęk jest absolwentem Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Prowadził restrukturyzację takich 
fi rm jak: Huta Zawiercie, Stalexport czy Zakłady Chemiczne Alwer-
nia. Od 2007 roku zarządzał Koksownią Przyjaźń. W ostatnich latach 
zajmował się integracją Koksowni Przyjaźń i Kombinatu Koksoche-
micznego Zabrze, doprowadzając do utworzenia spółki JSW Koks.

KK krytykuje wyniki przetargu
» DECYZJA OGŁOSZONA PRZEZ PREZYDENTA BRONI-
SŁAWA KOMOROWSKIEGO o wyborze konsorcjum Airbus 
Helicopter jako dostawcy śmigłowców dla polskiej armii jest 
niedopuszczalna i będzie skutkowała poważnymi problemami wielu 
polskich fi rm z branży lotniczej i zbrojeniowej – głosi stanowisko 
Komisji Krajowej NSZZ Solidarność przyjęte 21 kwietnia podczas 
obrad w Kaliszu. 
– Związkowcy nie akceptują sytuacji, gdzie przy porównywalnej 
technicznie ofercie, kilkanaście miliardów zł polskiego podatnika 
zamiast wspierać fi rmy funkcjonujące w Polsce i zatrudniające 
polskich pracowników, będą wyprowadzone do zagranicznych 
koncernów – podano w komunikacie działu informacji KK. – Jest 
to decyzja polityczna. Takie działanie jest sprzeczne z polską racją 
stanu – podsumowali w stanowisku członkowie Komisji Krajowej.
Podczas posiedzenia KK szef Krajowej Sekcji Przemysłu Lotnicze-
go NSZZ „S” Roman Jakim powiedział, że francuska fi rma, która 
wygrała przetarg na śmigłowce dla wojska, wcześniej, działając 
pod inną nazwą, wygrała przetarg na śmigłowce sanitarne. 
Deklarowała wtedy, że stworzy w Polsce 200 miejsc pracy i z tej 
deklaracji się nie wywiązała.

Protest oświatowej Solidarności
» 28 KWIETNIA PRZED KANCELARIĄ PREZESA RADY MI-
NISTRÓW w Warszawie odbędzie się ogólnopolska manifestacja 
pracowników oświaty zrzeszonych w NSZZ Solidarność. Protestują-
cy domagają się m.in. 9 proc. waloryzacji wynagrodzeń pracowni-
ków oświaty, zaprzestania likwidacji szkół i zwolnień nauczycieli, 
poprawy warunków pracy oraz przywrócenia wcześniejszych 
emerytur dla nauczycieli. Organizatorem manifestacji jest Krajowa 
Sekcja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „S”. W proteście 
wezmą udział członkowie śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

OPRAC. NY 
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Nagrody w PEC Bytom
Wraz z wypłatą za kwiecień 
wszyscy pracownicy Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej w 
Bytomiu dostaną dodatkowo 
2450 zł brutto. To nagroda z 
okazji przypadającego 10 maja 
Dnia Pracownika Gospodarki 
Komunalnej, która została zagwa-
rantowana załodze spółki w 
Zakładowym Układzie Zbio-
rowym Pracy.

ZUZP w PEC Bytom funkcjonuje 
od 2004 roku. Zapis dotyczący 
wypłaty premii z okazji branżo-
wego święta został wprowadzony 
do tego dokumentu 8 lat temu. 
– Zrezygnowaliśmy z funduszu 
socjalnego na rzecz jednorazowej 
nagrody, której wysokość usta-
liliśmy na poziomie 140 proc. 
najniższej krajowej pensji. W 
tym roku jest to 2450 zł brutto 
– informuje Roman Poloczek, 
przewodniczący zakładowej Soli-
darności. Zdaniem związkowca 
decyzja o rezygnacji z funduszu 

socjalnego i wprowadzeniu w jego 
miejsce jednorazowej nagrody 
jest korzystna dla pracowników 
spółki. – Z tytułu różnorodnych 
świadczeń z funduszu socjalnego 
każdy pracownik mógłby w ciągu 

roku dostać tylko ok. 1100 zł 
– podkreśla przewodniczący.

Oprócz nagrody Zakładowy 
Układ Zbiorowy Pracy gwarantuje 
pracownikom fi rmy miesięczną 
premię w wysokości 10 proc. 

wynagrodzenia zasadniczego, 
wyższe od kodeksowych dodatki za 
pracę w warunkach szkodliwych, 
nagrody jubileuszowe, odprawy 
emerytalno-rentowe oraz dodatki 
dla brygadzistów. Od 2013 roku 
pracownicy spółki mogą korzystać 
z dodatkowego ubezpieczenia 
zdrowotnego. Pakiet zawiera trzy 
warianty. Za najtańszy, gwarantujący 
dostęp do lekarzy specjalistów w 
ciągu 48 godzin, pracownik płaci 
tylko 1,60 zł miesięcznie, praco-
dawca dopłaca 25 zł.

Negocjacje Zakładowych 
Układów Zbiorowych Pracy to 
jedno z najważniejszych upraw-
nień związków zawodowych. 
Takie dokumenty działają w wielu 
fi rmach, a ich zapisy są zawsze 
bardziej korzystne dla pracow-
ników od rozwiązań przyjętych 
w Kodeksie pracy.

W PEC Bytom zatrudnionych 
jest 168 osób.

AGA

W warszawskim Centrum Serwisowym dla Pendolino powstała Solidarność. 
Do związku zapisała się już blisko jedna trzecia załogi. Opieką pracowników fi rmy objęła 
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność Alstom Konstal SA.

Solidarność w Centrum 
Serwisowym dla Pendolino
P

ojechaliśmy do Centrum 
Serwisowego poroz-
mawiać z pracowni-
kami i opowiedzieć im 
o tym, jak działa nasz 

związek oraz jakie korzyści przy-
nosi pracownikom przynależność 
do Solidarności. Zostaliśmy bardzo 
fajnie i ciepło przyjęci. Niedługo 
potem wypełnione deklaracje 
członkowskie zaczęły spływać na 
adres naszej organizacji – mówi 
Karol Pluszczyk, przewodniczący 
Solidarności w Alstom Konstal w 
Chorzowie.

Na początku kwietnia Solidar-
ność w Alstom Konstal ofi cjalnie 
objęła swoją działalnością warszaw-
skie Centrum Serwisowe. – Zare-
jestrowaliśmy nową organizację w 
naszym MOZ i przekazaliśmy infor-
mację na ten temat pracodawcy. 
Uzgodniliśmy też z zarządem 
zasady współpracy – informuje 
przewodniczący.

14 kwietnia Solidarność wystąpiła 
do zarządu Alstom o rozpoczęcie 
negocjacji dotyczących podwyżek 
płac dla pracowników warszawskiego 
zakładu. – W najbliższym czasie 
chcemy również przeprowadzić 
wybory w Centrum Serwisowym 
i w przyszłości stworzyć tam orga-
nizację podzakładową. Ważne, aby 
przedstawiciel Solidarności był tam 
cały czas na miejscu. O ile wszelkie 
negocjacje z pracodawcą możemy 
prowadzić u nas w Chorzowie, to 
do rozwiązywania codziennych, 
bieżących problemów potrzebny 
jest ktoś tam na miejscu. Docelowo 
chcemy również doprowadzić do 
podpisania w tej fi rmie zakładowego 
układu zbiorowego pracy – wylicza 
Karol Pluszczyk.

Centrum Serwisowe dla  Pendo-
lino w Olszynce Grochowskiej to 
najnowocześniejszy tego typu obiekt 
w Polsce W jego skład wchodzi 
m.in. układ torów dojazdowych, 
zewnętrzna myjnia i hala z pięcioma 
torami serwisowymi. W hali działają 
m.in. tokarka podtorowa i  system 
podnoszenia pociągu.

Centrum zostało urucho-
mione w kwietniu ubiegłego 

roku i przekazane do użytko-
wania Alstomowi, który ma 
serwisować pociągi przez 17 lat. 
Obecnie zakład zatrudnia ok. 90 
pracowników, docelowo załoga 
ma liczyć nawet 150 osób.

Alstom Konstal w Chorzowie 
zajmuje się produkcją taboru 
szynowego, głównie wagonów 
tramwajowych. Zakład zatrudnia 
ok. 850 pracowników, ponad 360 z 

nich należy do NSZZ Solidarność. 
W lipcu ubiegłego roku w fi rmie 
podpisano nowy, korzystniejszy 
dla załogi Zakładowy Układ 
Zbiorowy Pracy. Kilka tygodni 
wcześniej zakładowej Solidar-
ności udało się wynegocjować 
z pracodawcą podwyżki wyna-
grodzeń dla wszystkich pracow-
ników fi rmy.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

KRÓTKO 
Wciąż bez porozumienia 
w tyskim Fiacie
» BEZ REZULTATÓW ZAKOŃCZYŁA SIĘ KOLEJNA 
RUNDA NEGOCJACJI PŁACOWYCH w Fiat Chrysler 
Automobiles Poland. W rozmowach uczestniczyli 
przedstawiciele włoskich władz koncernu. Następ-
ne spotkanie zaplanowano na 5 maja. 
– Niestety delegacja z Turynu nie przywiozła 
ze sobą żadnych nowych propozycji dla naszych 
pracowników. Jedyne pozytywy dzisiejszego spot-
kania są takie, że mogliśmy przekazać nasze ar-
gumenty bezpośrednio przedstawicielom włoskich 
władz koncernu oraz że umówiliśmy się z nimi na 
kolejne negocjacje – powiedziała po spotkaniu 
Wanda Stróżyk, przewodnicząca Solidarności w 
Fiat Chrysler Automobiles Poland.
Strony ustaliły, że przed następną rundą nego-
cjacji z udziałem przedstawicieli zarządu FCA z 
Turynu robocze rozmowy na temat postulatów 
płacowych wysuwanych przez Solidarność będą 
prowadzone między związkami zawodowymi i 
zarządem polskiej fabryki Fiata. – Pracodawca 
zapowiedział, że spotkanie 5 maja ma stanowić 
podsumowanie tych negocjacji. My również liczy-
my, że w tym dniu uda się podpisać porozumienie 
i zakończyć trwający od wielu miesięcy spór. 
Jednak, aby tak się stało, zarząd musi przedstawić 
jakieś kompromisowe rozwiązanie. Jego dotych-
czasowe propozycje są dla nas nie do zaakcepto-
wania – podkreśla przewodnicząca. 
Solidarność w FCA domaga się 500 zł brut-
to podwyżki dla wszystkich pracowników. W 
odpowiedzi zarząd tyskiego Fiata proponuje 100 
zł brutto podwyżki lub dwa razy więcej, ale pod 
warunkiem, że związki zawodowe zgodzą się 
na wprowadzenie w zakładzie 12-miesięcznych 
okresów rozliczeniowych czasu pracy. W ocenie 
Solidarności wydłużenie okresów rozliczeniowych 
pozbawiłoby pracowników dodatkowych pienię-
dzy za pracę w godzinach nadliczbowych. 
Związkowcy argumentują, że w tyskiej fabryce 
Fiata od wielu lat nie było zbiorowych podwyżek 
wynagrodzeń, choć zakład co roku wypracowuje 
zyski na poziomie kilkuset mln zł. Wskazują, że 
w 2014 roku płace stanowiły niespełna 2 proc 
wszystkich kosztów fi rmy. Z kolei, gdyby praco-
dawca zaakceptował postulaty płacowe Solidar-
ności, pieniądze, które musiałby przeznaczyć na 
ich realizacje, stanowiłyby zaledwie ok. 9 proc. 
ubiegłorocznego zysku zakładu.

Z petycją do prezesa 
ID Logistics
» PRACOWNICY FIRMY ID LOGISTICS POLSKA W 
BĘDZINIE mają już dość utrudniania im dzia-
łalności związkowej przez polski zarząd fi rmy. 
22 kwietnia, razem ze związkowcami ze śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności przekazali prezesowi 
zarządu spółki Yannowi Belgy’emu petycję, w której 
domagają się poszanowania prawa pracowników 
fi rmy do zrzeszania się. Do petycji dołączyli plik 
pism, którymi od kilku miesięcy przerzucają się z 
polskim zarządem spółki. Wcześniej przez godzinę 
rozdawali pracownikom fi rmy ulotki, w których 
zachęcali ich do zapisania się do związku.
– Pan prezes przyjechał do Będzina ze względu 
na audyt. Mimo interwencji ochrony, udało 
nam się zatrzymać jego samochód i wręczyć 
mu petycję – mówi Danuta Zwoźniak, przewod-
nicząca zakładowej Solidarności. Podkreśla, że 
związek powstał w spółce w grudniu ubiegłego 
roku, ale pracodawca do tej pory nie przekazał 
komisji zakładowej m.in. tablicy informacyjnej i 
pomieszczenia, do którego pracownicy mieliby 
łatwy dostęp. – Taka postawa szkodzi wizerunkowi 
fi rmy jako przedsiębiorstwa należącego do poważ-
nego i odpowiedzialnego społecznie inwestora 
zagranicznego. Rodzi również konfl ikt wewnątrz 
zakładu pomiędzy załogą a kadrą zarządzającą – 
podkreślili związkowcy w petycji do prezesa. 
Będzińska spółka jest częścią francuskiego koncernu. 
Firma zajmuje się magazynowaniem towarów dla 
sieci handlowych, zatrudnia ok. 300 pracowników. 

OPRAC. ŁK, AK
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Chcą, aby inspekcja pracy skontrolowała ZUS
Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego NSZZ Solidarność zwrócił 
się do Okręgowego Inspek-
toratu Pracy w Katowicach 
o przeprowadzenie komplek-
sowej kontroli w chorzowskim 
oddziale Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. Zdaniem związ-
kowców w placówce dochodzi 
do zastraszania pracowników 
i mobbingu. – Dwa lata temu 
zmieniło się kierownictwo, 
a wraz z nim system zarzą-
dzania i traktowania ludzi 
– mówi Damian Eksterowicz, 
przewodniczący Solidarności 
w ZUS w Chorzowie.

Pod koniec marca związ-
kowcy przeprowadzili wśród 
pracowników oddziału ankietę 
dotyczącą warunków pracy oraz 
relacji z przełożonymi. Wzięło 
w niej udział 347 osób. Blisko 60 
proc. uznało atmosferę w fi rmie 
za nieprzyjazną. Na nadmierne 
obciążenie pracą zwróciło uwagę 
92 proc. ankietowanych. Ponad 
połowa podkreśliła, że przy 
wykonywaniu zadań nie może 
liczyć na pomoc przełożonych, 

a blisko połowa oceniła ich jako 
niekompetentnych. Zdaniem 
zdecydowanej większości system 
oceniania pracowników jest 
nieprawidłowy. 85 proc. ankie-

towanych przyznało, że zna 
osoby, które korzystały z pomocy 
terapeutycznej. – Wyniki ankiety 
są potwierdzeniem tego, że 
warunki pracy w oddziale cały 

czas się pogarszają. Mówimy 
o tym od dłuższego czasu, ale 
nasze argumenty nie docie-
rają do kierownictwa. Gdy 
sygnalizujemy ten problem, to 

zazwyczaj słyszymy, że jeżeli 
dochodzi do nieprawidłowości, 
to dotyczą one tylko jednostko-
wych przypadków i nie warto 
się nimi zajmować – mówi 
Damian Eksterowicz.

Do przeprowadzenia ankiety 
skłoniło związkowców zasłab-
nięcie jednej z pracownic. 
Kobieta bardzo źle się poczuła 
chwilę po tym, jak wyszła z 
gabinetu swojego przełożonego. 
– Musieliśmy wezwać karetkę. 
Lekarz stwierdził, że zasłabnięcie 
było wynikiem bardzo silnego 
stresu związanego z pracą – 
dodaje szef „S”. Zaznacza, że 
podobnych przypadków było 
w placówce więcej.

Kobieta, która zasłabła, dwa 
miesiące wcześniej razem z 
innymi pracownikami napisała 
do dyrekcji oddziału pismo, 
dotyczące niewłaściwych 
zachowań jednego z naczel-
ników. – Pani dyrektor wpraw-
dzie przyznała, że przełożony 
tej grupy naruszał standardy 
stosunków międzyludzkich, ale 
uznała, że do nieodpowiednich 

zachowań dochodziło z winy 
pracowników. Wśród osób, które 
podpisały się pod tym pismem, 
są członkowie Solidarności. 
Jeżeli w najbliższym czasie 
zostanie im wymierzona kara, 
rozważmy inne formy protestu 
– zaznacza przewodniczący.

W ocenie związkowców 
sytuacje, w których podczas 
indywidualnych rozmów z 
przełożonymi pracownicy są 
bardzo źle traktowani i zastra-
szani, stały się w chorzowskim 
ZUS normą. – Wcześniej czegoś 
takiego nie było. Pracownicy 
już nie wytrzymują, coraz 
więcej ludzi choruje – twierdzi 
Eksterowicz.

Jego zdaniem nieprawidło-
wości zostaną potwierdzone 
przez inspektorów PIP, co 
powinno skłonić kierownictwo 
placówki do zmiany sposobu 
postępowania. – Nie możemy 
przejść obojętnie obok tych 
problemów, a pracodawca nie 
może ich już dłużej bagateli-
zować – mówi przewodniczący.

AGA

Przez najbliższe cztery lata Poczta Polska będzie obsługiwała korespondencję Kancelarii Sejmu. W tym 
przypadku w wygraniu przetargu operatorowi pomógł fakt, że zatrudnia ludzi na etatach, ale klauzule społeczne w 
przetargach publicznych wciąż są bardzo rzadko stosowane.

Klauzule społeczne w przetargach
K

ontrakt na obsługę 
korespondencji 
Kancelarii Sejmu 
jest wart blisko 
milion złotych. 

Zdaniem Bogumiła Nowi-
ckiego, przewodniczącego 
Solidarności w Poczcie Polskiej, 
dla operatora ma on znaczenie 
głównie wizerunkowe. – Z 
punktu widzenia ekonomicz-
nego ważniejsze będą inne 
przetargi – mówi szef Solidar-
ności w PP.

Taniej bo na śmieciówkach
Jednym z nich jest konkurs 
na operatora wyznaczonego 
do świadczenia pocztowych 
usług powszechnych na lata 
2016-2025. Druga kluczowa 
rzecz dla fi rmy to odzyskanie 
w 2016 roku obsługi kore-
spondencji sądów i proku-
ratur. Przetarg na tę usługę na 
lata 2014-2015 wygrała fi rma 
InPost, która przedstawiła ofertę 
tańszą o kilkadziesiąt mln zł 
od oferty Poczty Polskiej. Ta 
sama fi rma została także wyło-
niona w przetargu na dostar-
czanie przesyłek do ponad 
100 instytucji centralnych 
m.in. ministerstw i urzędów 
wojewódzkich, rozpisanym 
przez rządowe Centrum Usług 
Wspólnych. InPost złożył ofertę 
o 2,8 mln zł korzystniejszą od 
Poczty Polskiej. Okazało się, że 
niższa cena, jaką proponuje ten 
operator, jest wynikiem m.in. 
zatrudniania pracowników na 
śmieciówkach. – Tylko 7 proc. 
pracowników InPost posiada 
umowy o pracę – zaznacza 
Bogumił Nowicki.

Związkowiec podkreśla, że 
wszyscy konkurenci Poczty 
Polskiej zatrudniają ludzi 
na umowach śmieciowych. 
– Gdyby umowy o pracę zawsze 
były priorytetem, wygrywali-
byśmy wszystkie przetargi, ale 
tak niestety nie jest. Klauzula 
społeczna, dotycząca zatrud-
niania pracowników na etatach 
bardzo rzadko jest brana pod 
uwagę podczas przetargów 

ogłaszanych przez instytucje 
publiczne – dodaje.

Nowela do poprawki?
Przełomem miała być noweli-
zacja ustawy Prawo zamówień 
publicznych, która weszła w 
życie 19 października ubiegłego 
roku. Najistotniejszą zmianą 
było odstąpienie od kryterium 
najniższej ceny, które wcześ-
niej decydowało o wyłonieniu 

wykonawcy danej usługi. Do 
nowej ustawy wprowadzony 
został także zapis mówiący o 
tym, że „zamawiający może 
w określonych przypadkach 
wymagać od wykonawcy lub 
podwykonawcy zatrudniania 
osób pracujących przy reali-
zacji zamówienia na podstawie 
umowy o pracę”. Zdaniem 
związkowców ten przepis 
został sformułowany zbyt 

ogólnie, co sprawiło, że więk-
szość instytucji publicznych z 
niego nie korzysta.

Przykładem może być Kance-
laria Sejmu, która wprawdzie w 
przetargu na operatora poczto-
wego wyłoniła fi rmę zatrudnia-
jącą ludzi na umowy o pracę, 
ale w przetargu na utrzymanie 
porządku na terenie siedziby 
parlamentu kierowała się już 
innymi standardami. Wygrała 

fi rma, w której normą są śmie-
ciówki. Kancelaria Sejmu nie 
wycofała się z tego przetargu 
nawet po interwencjach Soli-
darności i materiałach praso-
wych, w których dziennikarze 
podkreślali, że instytucja, która 
zmieniła prawo, sama z niego 
nie korzysta.

7 na 660
Fundacja CentrumCSR.PL 
monitoruje zamówienia 
publiczne w 80 instytucjach 
rządowych, samorządowych 
i na wyższych uczelniach z 
Warszawy, Krakowa, Wroc-
ławia, Katowic i Poznania. Na 
660 sprawdzonych przetargów 
ogłoszonych przez te instytucje 
w okresie od lipca do grudnia 
ubiegłego roku, klauzula o 
zatrudnieniu przez wykonawcę 
pracowników na etaty została 
zastosowana tylko 7 razy. Czte-
rokrotnie przed wejściem w 
życie nowelizacji ustawy i 
tylko trzy razy po jej noweli-
zacji. – Mimo zmiany ustawy 
nie widać masowego napływu 
zamówień publicznych z klau-
zulą zatrudnieniową – mówi 
Tadeusz Joniewicz z Fundacji 
CentrumCSR.PL – Wciąż są 
to wyjątki, a powinny stać 
się regułą wszędzie tam, gdzie 
jest to możliwe. Podkreśla, że 
Fundacja monitoruje tylko 
przetargi na roboty budow-
lane oraz usługi ochroniarskie, 
związane ze sprzątaniem czy 
utrzymaniem zieleni. Takie, w 
których zastosowanie kryterium 
zatrudnienia na umowę o pracę 
ma uzasadnienie. 

AGNIESZKA KONIECZNY
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Wbrew temu co głosi wielu polityków i komentatorów prezydent w polskim systemie politycznym nie jest tylko 
„strażnikiem żyrandola”. W rzeczywistości od rezultatu zbliżających się wyborów prezydenckich w znacznej mierze będzie zależeć 
sposób funkcjonowania naszego państwa w najbliższych pięciu latach. 

Po co nam ten prezydent?

Z początkiem kwietnia wszyscy 
pracownicy urzędów skarbo-
wych zostali przeniesieni do 
Izb Skarbowych działających 
w poszczególnych miastach 
wojewódzkich. W wojewódz-
twie śląskim pracodawcę 
musiało zmienić blisko 5 tys. 
ludzi, którzy zostali prze-
niesieni do Izby Skarbowej 
w Katowicach na mocy art. 
231 Kodeksu pracy. 

– Pracownicy odebrali już 
nowe angaże. Większość będzie 
pełniła swoje obowiązki w 
urzędzie skarbowym, w którym 
pracowała do tej pory – infor-
muje Monika Starostka, prze-

wodnicząca związku w Urzę-
dzie Skarbowym w Jaworznie 
i członek Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
Solidarność.

Jej zdaniem jest to najważ-
niejsza informacja, ponieważ 
przed wejściem reformy w życie 
pracownicy urzędów skarbo-
wych najbardziej obawiali 
się, że nowy pracodawca 
będzie mógł ich dowolnie 
przenosić pomiędzy placów-
kami oddalonymi od siebie 
nawet o kilkadziesiąt kilo-
metrów. – Na szczęście te 
obawy nie potwierdziły się, 
ale pewne zmiany ludzie na 

pewno odczują. W każdym z 
urzędów zlikwidowany został 
jeden lub dwa etaty, ponieważ 
do katowickiej Izby Skar-
bowej fi zycznie przeniesione 
zostały osoby, które do tej pory 
zajmowały się księgowością 
budżetową. Pozostali pracow-
nicy będą musieli przejąć ich 
obowiązki – mówi Starostka. 
Podkreśla, że za reformą nie 
poszły żadne dodatkowe 
pieniądze, chociażby na zwrot 
kosztów dojazdów dla prze-
noszonych pracowników. 
– To dla tych ludzi oznacza 
dodatkowe wydatki, a przecież 
nasze wynagrodzenia stoją w 

miejscu od 2008 roku – dodaje. 
W związku z reformą we 
wszystkich urzędach skarbo-
wych zlikwidowane zostaną 
też stanowiska głównych 
księgowych. – Osoby, które 
pełniły te funkcje, na pewno 
dostaną nowe angaże i niższe 
wynagrodzenie, ale jeszcze nie 
ma dokładnych informacji na 
ten temat – mówi Starostka.

Jak informuje Minister-
stwo Finansów celem reformy 
jest konsolidacja procesów 
pomocniczych, nie związanych 
bezpośrednio z pobieraniem 
podatków, np. obsługi kadrowej 
i informatycznej urzędów 

skarbowych. Związkowcy 
podkreślają, że zmiany zostały 
wprowadzone w momencie, 
gdy w urzędach skarbowych 
trwa gorący okres związany z 
rozliczaniem zeznań podat-
kowych. – Mamy mnóstwo 
pracy, a dodatkowo nowy 
pracodawca zasypuje nas 
dziesiątkami różnego rodzaju 
zarządzeń i żąda pisemnego 
potwierdzenia, że się z nimi 
zapoznaliśmy. Żeby to zrobić 
ludzie zostają po godzinach 
albo zabierają je do domów 
– dodaje przewodnicząca.

Do zmian wprowadzonych 
przez pracodawcę musieli się 

dostosować także związkowcy. 
Do tej pory komisje zakładowe 
NSZZ Solidarność działały 
w 15 urzędach skarbowych 
województwa śląskiego. – W 
tej chwili jesteśmy już jedną 
dużą organizacją, liczącą ponad 
550 członków, a dotychczasowe 
komisje zakładowe zostały 
przekształcone w komisje 
podzakładowe – informuje 
Monika Starostka. Przewod-
niczącą nowej komisji zakła-
dowej została Lidia Pankrac, 
szefowa Solidarności w Urzę-
dzie Skarbowym w Dąbrowie 
Górniczej.

AGA

Urzędy skarbowe po reformie

C
hoć do wyborów 
prezydenckich 
zostały już tylko 
niespełna  t rzy 
tygodnie, obecna 

kampania prezydencka toczy 
się wyjątkowo ospale. W przy-
padku większości kandydatów 
kampanijny przekaz skupia się 
wyłącznie na niewiele znaczą-
cych sloganach i ogólnikowych 
deklaracjach. Kampanii prezy-
denckiej nie towarzyszą prowa-
dzone w przypadku innych 
wyborów akcje profrekwencyjne, 
a same wybory często bywają 
bagatelizowane, zarówno przez 
prominentnych polityków, jak i 
dziennikarzy oraz publicystów. 

Pozycja prezydenta RP w 
naszym systemie politycznym, 
choć znacznie słabsza niż np. w 
USA czy Francji, ma kluczowy 
wpływ na sposób sprawo-
wania władzy kraju. Przede 
wszystkim prezydent dzięki 
temu, że jest wybierany w 
powszechnych, bezpośrednich 
wyborach dysponuje silnym 
demokratycznym mandatem. 
To stawia go w podmiotowej 
relacji zarówno wobec parla-
mentu i Rady Ministrów, jak i 
wobec środowiska politycznego, 
z którego się wywodzi. 

Prezydenckie veto 
W praktyce najsilniejszym instru-
mentem w rękach głowy państwa 
jest prawo veta wobec ustaw 
uchwalonych przez parlament. 
Prezydent, kierując się ważnym 
interesem państwa i dbałością 
o jakość stanowionego prawa, 
może odmówić podpisania 
ustawy lub skierować ją do 
Trybunału Konstytucyjnego 
w celu zbadania zgodności jej 
zapisów z ustawą zasadniczą. 
Prezydenckie veto, może co 
prawda zostać odrzucone przez 
Sejm większością 3/5 głosów w 
obecności co najmniej połowy 
posłów, jednak przy obowiązu-
jącej w Polsce proporcjonalnej 
ordynacji wyborczej w zasa-

dzie nie zdarza się, aby koalicja 
rządząca dysponowała tak dużą 
liczbą głosów w Sejmie. Broni-
sław Komorowski skorzystał 
z prawa veta zaledwie cztero-
krotnie. Mimo gigantycznych 
protestów społecznych podpisał 
ustawę wydłużającą wiek emery-
talny do 67. roku życia, skrajnie 
niekorzystną dla pracowników 
nowelizację Kodeksu pracy oraz 
wiele innych antyspołecznych 
ustaw koalicji PO-PSL. 

Inicjatywa ustawodawcza 
i referendum 
Prezydent RP dysponuje inicja-
tywą ustawodawcą, może też 
zgłosić własny projekt zmiany 
Konstytucji. Jego kolejną ważną 

kompetencją w procesie stano-
wienia prawa jest możliwość 
zarządzenia za zgodą Senatu 
ogólnokrajowego referendum 
w sprawach o szczególnym 
znaczeniu dla państwa. Prezy-
dent Komorowski, mimo że 
ostatnio często podkreśla 
„obywatelski” charakter swojej 
prezydentury, nie zdecydował 
się na taki krok ani razu.

Polityka zagraniczna 
i bezpieczeństwo państwa
Głowa państwa w naszym 
systemie politycznym jest 
również najwyższym przedsta-
wicielem RP w zakresie polityki 
zagranicznej. Choć artykuł 133 
Konstytucji RP nakłada na prezy-

denta obowiązek współpracy w 
sprawach międzynarodowych 
z rządem i właściwym mini-
strem, zapis ten nie wyklucza 
jego podmiotowej i aktywnej 
roli w stosunkach międzyna-
rodowych. To, jak w praktyce 
może wyglądać to zaangażo-
wanie, mogliśmy obserwować w 
trakcie prezydentury śp. Lecha 
Kaczyńskiego. 

Prezydent jest również 
najwyższym zwierzchnikiem 
sił zbrojnych. Ma to ogromne 
znaczenie zarówno w przy-
padku wojny, jak i w czasie 
pokoju. Prezydent mianuje szefa 
Sztabu Generalnego i dowódców 
poszczególnych rodzajów Sił 
Zbrojnych. W sposób całkowicie 

samodzielny powołuje również 
członków Rady Bezpieczeństwa 
Narodowego oraz przewodniczy 
jej obradom. 

Obsada najważniejszych 
stanowisk w państwie
Kolejną ważną kompetencją 
prezydenta jest wpływ na obsadę 
najważniejszych stanowisk we 
władzy sądowniczej. Prezy-
dent powołuje Pierwszego 
Prezesa Sądu Najwyższego, 
Prezesa i Wiceprezesa Trybu-
nału Konstytucyjnego, Prezesa 
i wiceprezesów Naczelnego 
Sądu Administracyjnego. Głowa 
państwa ma również znaczący 
wpływ na kształtowanie polityki 
monetarnej państwa oraz jakość 

funkcjonowania krajowych 
mediów. Powołuje prezesa 
Narodowego Banku Polskiego 
i trzech członków Rady Poli-
tyki Pieniężnej, a także dwóch 
członków Krajowej Rady Radio-
fonii i Telewizji.

Rzecznik obywateli
Pierwszy obywatel RP ma jeszcze 
jedno równie istotne upraw-
nienie, które nie wynika wprost z 
Konstytucji, ani z innych aktów 
prawnych. Jako najwyższy 
przedstawiciel Rzeczypospolitej 
Polskiej prezydent ma prawo i 
obowiązek zabierania głosu w 
najważniejszych sprawach dla 
obywateli oraz podejmowania 
się roli mediatora w przypadku 
poważnych konfl iktów na linii 
władza-społeczeństwo. Jak 
korzysta z tego uprawnienia 
obecny prezydent, mogliśmy się 
przekonać chociażby podczas 
gigantycznych górniczych prote-
stów w Kompanii Węglowej i 
Jastrzębskiej Spółce Węglowej. 
Prezydent nie przyjechał na 
Śląsk, nie spotkał się z przed-
stawicielami protestujących, 
nie podjął próby rozwiązania 
konfl iktu. Z kolei, gdy żony straj-
kujących pod ziemią górników 
pojechały do Warszawy prosić 
prezydenta o pomoc, Bronisław 
Komorowski na spotkanie z 
nimi wysłał swoją małżonkę. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK
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Prezydent RP ma 
prawo i obowiązek 
podejmowania się roli 
mediatora w przypadku 
konfl iktów na linii 
władza-społeczeństwo. 
Jak korzysta z 
tego uprawnienia 
obecny prezydent, 
widzieliśmy podczas 
górniczych protestów.
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Wydziedziczenie – istota i skutki
W pewnym momencie naszego 
życia nachodzi nas pewna 
refleksja i postanawiamy 
na wypadek swojej śmierci 
rozporządzić  własnym 
majątkiem, spisując testa-
ment. Czasami jednak o 
wiele istotniejsze od tego, 
komu postanowimy zapisać 
dorobek własnego życia jest 
to, by dana osoba z kręgu 
najbliższej rodziny, z pewnych 
względów, nic po nas nie 
odziedziczyła – chcemy ją 
wydziedziczyć.

Jednym z podstawowych 
błędów popełnianych przy 
tej okazji, jest pokutujące w 
powszechnej świadomości 
przekonanie, iż wystarczy 
gdy pominiemy taką osobę 
w testamencie, a wówczas nie 
będzie ona miała już żadnego 
prawa do naszego majątku. 
Nic bardziej mylnego. Należy 
bowiem pamiętać, iż zstępnym 
(dzieciom, wnukom, itd.), 
małżonkowi oraz rodzicom 
spadkodawcy, którzy zostali 
pominięci w testamencie, a 
dziedziczyliby na podstawie 
ustawy, gdyby takiego doku-
mentu nie stworzono, przy-
sługiwać będzie prawo do 
zachowku – czyli części 
udziału spadkowego.

Instytucja wydziedziczenia 
natomiast to nic innego jak 
pozbawienie prawa do tego 
zachowku. Przepisy przewi-
dują trzy przypadki, które 
uprawniają spadkodawcę 
do jego dokonania. 

Po pierwsze, może to 
nastąpić w sytuacji, gdy osoba 
wbrew woli spadkodawcy 
postępuje uporczywie w 
sposób sprzeczny z zasadami 
współżycia społecznego. 
Zachowanie takie musi być 

zatem obiektywnie naganne 
i naruszać zasady uznawane 
przez spadkodawcę. Co więcej 
postępowanie takie musi 
mieć charakter długotrwały, 
ciągły czy też stale powta-
rzający się. Nie mogą to być 
natomiast sytuacje jednora-
zowe. Wyróżnić można tu 
w szczególności przypadki 
alkoholizmu, narkomanii czy 
też trudnienia się prostytucją. 

Kolejną podstawą umożli-
wiającą wydziedziczenie, jest 
dopuszczenie się względem 
spadkodawcy albo jednej z 
najbliższych mu osób umyśl-
nego przestępstwa przeciwko 
życiu, zdrowiu lub wolności 
albo rażącej obrazy czci. Prze-
stępstwa te w sposób szcze-
gółowy zostały uregulowane 
w Kodeksie karnym (np. 
zabójstwo, udział w bójce lub 
pobiciu, groźby karalne czy 
też uporczywe nękanie). Usta-
lenie czy mamy do czynienia 
z umyślnym przestępstwem 
tego rodzaju będzie należało 
do sądu cywilnego, który 
ewentualnie będzie badał 
skuteczność wydziedziczenia 
w konkretnym przypadku. 
Również w jego gestii pozo-
stanie ustalenie kręgu osób 
najbliższych, które mogą 
wchodzić w grę w tej sytu-
acji, gdyż pojęcie to nie 
zostało przez ustawodawcę 
zdefiniowane dla potrzeb 
omawianej instytucji. Warto 
w tym miejscu zaznaczyć, iż 
ustalenia wydanego w postę-
powaniu karnym prawomoc-
nego wyroku skazującego co 
do popełnienia przestępstwa 
wiążą sąd w postępowaniu 
cywilnym. Gdy natomiast 
postępowanie nie toczyło się 
lub nie został wydany wyrok 

skazujący, sąd cywilny ustala 
tę okoliczność samodzielnie. 

O s t a t n i a  e w e n t u a l -
ność przewidująca możli-
wość pozbawienia prawa 
do zachowku to sytuacja, 
gdy osoba uporczywie nie 
dopełnia względem spadko-
dawcy obowiązków rodzin-
nych. Mogą one polegać 
przykładowo na zaniedby-
waniu wobec spadkodawcy 
obowiązków alimentacyjnych, 
czy też wynikających z umowy 
dożywocia, jak również 
braku opieki, niezbędnej 
ze względu na wiek lub stan 
zdrowia czy też faktycznego 
zerwania kontaktów rodzin-
nych. Istotny również w tym 
przypadku jest fakt, iż zacho-
wanie to musi mieć charakter 
uporczywy, a więc nie tylko 
cechować się pewną wielo-
krotnością, długotrwałością, 
lecz również przejawiać się 
w pewnym uporze danej 
osoby, jej złej woli.

Aby wydziedziczyć daną 
osobę należy zatem wskazać 
ją imiennie w treści testa-
mentu, z powołaniem się 
na jedną z trzech wskaza-
nych uprzednio przyczyn 
wydziedziczenia. Przy czym 
należy tu dokładnie wska-
zywać przypadki konkretnych 
zachowań danej osoby, które 
doprowadziły do podjęcia 
przez spadkodawcę decyzji 
o wydziedziczeniu.

W efekcie wydziedziczona 
w ten sposób osoba traci 
uprawnienie do żądania 
określonej kwoty z tytułu 
zachowku. Co ciekawe, 
wydziedziczenie danej osoby 
nie zmienia sytuacji prawnej 
jej zstępnych, gdyż wówczas to 
one mają prawo do zachowku. 

Warto również wskazać, 
iż dane zachowanie nie 
może stanowić podstawy 
wydziedziczenia, w sytu-
acji gdy spadkodawca prze-
baczył danej osobie. Nie 
musi ono przybrać szcze-
gólnej formy, jak również 
nie jest konieczne by było 
skierowane do osoby która 
dopuściła się konkretnego 
zachowania. Wystarczy by w 
sposób niewątpliwy można 
było ustalić, iż doszło do 
przebaczenia. W sytuacji, gdy 
do przebaczenia doszło już 
po sporządzeniu testamentu 
zawierającego dyspozycję o 
wydziedziczeniu, konieczne 
jest sporządzenie nowego 
testamentu. Wydziedziczenie 
jest bowiem elementem treści 
testamentu. 

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 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.

Martyna Bugajska
CDO24

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

§

Harmonogram szkoleń
Przypominamy o trwającej rekrutacji na szkolenia:

27-28 kwietnia – Szkolenie podstawowe działacza KZ
11-12 maja – Rachunkowość i podatki podstawowej 
jednostki organizacyjnej NSZZ Solidarność
12-13 maja – Rokowania zbiorowe
19-20 maja – Negocjacje: techniki  i strategie

Zapraszamy również na szkolenie prowadzone przez trenera 
z Komisji Krajowej NSZZ Solidarność: Rozwój związku 
w terminie: 26-27 maja.

Kontakt z biurem szkoleń: 
tel. 32 353-84-25 wew. 428, zagraniczne@solidarnosckatowice.pl

Marsz w obronie demokracji 
i uczciwych wyborów

W sobotę 25 kwietnia w Katowicach odbędzie się śląski „Marsz 
w obronie demokracji i uczciwych wyborów.” Marsz poprzedzi 
msza św. w intencji Ojczyzny, która zostanie odprawiona o godz. 
11.00 w kościele garnizonowym w Katowicach. Po mszy o godz. 
11.40 uczestnicy marszu wyruszą spod Pomnika Ofi ar Katynia 
na placu Andrzeja pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Tam odbędzie się wiec z przemówieniami. 
Koordynatorem Marszu jest Wiesław Włodek 602 200 447.

Ogłoszenie

Informacja
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Czy w Twoim miejscu pracy Czy w Twoim miejscu pracy 
przestrzegane są przepisy przestrzegane są przepisy 

prawa pracy?prawa pracy?

Czy Twoje stanowisko pracy Czy Twoje stanowisko pracy 
jest bezpieczne?jest bezpieczne?

Czy w pracy czujesz się Czy w pracy czujesz się 
doceniany?doceniany?

ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ.ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ.

ZORGANIZOWANI ZORGANIZOWANI 
MOGĄ WIĘCEJ!MOGĄ WIĘCEJ!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 
I ZAŁÓŻ ZWIĄZEK:I ZAŁÓŻ ZWIĄZEK:

tel.:tel.:  32 728 41 13 32 728 41 13 
rozwoj@solidarnosckatowice.plrozwoj@solidarnosckatowice.pl

WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» ZACZYNAMY JUŻ TRADYCYJNIE 
od wyścigu do prezydenckiego stolca. 
Kampania co prawda jest nadal wyjątkowo 
niemrawa, ale pojawiła się w niej nowa, 
intrygująca postać. Jest nią tajemniczy 
specjalista od kur, tajemniczy do tego 
stopnia, że cholera wie, kim ów drobiowy 
ekspert właściwie jest. Ale coś musi być na 
rzeczy, bo stał się on ostatnio leitmotivem 
kampanii Bronka. Pierwszy gajowy RP 
podczas wizyty Bronkobusem w Lublinie 
nie gadał o nikim i niczym innym. Na 
filmiku z jego przemówienia trwającym 
niecałe 3 minuty specjalista od kur pojawia 
się siedem razy. Z niecierpliwością czekamy 
na rozwój wypadków. Nie wiemy tylko, 
czy kurza zagadka skończy się drugą turą 
dla tajemniczego specjalisty czy podwójną 
dawką leków dla Bronka. 

» TAK CZY OWAK, DZIĘKI SWOIM 
partyjnym kolegom gajowy i tak już jest 
posprzątany. Wszystko za sprawą nowego 
pomysłu koalicji rządzącej dotyczącego 
wprowadzenia urzędowych minimalnych 
cen za napoje wyskokowe. Po zmianach 
butelczyna najpośledniejszej gorzały ma 
kosztować co najmniej 32 zł, a najtańsze 
piwo 4 złocisze. Naród wiele jest w stanie 
wybaczyć, jeszcze więcej zapomnieć, ale jest 
granica ludzkiej wytrzymałości, za którą 
mieści się już tylko przepaść i upadek. Niniej-
szym z całą mocą i powagą wzywamy do 
stawienia czynnego oporu tym haniebnym 
zakusom. Musimy upomnieć się o prawa 
nasze, naszych szwagrów i kolegów z 
wojska. Na czele zwartego frontu sprze-
ciwu powinien stanąć ktoś doświadczony 
i znający sprawę od podszewki. Kandydat 
może być tylko jeden. Mąż, który od lat nie 
szczędzi zdrowia, pokazując rodakom, jak 
piąteczek świętować mają. Jednym słowem, 
Aleksandrze, Olku prowadź!

» JEŚLI PRZEGRAMY TĘ WALKĘ, 
pozostaje tylko tułaczka na obczyźnie. 
Chociaż to może nie tak źle. Jak stwierdziła 
ostatnio posłanka peło niejaka Ewa Żmuda-
-Trzebiatowska wielka ucieczka młodych 
ludzi z Polski, którą obserwujemy w ostatnich 
latach, wcale nie wynika z tego, że w swoim 
własnym kraju nie mogli znaleźć roboty i 
nie mieli szans na normalne, samodzielne 
życie. Jak się okazuje, powodem emigracji 
jest nic innego, tylko ciekawość świata. 
– Chcą poeksperymentować, zobaczyć, jak jest 
gdzie indziej – stwierdziła pani poseł w Radiu 

Szczecin. Sympatyczna pani Ewa podczas 
ostatniej kampanii wyborczej promowała 
swoją kandydaturę billboardami, na których 
nie było jej fotografii  . Liczyła, że w ten sposób 
wyborcy pomylą ją ze znaną aktorką i to 
się chyba udało. Proponujemy pani Ewie 
iść za ciosem i w nadchodzącej kampanii 
przed wyborami do Sejmu, wypuścić spoty 
wyborcze bez fonii. To powinno znacząco 
zwiększyć jej szansę na reelekcję.

» A TERAZ WIEŚĆ, PO PRZECZYTANIU 
której proponujemy Wam Drodzy Czytelnicy 
dla spokojności łyknąć coś mocniejszego, 
póki jeszcze was na to stać. Otóż jak podał 
dziennik Fakt, na przełomie stycznia i lutego 
była pełnomocnik rządu ds. różowych 
czołgów, a obecna wicemarszałek Sejmu Elka 
Radziszewska pojechała z ważną zagraniczną 
misją do Chicago. Celem jej podróży za 
ocean był udział w organizowanym tam Balu 
Lekarzy, na którym spędziła 3 (słownie: trzy) 
godziny. Za bilety lotnicze dla pani marszałek 
zapłaciliśmy z naszych podatków ponad 
24 tys. zł. Wypiliście? No to teraz nalejcie 
sobie na druga nóżkę, bo to nie wszystko. 
Okazuje się, że tak drogich biletów nie da się 
kupić. Nawet ekskluzywny przelot dream-
linerem business class polskiego LOT-u to 
koszt rzędu 15 tys. zł. Gdzie podziała się 
pozostała dycha? Okazuje się widocznie, że 

kilometrówki można trzaskać nie tylko jadąc 
po najdroższych na świecie autostradach, 
ale również lecąc nad oceanem. 

» A NA KONIEC KOLEJNY PRZYKŁAD 
tego, na co wydawane są nasze, zarobione 
ciężką pracą pieniądze. Otóż Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych pod światłym kierow-
nictwem Grzecha Schetyny postanowiło 
stworzyć aplikację promującą polską kulturę 
wśród dzieci tych, którzy wyjechali za granicę 
z ciekawości świata i już raczej nigdy do Polski 
nie wrócą. Dzieciakom na ekranie komputera 
pokazywane są wybitne postacie z polskiej 
historii. Jest m.in. Kopernik, Skłodowska-
-Curie, Pola Negri czy Helena Rubinstein. 
Był też Władysław Reymont, ale go usunęli. 
Po kliknięciu na obrazek z wizerunkiem 
pisarza, jego animowana podobizna zapra-
szała dzieci do zabawy w słowa. Na ekranie 
pojawiał się sielski obrazek z chłopem trzy-
mającym widły, babą w stroju krakowskim i 
krową bez dodatkowych atrybutów. Ot takie 
nawiązanie do „Chłopów”, jak się pewnie 
domyślacie. Po kliknięciu na postać baby 
ta puszczała bąka, a po najechaniu myszką 
na chłopa, dzieci mogły się dowiedzieć, 
że ten śmierdzi. Aplikacja o nieocenio-
nych walorach edukacyjnych kosztowała 
42 tys. zł. To to chlup. Wasze zdrowie. 

GOSPODZKI&PODRÓŻNY

Foto: dem
otyw

atory.pl

Kobieta dzwoni rano do swojego szefa i mówi, 
że nie przyjdzie do pracy, bo jest chora.
– A co pani jest? – pyta szef.
– Mam jaskrę analną.
– Że co?! Czym to się objawia?
– Po prostu nie widzę dziś możliwości przyto-
czenia swojej dupy do pracy.

***
Pewna fi rma przeprowadza restrukturyzację i 
zatrudnia nowego prezesa. Nowy szef postanawia 
pozbyć się wszystkich próżniaków. Przechadzając 
się po korytarzach fi rmy, zauważa w jednym z 
pokoi mężczyznę podpierającego ścianę. Pomiesz-
czenie jest pełne pracowników, więc szef chce 
im pokazać, jakim jest twardzielem. Podchodzi 
do mężczyzny i pyta:
– Ile zarabiasz tygodniowo?
Zaskoczony mężczyzna odpowiada:
– 700 zł tygodniowo. A dlaczego pan pyta?
Prezes sięga do portfela, wciska do kieszeni 
mężczyzny 2800 zł i krzyczy:
– Masz miesięczne wynagrodzenie i nie chcę 
cię już tu więcej widzieć!
Mężczyzna wychodzi. Zadowolony z siebie szef 
rozgląda się i pyta:
– Czy może mi ktoś powiedzieć, czym zajmował 
się u nas ten nierób?

Z odległego końca pokoju odzywa się nieśmiały głos:
– Dostarczał pizzę.

***
Szef do sekretarki:
– Pani Jolu, jaki mamy dziś dzień?
– Służbowo piątek, a prywatnie niepłodny.

***
– Jak często spożywa pan alkohol?
– Więcej niż raz w tygodniu.
– A konkretnie?
– Siedem.

***
Rozmowa telefoniczna:
– Sklep obuwniczy, słucham?
– Przepraszam, pomyliłem numer.
– Proszę przynieść, wymienimy. 

***
Zdarzyło się pewnego razu, że Unia Europejska 
posiadła złomowisko w samym środku pustyni. 
Unia orzekła, że ktoś może dokonać kradzieży ze 
złomowiska, zatem stworzyła stanowisko nocnego 
stróża i zatrudniła do tej pracy człowieka. Następnie 
Unia powiedziała:
– Jak stróż nocny może wykonywać swoją pracę, 
kiedy nie dostał instrukcji?
Stworzyła zatem Unia Dział Planowania i zatrud-

niła dwoje ludzi – jednego do pisania instrukcji, 
drugiego do odmierzania czasu pracy. Następnie 
Unia Europejska rzekła:
– Skąd mogę wiedzieć, czy nocny stróż wykonuje 
swą pracę prawidłowo?
Zatem Unia stworzyła dział Kontroli Pracy i 
zatrudniła dwoje ludzi, jednego do zbadania 
problemu, a drugiego do pisania raportów. 
Następnie Unia powiedziała:
– W jakiś sposób należy tym wszystkim 
ludziom płacić.
Unia stworzyła więc stanowisko referenta do spraw 
obliczania czasu pracy i księgowego, po czym zatrud-
niła na te stanowiska dwoje ludzi. I rzekła Unia:
– Kto będzie odpowiadał za tych ludzi?
I Unia stworzyła Dział Administracji i zatrudniła 
w nim troje ludzi – kierownika administracyjnego, 
jego zastępcę i sekretarkę. I Unia oznajmiła:
– Przez rok przekroczyłam budżet o 18 tysięcy, 
muszę zatem dokonać cięć w budżecie.
I zwolniła Unia z pracy nocnego stróża.

***
– Tata, a skąd się biorą dzieci?
– Uczyliście się na biologii o pręcikach i słupkach?
– Tak.
– To tak samo, tylko trzeba przedtem trochę 
pogadać.

ROZBAWIŁO nas to
P o d o b n i e  j a k  w 
poprzednich latach 
każdy, kto chciałby 
wesprzeć Fundację Na 
Rzecz Zdrowia Dzieci 
i Młodzieży Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego 
im. Grzegorza Kolosy, 
m o ż e  t o  z r o b i ć , 
przekazując 1 proc. 
swojego podatku na 
rzecz tej instytucji.

Pozyskane w ten sposób pieniądze zostaną prze-
znaczone na organizację letniego wypoczynku 
dzieci i młodzieży z województwa śląskiego oraz 
dofi nansowanie 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 części 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
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