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Z okazji Dnia Świętego Floriana wszystkim hutnikom, strażakom, pracownikom koksowni i przedstawicielom innych zawodów, 
których patronem jest św. Florian, pragnę złożyć życzenia bezpiecznej i godnie wynagradzanej pracy. 

Niech Wasz patron otacza Was i Wasze rodziny nieustanną opieką. 

Dominik Kolorz, 
przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Prawie 41 proc. Polaków pracowało w ciągu ostatniego roku częściowo lub wyłącznie w szarej strefi e 
– wynika z sondażu przeprowadzonego przez portal Rynekpracy.pl. W większości przypadków osoby decydujące się 
pracować „na czarno” nie mają innego wyjścia. 

Szara strefa rynku pracy
W

edług raportu 
z  badania 
przeprowa-
d z o n e g o 
na  prób ie 

niespełna 1000 respondentów, 
w 60 proc. przypadków propo-
zycja pracy „na czarno” 
wychodzi od pracodawcy. 
Zaledwie 14,4 proc. badanych 
zadeklarowało, że sami zapro-
ponowali pracodawcy takie 
rozwiązanie. Z kolei ponad 3/4 
osób, które otrzymały propo-
zycję pracy bez żadnej umowy 
stwierdziło, że pracodawca nie 
pozostawił im wyboru. – To 
pokrywa się z tym, co wiemy 
na temat pracy na podstawie 
umów cywilnoprawnych czy 
w niepełnym wymiarze czasu 
pracy w Polsce. O ile np. w 
realiach niemieckich te formy 
zatrudnienia są wykorzysty-
wane przez pracowników np. 
w celu lepszego godzenia 
pracy z nauką czy życiem 
osobistym, to w naszym kraju 
pracownicy decydują się na 
taką pracę, bo nie mają innej 
możliwości – mówi dr Adam 
Mrozowicki, socjolog z Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. 

Oszczędzanie na pracownikach 
Dane Głównego Urzędu Staty-
stycznego wskazują, że branże, 
w których skala nielegalnego 
zatrudnienia jest największa, 
są niezmienne od lat. Najczęś-
ciej bez umowy pracuje się 
w budownictwie i usługach 
remontowych oraz w rolni-
ctwie, gastronomii i handlu. Z 
kolei jako główną przyczynę 
zatrudniania w szarej strefi e 
respondenci najczęściej podają 
zbyt wysokie opodatkowanie 
pracy. – W mojej ocenie ta 
zależność nie jest jednak taka 
oczywista. Jest wiele krajów, w 
których podatki są wysokie, a 
mimo to udział szarej strefy w 
PKB tych państw jest stosun-
kowo niewielki. Badania poka-
zują, że szara strefa rozwija się 
przede wszystkim tam, gdzie 
panuje wysokie bezrobocie. W 
Polsce w dalszym ciągu mamy 
do czynienia z rynkiem pracy 
zdominowanym przez praco-
dawcę. Rachunek ekonomiczny 
w sytuacji kryzysu podpowiada 
pracodawcy, żeby oszczędzać 

na czym się da. W sytuacji, 
kiedy pracownicy są słabi i 
niezorganizowani, metodą na 
oszczędzanie może być właśnie 
oferowanie im pracy poza 
umową – wskazuje socjolog.

Kary nieefektywne
Za nielegalne zatrudnienie 
pracownika bez pisemnej 
umowy pracodawcy grozi 
mandat karny w wysokości od 
1 do 2 tys. zł, lub do 5 tys. zł w 
przypadku recydywy. Inspek-
torzy Państwowej Inspekcji 
Pracy mogą również złożyć 
wniosek o ukaranie praco-
dawcy do sądu. Wówczas 
grzywna może wynieść nawet 
30 tys. zł. Wydaje się jednak, że 
powyższe kary nie przynoszą 

pożądanych efektów. W 2013 
roku inspektorzy PIP wykryli 
przypadki zatrudniania pracow-
ników bez pisemnej umowy 
w 18 proc. kontrolowanych 
przedsiębiorstw. Rok wcześniej 
odsetek ten wynosił 16 proc., 
a w 2011 roku 15 proc. 

Lepsze płace i silne związki
Jak więc walczyć z szarą strefą? 
Dr Mrozowicki wskazuje 
dwie metody, które w jego 
ocenie pozwoliłyby ograni-
czyć to skrajnie szkodliwe dla 
rynku pracy i całej gospodarki 
zjawisko. Pierwsza to przy-
spieszenie wzrostu płac. – Aby 
zniwelować szarą strefę, należy 
przede wszystkim ograni-
czyć bezrobocie. Rynek pracy 

można rozruszać właśnie dzięki 
podniesieniu płac, co spowo-
duje zwiększenie zdolności 
nabywczych konsumentów. 
Dzięki temu zwiększy się 
popyt wewnętrzny, który 
ma ogromne znaczenie dla 
gospodarki i dla powstawania 
nowych, legalnych miejsc 
pracy – tłumaczy socjolog z 
Uniwersytetu Wrocławskiego.

Druga metoda to zmniej-
szenie dysproporcji między 
pozycją pracodawcy i pracow-
ników. – Dobrze zorganizowani 
pracownicy będą w stanie 
lepiej równoważyć tę asyme-
trię. Tutaj ogromne znaczenie 
ma kondycja i skuteczność 
związków zawodowych 
– podkreśla dr Mrozowicki. 

Społeczne przyzwolenie
Aby skutecznie ograniczyć 
szarą strefę w zatrudnieniu 
potrzebna jest  również 
z m i a n a  w  m e n t a l n o ś c i 
pracodawców, jak i samych 
pracowników. Jak wskazują 
wyniki sondażu portalu Ryne-
kpracy.pl, płacenie za pracę 
„pod stołem” bez żadnej 
umowy wciąż cieszy się sporą 
społeczną akceptacją. Niemal 
co trzeci uczestnik badania 
w pełni akceptuje pracę w 
szarej strefie, jeżeli jest to 
jedyna możliwość podjęcia 
zatrudnienia. Kolejne 40 proc. 
respondentów wskazało, że 
akceptuje pracę bez umowy 
w wyjątkowych przypadkach 
oraz przy zastrzeżeniu, że 

pracownik i pracodawca ufają 
sobie wzajemnie. Tylko nieco 
ponad 29 proc. badanych jest 
zdecydowanie przeciwko 
nierejestrowanemu zatrud-
nieniu. – Społeczne przy-
zwolenie na pracę w szarej 
strefie to wciąż poważny 
problem. Badania pokazują, 
że o ile coraz bardziej nega-
tywnie postrzegamy pracę „na 
czarno” w pełnym wymiarze, 
to zupełnie inaczej patrzymy 
na przypadki, gdy ktoś dorabia 
sobie w ten sposób, wykonując 
drobne prace. Tymczasem z 
punktu widzenia standardów 
i kultury pracy oba zjawiska 
są równie problematyczne 
– zaznacza dr Adam Mrozowicki. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK
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W 
ubiegłym tygodniu felieton w 
niniejszej rubryce traktował 
o ogólnopolskim liczeniu 

bocianów i smutnych tego rachunku 
rezultatach. W związku z powyższym, 
abyście nas Drodzy Czytelnicy o czarno-
widztwo nie posądzali w tym numerze 
mam dla was pozytywną informację ze 
świata polskiej fauny. Do Ministerstwa 
Ochrony Środowiska trafi ł właśnie raport 
z wielkiego liczenia łosi. Okazuje się, 
że w odróżnieniu od bocianów, tych 
zwierząt w naszym kraju przybywa i 
to na potęgę. Tylko na terenie Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Lublinie naliczono ich ponad 5 tys., 
czyli dwa razy więcej niż w 2013 roku!

Łoś to zwierzę pogodne i wytrzymałe. 
potrafi  przemierzyć wiele kilometrów 
w poszukiwaniu pożywienia. Potrzeby 
ma skromne. W lecie skubie trawę i 
liście, zimą wystarczą mu sosnowe igły 
i kora. Po swoim własnym lesie mimo 
dużych rozmiarów porusza się cicho i 
skromniutko, jakby nie rozumiał, że jest 
przecież u siebie. Nos ma skierowany ku 
dołowi, a wzrok słaby, więc nie za dobrze 
widzi, co się wokół niego wyprawia. 

Pierdołowata natura to kolejna cecha 
łosia, przez co od najdawniejszych czasów 
dawał się wykorzystywać. Polowano 
na łosie od zawsze. Średniowieczni 
Szwedzi wykorzystywali je w armii, jako 
zwierzęta juczne do targania ciężkich 
klamotów, a nawet jako wierzchowce. 
Łosie chyba, jako jedyne leśne zwie-
rzęta dają się doić. Z ich mleka robi się 
gdzieniegdzie sery i kosmetyki. Łosie się 
nie skarżą, znoszą wszystko po cichu, 
bardzo rzadko się odzywają, nawet jeżeli 
dzieje się im krzywda. 

Łosie są łatwowierne. Najczęściej 
można je spotkać na terenach podmo-
kłych i bagnistych, gdzie inne zwierzęta 
nie postawiłyby łapy ani kopyta. Dają 
się udomowić i złamać w karku. Uszy 
mają wielkie i bezkrytycznie słuchają 

nimi tego, co inni próbują im wmówić. 
Żeby nie widziały, że ich las się kurczy, 
paśniki już dawno zostały wysprzą-
tane, a co smaczniejsze jagody, maliny 
i grzybki wyzbierano i wywieziono 
gdzie indziej, różne wiewiórki z całodo-
bowych sosen informacyjnych straszą 
łosie przyjazdem nocnych wilków i tym 
podobnymi bzdurami, a łosie wierzą i się 
boją. Na nic innego uwagi nie zwracają. 
Gdy widzą, jak młode bociany masowo 
odlatują i już nie wracają, wiewiórki 
tłumaczą im, że to z ciekawości świata. 

Gdy obserwują, że różne rude lisy i inne 
leśne chytrusy już dawno przeprowa-
dziły się do luksusowych strzeżonych 
i ogrodzonych zagajników, wiewiórki 
wyjaśniają, że za 10-20 lat i dla reszty 
zwierząt nadejdą lepsze czasy, bo prze-
cież las znajduje się obecnie z złotym 
okresie swojej historii. 

W Europie łosie zachowały się już 
tylko w Polsce i w innych krajach 
wschodniej i środkowej części naszego 
kontynentu. Ich kuzyni mieszkają też w 
krajach skandynawskich, ale to zupełnie 
inna bajka i warunki łosiego bytowania 
nieporównywalne. Naukowcy twierdzą, 
że łosie upodobały sobie nasz kraj ze 
względu na sprzyjający klimat. Ja jednak 
mam inną teorię. W Polsce czują one 
po prostu, że są wśród swoich. Wszak 
populacja łosi ma się u nas świetnie nie 
tylko w lasach.  

TRZECI Z CZWARTĄ;)
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KRÓTKO 

LICZBA tygodnia

25
lat minęło od momentu przywrócenia Święta 
Narodowego Trzeciego Maja. Ustawa ponownie 
ustanawiająca 3 maja dniem wolnym od pracy 
została uchwalona przez Sejm 6 kwietnia 1990 
roku, a zaczęła obowiązywać 28 kwietnia.
Święto upamiętnia uchwaloną 3 maja 1791 roku 
przez Sejm Wielki Konstytucję Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów, która była pierwszym w Europie 
i drugim na świecie aktem prawnym tego typu.
W 1918 roku rocznica Konstytucji 3 maja 
została uznana za święto narodowe. Po drugiej 
wojnie światowej było ono obchodzone tylko w 
1946 roku. Ofi cjalnie zostało zniesione przez 
komunistyczne władze w 1951 roku ustawą o 
dniach wolnych od pracy.

CHODZI O TO zwłaszcza...
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We Francji walczą 
z bezrobociem

P
rezydent Francji Francois Hollande 
zapowiedział, że jeżeli poziom 
bezrobocia do końca jego kadencji 

nie spadnie, nie będzie się ubiegał o 
reelekcję w 2017 roku. 

W trakcie dotychczasowych trzech 
lat prezydentury Hollande’a liczba 
bezrobotnych nad Sekwaną wzrosła o 
niemal 600 tys. osób. 

Francuski rząd liczy, że bezrobocie w tym 
kraju zacznie spadać w wyniku realizacji 
„Paktu odpowiedzialności”, rządowego 
programu wsparcia dla przedsiębiorstw 
stwarzających nowe miejsca pracy lub 
chroniących te już istniejące. Na ten cel 
przeznaczono kwotę w wysokości 40 mld 
euro. Dzięki dotacjom do 2017 roku we 
Francji ma powstać pół miliona nowych 
miejsc pracy. W grudniu 2014 roku Krajowy 
Instytut Statystyczny podawał, że dzięki 
„Paktowi” w 2015 roku uda się uratować, 
bądź stworzyć 80 tys. etatów.

W naszym kraju próżno jest szukać 
jakichkolwiek rządowych działań, które 
mogłyby skutecznie obniżyć poziom 
bezrobocia. Postulaty Solidarności doty-
czące stworzenia programu wsparcia dla 
przedsiębiorców utrzymujących zatrud-
nienie w czasie spowolnienia gospodar-
czego rządu, jak dotąd nie doczekały się 
reakcji rządzących.

Kontrole skarbowe 
na weselach

N
owożeńcy w Hiszpanii muszą 
odprowadzać 20 proc. podatku 
od wartości ślubnych prezentów. 

Kontrolerzy skarbowi odwiedzają młode 
pary kilka dni po weselnych przyjęciach. 

Wielu młodych Hiszpanów planujących 
w najbliższym czasie zmianę stanu cywil-
nego otwiera specjalne konta bankowe, 
na które goście wpłacają pieniądze, które 
przeznaczyliby na ślubne prezenty. W 
ten sposób nowożeńcy mogą łatwiej 
rozliczyć się z fi skusem. 

Kuriozalna inicjatywa hiszpańskich 
władz jest częścią ogólnokrajowej kampanii 
walki z szarą strefą. Jak donoszą hiszpań-
skie media barcelońską parę inspektorzy 
podatkowi odwiedzili dwa dni po ślubie. 
Do mieszkańców podmadryckiego Leganes 
zapukali tydzień po weselu.

Urząd podatkowy interesują rachunki 
za weselne przyjęcie, sesję fotografi czną, 
ślubne stroje, czy wynajem samochodów. 
Żądają również przedstawienia listy 
prezentów, od których należy odpro-
wadzić podatek. 

Akcję fi skusa krytykują organizacje 
konsumenckie. Przypominają, że praw-
dziwymi przestępcami podatkowymi są 
duże fi rmy, a nie nowożeńcy. Wartość 
szarej strefy w Hiszpanii szacuje się na 
ok. 250 mld euro rocznie.

Europosłowie 
dostaną więcej

C
złonkowie Parlamentu Europej-
skiego dostaną od przyszłego roku 
dodatkowe 1,5 tys. euro miesięcznie 

na utrzymanie swoich biur i pensje dla 
asystentów. Dzisiaj otrzymują na ten cel 
ponad 21 tys. euro miesięcznie. 

Projekt, który przewiduje podniesienie 
limitu wydatków europosłów na prowa-
dzenie biur ma być głosowany podczas 
sesji plenarnej w Strasburgu w środę 
29 kwietnia. Jednak już od dawna jego 
przyjęcie jest w zasadzie przesądzone. Za 
są wszystkie największe frakcje. 

W założeniu dodatkowe pieniądze 
mają wyrównać zarobki akredytowa-
nych w Brukseli asystentów danego 
europerlamentarzysty z zarobkami jego 
asystentów krajowych. Rekordzista w PE 
zatrudnia aż 43 osób w tym charakterze. 

Warto przypomnieć, że oprócz gigan-
tycznych pieniędzy na prowadzenie biur, 
zarobki Europosłów sięgają w przeliczeniu 
na złotówki nawet 70 tys. zł miesięcznie. Po 
zakończeniu kadencji każdy poseł dostaje 
odprawę w wysokości 6 miesięcznych 
pensji. Piastowanie urzędu europosła 
gwarantuje również przyznanie emerytury 
po 63. roku życia. Do tego świadczenia 
uprawnieni są nawet politycy, którzy w PE 
zasiadali wyłącznie przez jedną kadencję. 

OPRAC. ŁK

Po swoim własnym lesie 
łoś porusza się cicho i 
skromniutko. Wzrok ma słaby, 
więc nie za dobrze widzi, co się 
wokół niego wyprawia.

Nagroda w jaworznickich 
wodociągach
» 2250 ZŁ BRUTTO NAGRODY OTRZYMAJĄ pracow-
nicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w 
Jaworznie z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej.
Nagroda została zagwarantowana załodze spółki w Zakładowym 
Układzie Zbiorowym Pracy, ale jej wysokość jest każdego roku 
negocjowana z pracodawcą przez zakładową Solidarność. – W 
ZUZP znajduje się zapis mówiący o tym, że w zależności od 
sytuacji ekonomicznej fi rmy, nagroda powinna wynosić od 100 
do 150 proc. najniższego wynagrodzenia za pracę. Tegoroczna 
nagroda jest o 100 zł brutto wyższa od tej, którą pracownicy 
dostali rok temu – zaznacza Dudzik.
ZUZP gwarantuje też załodze spółki coroczny wzrost wynagrodzeń o 
1 proc. Podwyżki ponad ten poziom są każdorazowo przedmiotem 
negocjacji płacowych między pracodawcą i stroną związkową. Pod 
koniec ubiegłego roku związkowcy wynegocjowali podwyżki na 
2015 rok w wysokości 3 proc., czyli ok. 120 zł brutto.
W MPWiK w Jaworznie zatrudnionych jest 268 osób, do Solidarności 
będącej jedynym związkiem zawodowym w fi rmie należy blisko 65 
proc. załogi. Zdaniem Andrzeja Dudzika pracownicy fi rmy popierają 
działania podejmowane przez związek, co pokazali m.in. podczas 
przeprowadzonych w kwietniu wyborów członków Rady Nadzorczej 
z ramienia załogi. – O dwa mandaty ubiegało się kilkunastu kandy-
datów, ale wybrani zostali członkowie Solidarności – podkreśla 
przewodniczący. Związkowcami, którzy w Radzie Nadzorczej będą 
reprezentować pracowników zostali: dotychczasowa przewodnicząca 
komisji rewizyjnej związku Jolanta Kolarczyk oraz Piotr Lichota.

AK

Z okazji zbliżającego się Dnia Hutnika 

wszystkim hutnikom i koksownikom 
oraz emerytom 

składamy serdeczne życzenia.

Niech św. Florian otacza 

Was i Wasze rodziny
swoją opieką i przynosi Wam pomyślność 

w życiu zawodowym i osobistym.

Życzymy Wam więcej radości 

i nadziei na lepsze jutro, 

aby ciężka praca w zawodach hutniczych 

była powodem do dumy i dawała Wam oraz 

Waszym rodzinom stabilizację i poczucie 

bezpieczeństwa.

Sekcja Krajowa Hutnictwa NSZZ Solidarność 
oraz Regionalna Sekcja Hutnictwa NSZZ Solidarność



S P R AW Y  Z W I Ą Z K UZarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

www.solidarnosckatowice.pl  Nr 17/2015 |  KATOWICE 29.04-6.05.2015 3

P
ocząwszy od 1 stycz-
nia tego roku osoby 
chore na nowotwory 
miały być szybciej 
diagnozowane i pod-

dawane specjalistycznym tera-
piom. Sprawne przejście przez 
kolejne etapy diagnostyki i 
leczenia miał tym pacjentom 
zagwarantować właśnie pakiet 
onkologiczny. Jednak zdaniem 
związkowców rozwiązania 
wprowadzone w pakiecie nie 
sprawdziły się. Zdecydowana 
większość chorych musi czekać 
na leczenie znacznie dłużej, niż 
do tej pory. – Niektóre proce-
dury np. dotyczące onkologii 
dziecięcej czy hematologii 
przed wprowadzeniem pakietu 
onkologicznego były realizowa-
ne o wiele sprawniej, pacjenci 
trafi ali na leczenie szybciej niż 
obecnie – mówi Halina Cierpiał, 
przewodnicząca Regionalnego 
Sekretariatu Ochrony Zdrowia 
NSZZ Solidarność.

W tej chwili pacjent, który 
zachoruje na nowotwór, zanim 
trafi  do szpitala, musi przejść 
wszystkie etapy leczenia 
uwzględnione w pakiecie – 
wizytę u lekarza pierwszego 
kontaktu, który zleci badania 
diagnostyczne, a następnie 
wystawi mu tzw. zieloną kartę, 
leczenie ambulatoryjne oraz 
konsylium lekarskie orzekające 
o sposobie leczenia. Jeżeli chory 
na własną rękę wykona badania 
histopatologiczne i zgłosi się do 
poradni onkologicznej, to nie 

zostanie przyjęty, tylko odesłany 
do lekarza rodzinnego. – Ludzie 
błądzą, są odsyłani od jednej 
poradni do drugiej, a to wcale 
nie przyspiesza leczenia – dodaje 
Joanna Lukosek, wiceprzewod-
nicząca RSOZ NSZZ „S”.

Pacjencji drugiej kategorii
Zdaniem związkowców pakiet 
onkologiczny w gorszej pozycji 
postawił pacjentów, u których 
choroba nowotworowa została 

rozpoznana przed 1 stycznia 
tego roku. – Tacy pacjenci nie 
posiadają zielonej karty, więc ich 
leczenie nie może być fi nanso-
wane ze środków przeznaczo-
nych na pakiet onkologiczny 
– dodaje Lukosek. Dodatkowo 
pracę poradniom onkolo-
gicznym i szpitalom utrudnia 
to, że działają dwa systemy elek-
troniczne rejestrujące chorych 
na raka. Do jednego wpisywani 
są pacjenci z zieloną kartą, do 

drugiego pozostali chorzy. – Te 
systemy nie są ze sobą kompa-
tybilne, nie można przerzucić 
pacjenta z jednego systemu do 
drugiego – podkreślają związ-
kowcy. Z tego powodu szpitale 
mają problemy z rozliczeniem 
leczenia pacjentów, którzy nie 
posiadają zielonej karty. Nie 
jest bowiem prawdą, że na 
realizację pakietu Ministerstwo 
Zdrowia znalazło dodatkowe 
środki. – Te pieniądze zostały 

wykrojone z systemu, kosztem 
innych chorych – mówi wice-
przewodnicząca RSOZ. W 
praktyce wygląda to tak, że 
szpital dostał więcej pieniędzy 
na oddział onkologiczny, ale 
mniej na chirurgię czy gine-
kologię. Leczenie pacjenta 
chorego na raka nie posiada-
jącego zielonej karty zostanie 
rozliczone tak, jak leczenie 
pacjenta np. przebywającego 
na chirurgii. – Może dojść do 

tego, że na oddziałach onko-
logicznych szpitale będą miały 
niedowykonania i w przyszłym 
roku otrzymają niższe kontrakty 
– zaznacza Joanna Lukosek. W 
ocenie związkowców, to błędne 
koło, bo jeżeli w przyszłym 
roku szpitale dostaną mniej 
pieniędzy na onkologię, to 
pacjenci będą czekali w jeszcze 
dłuższych kolejkach.

Potrzebne zmiany 
Problemy związane z pakietem 
onkologicznym zostały poru-
szone 23 kwietnia podczas 
nadzwyczajnego posiedzenia 
Komisji Polityki Społecznej i 
Ochrony Zdrowia Śląskiego 
Sejmiku Wojewódzkiego. Wzięli 
w nim udział m.in. specjaliści 
onkolodzy, przedstawiciele 
Urzędu Marszałkowskiego 
oraz związkowcy z Solidarności 
służby zdrowia. – Wszystkie 
strony podkreślały, że do pakietu 
onkologicznego powinny zostać 
wprowadzone zmiany – mówi 
Joanna Lukosek. Jak tłumaczą 
związkowcy, jedynym rozwią-
zaniem jest wykonywanie 
poza pakietem onkologicznym 
procedur, które do tej pory dzia-
łały dobrze, a pozostawienie w 
nim tych, z realizacją których 
do tej pory były problemy. 
Są to np. nowotwory twarzy, 
których czas leczenia jest bardzo 
długi m.in. przez konieczność 
wykonywania dodatkowych 
operacji plastycznych.
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Wprowadzenie pakietu onkologicznego nie poprawiło sytuacji pacjentów z chorobami nowotworowymi. 
Wręcz przeciwnie, dla wielu z nich czas oczekiwania na specjalistyczne leczenie znacznie się wydłużył.

Przez pakiet czekają dłużej

Demonstracja oświatowej Solidarności w Warszawie
28 kwietnia tysiące pracow-
ników oświaty zrzeszonych 
w NSZZ Solidarność protesto-
wało w stolicy, domagając 
się zwiększenia nakładów 
na edukację, zaprzestania 
likwidacji szkół oraz 9 proc. 
waloryzacji wynagrodzeń. 
Nauczycieli wsparli związ-
kowcy z innych branż. W 
ogólnopolskim proteście 
wzięło udział ponad 500 
związkowców ze Śląska i 
Zagłębia Dąbrowskiego.

Demonstracja rozpoczęła 
się w południe przed Kance-
larią Prezesa Rady Mini-
strów. Do protestujących 
wyszła minister edukacji 
Joanna Kluzik-Rostkowska, 
która stwierdziła, że nie ma 
pieniędzy na żadne podwyżki 
dla pracowników oświaty. – 
Jak pani tłumaczy, że najpierw 
zlikwiduje Kartę Nauczyciela, 
a potem możemy rozmawiać 
o podwyżkach, to jest to 
szantaż a nie dialog. Z tym 
rządem dialogu po prostu 
nie ma – podkreślił w swoim 
wystąpieniu przewodniczący 
Solidarności Piotr Duda.

Ewa Kopacz nie spotkała 
się z przedstawicielami oświa-

towej Solidarności. Za pośred-
nictwem jednej z pracownic 
kancelarii związkowcy prze-
kazali jej petycję ze swoimi 
postulatami. Oprócz zwięk-
szenia budżetu na oświatę 

domagają się przywrócenia 
nauczycielom prawa do prze-
chodzenia na wcześniejszą 
emeryturę oraz merytorycznej 
debaty o systemie polskiej 
edukacji. – Polska jest krajem, 

w którym edukacja traktowana 
jest jako uciążliwy wydatek, 
a nie inwestycja w przyszłość 
społeczeństwa i państwa. Od 
paru lat zmniejsza się realny 
poziom fi nansowania edukacji 

z budżetu państwa. Wszelkie 
oszczędności dokonywane są 
kosztem nauczycieli i pracow-
ników oświaty – napisali 
związkowcy w petycji do 
szefowej rządu. Podkreślili 
też, że z danych przekaza-
nych przez Instytut Badań 
Ekonomicznych wynika, iż 
polscy nauczyciele pracują 
46 godzin tygodniowo, czyli 
niemal najdłużej w Europie, 
a w zamian otrzymują jedno 
z najniższych wynagro-
dzeń. – Zła sytuacja ekono-
miczna oświaty powoduje, 
że powszechnym zjawiskiem 
jest nagminne łamanie prawa 
pracy przez organy prowa-
dzące, co skutkuje obniżaniem 
jakości i warunków pracy w 
polskich szkołach – czytamy 
w petycji. 

Demonstracja przed KPRM 
trwała ponad godzinę, stamtąd 
związkowcy przeszli pod 
gmach Sejmu, gdzie kontynuo-
wali protest, a kopię petycji do 
premier Ewy Kopacz przeka-
zali wszystkim klubom parla-
mentarnym. Jak relacjonuje 
Lesław Ordon, przewodni-
czący oświatowej Solidarności 
w Regionie Śląsko-Dąbrowskim 

związkowcom wchodzącym 
do Sejmu pracownicy biura 
przepustek zabronili wnie-
sienia emblematów z logo 
Solidarności.

Demonstracja w Warszawie 
była jednym z etapów akcji 
protestacyjnej prowadzonej 
przez oświatową Solidar-
ność, której celem jest dopro-
wadzenie do zwiększenia 
nakładów na edukację. Jak 
poinformował  rzecznik 
prasowy Krajowej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ 
Solidarność Wojciech Jara-
nowski pod koniec kwietnia 
komisje zakładowe i między-
zakładowe „S” obejmujące 
zasięgiem swojego działania 
przedszkola, szkoły i inne 
placówki oświatowe weszły 
w spór zbiorowy z pracodaw-
cami. Przedmiotem sporu jest 
wzrost wynagrodzeń nauczy-
cieli i pracowników oświaty 
oraz poprawa warunków ich 
pracy. Związkowcy z oświa-
towej Solidarności zaznaczają, 
że nie wykluczają zorganizo-
wania akcji strajkowej, jeśli 
ich postulaty nie zostaną 
zrealizowane.
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1 maja Kościół katolicki czci św. Józefa patrona robotników. Jest to święto bardzo ważne dla członków Solidarności, 
którzy w tym dniu biorą udział w tradycyjnej ogólnopolskiej pielgrzymce do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Św. Józef to wzór człowieka pracy
W 

t y m  d n i u 
nasza uwaga 
jest skiero-
wana na św. 
Józefa jako 

na tego, który jest wzorem 
solidnej pracy, traktowanej 
jak służba drugiemu czło-
wiekowi – mówi ks. prałat 
Stanisław Puchała, kapelan 
śląsko-dąbrowskiej Solidar-
ności. Kapłan podkreśla, 
że w tradycji kościelnej św. 
Józef przedstawiany jest jako 
robotnik, człowiek o ogromnej 
odpowiedzialności i pełen 
odwagi w pełnieniu woli Bożej. 

– Dla nas jest to postać 
bardzo ważna. Św. Józef był 
rzemieślnikiem, całe jego życie 
było wypełnione pracą, ale 
nade wszystko był mężem 
Maryi i opiekunem Jezusa. 
Razem z Maryją tworzył 
atmosferę domu, w którym 
wychowywał się Pan Jezus – 
dodaje ks. Puchała. Pismo św. 
zawiera niewiele szczegółów 
dotyczących życia św. Józefa, 
ale z Ewangelii św. Matusza 
możemy się dowiedzieć, że 
był on mężem sprawiedliwym.

Liturgiczne wspomnienie 
św. Józefa pojawiło się już w 
IV wieku. Do Polski kult tego 

świętego dotarł na przełomie 
XI i XII wieku. Największy jego 
rozwój nastąpił w XVII i XVIII 
wieku dzięki m.in. karme-

litom i siostrom wizytkom. 
Św. Józef jest patronem m.in. 
inżynierów, wychowawców, 
podróżujących, wypędzonych 

i umierających. Do niego 
modlą się ludzie cierpiący na 
choroby oczu oraz w sprawach 
beznadziejnych.

Jednak wspomnienie św. 
Józefa jako patrona robotników 
to jedno z najmłodszych świąt 
kościelnych. Zostało wpro-

wadzone w 1955 roku przez 
papieża Piusa XII. Zdaniem 
ks. Puchały ustanawiając to 
święto Kościół katolicki nadał 
religijny wymiar świeckiemu 
Świętu Pracy, obchodzonemu 
na świecie od 1890 roku. Była 
to także potrzeba zwrócenia 
uwagi na szczególną rolę pracy 
w życiu i rozwoju każdego 
człowieka. – 1 maja w wielu 
krajach władze komunistyczne 
organizowały pochody, a 
dla ludzi wierzących był to 
dzień, w którym sprawy pracy 
powierzali Panu Bogu za 
orędownictwem patrona robot-
ników św. Józefa – zaznacza 
ks. Puchała.

Ogólnopolska Pielgrzymka 
Robotników do Św. Józefa 
Kaliskiego organizowana 
jest przez Solidarność od 
1992 roku. Od 2007 roku 
włącza się w nią także Dusz-
pasterstwo Przedsiębiorców i 
Pracodawców. Jak informuje 
Jan Mosiński, przewodniczący 
kaliskiej Solidarności podczas 
tegorocznej pielgrzymki po 
raz pierwszy odbędzie się 
procesja z relikwiami bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki, patrona 
Solidarności. 
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Działają od 10 lat
W połowie kwietnia 2005 
roku w siemianowickiej spółce 
Huhtamaki Polska powstała 
Solidarność. W ciągu 10 lat 
działalności związkowcom 
udało się doprowadzić do 
wzrostu płac, zmienić regu-
laminy pracy, wynagradzania 
i Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych oraz 
poprawić warunki pracy na 
hali produkcyjnej. 

W 2010 roku część zakładu 
została sprzedana, obecnie 
nosi nazwę Coveris Rigid 
Polska. – Średnio przez te 10 
lat wynagrodzenie każdego 
pracownika, który był upraw-
niony do podwyżek, wzrosło 
o ok. 1400 zł brutto – mówi 
Adam Flakus, przewodniczący 
zakładowej Solidarności.

Komisji zakładowej udało 
się też wynegocjować z praco-
dawcą porozumienie doty-
czące dodatku w wysokości 
16 proc. płacy zasadniczej dla 
pracowników zatrudnionych w 
systemie czterobrygadowym. 
Dodatkowo ta grupa pracow-
ników wszystkie dni ustawowo 
wolne od pracy ma zagwaran-
towane jako dni wolne, np. 25 
i 26 grudnia, mimo że praca w 
tych dniach w systemie cztero-
brygadowym jest dopuszczona 
przez Kodeks pracy.

Adam Flakus podkreśla, że 
jedną z najważniejszych kwestii 
była też poprawa warunków 
pracy na hali produkcyjnej. 
– Maszyny, na których pracu-

jemy emitują dużo ciepła. 
W lecie na hali jest bardzo 
gorąco. Po interwencjach 
naszych i Państwowej Inspekcji 
Pracy pracodawca zamon-
tował dodatkowe nawiewy 
wentylacyjne, otwierane klapy 
w oknach i klimatyzację w 
pomieszczeniach obok hali. 
Każdy pracownik może tam 
przejść i pooddychać chłodniej-
szym powietrzem – zaznacza 
przewodniczący.

Związek w fi rmie powstał 
10 lat temu, ludzie postanowili 
się zorganizować ponieważ 
pracodawca bez konsultacji z 
pracownikami chciał zmienić 
system pracy. – W ciągu kilku 
dni do Solidarności zapisało się 
ponad 220 osób – mówi Flakus. 
Jednak początki działalności 
były bardzo trudne. – Praco-
dawca nie chciał zaakceptować 
faktu, że w fi rmie powstała Soli-
darność i nie chciał rozpocząć z 
nami negocjacji. Dopiero, gdy 
na początku 2006 roku prze-
prowadziliśmy dwugodzinny 
strajk ostrzegawczy, zaczął się 
z nami liczyć – dodaje.

Solidarność Huhtamaki 
Polska zasięgiem swojego dzia-
łania obejmuje Coveris Rigid 
Polska oraz Huhtamaki Food 
Service Poland w Czeladzi. 
Obydwa zakłady produkują 
jednorazowe opakowania 
na produkty spożywcze. Do 
związku w obydwu fi rmach 
należy ok. 430 pracowników. 
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Podwójny jubileusz w Hucie Pokój
W tym roku pracownicy 
Huty Pokój w Rudzie Śląskiej 
obchodzą podwójny jubileusz: 
175-lecia funkcjonowania 
zakładu oraz 35-lecia dzia-
łalności w fi rmie organizacji 
NSZZ Solidarność. 

Rudzka huta powstała w 1840 
roku. Obecnie w całej Grupie 
Kapitałowej Huty Pokój pracuje 
ponad 1000 osób. Obchody jubi-
leuszu zakładu będą połączone 
z uroczystościami związanymi z 
przypadającym na 4 maja Dniem 
Hutnika. – Obchody rozpocznie 
wymarsz spod bramy nr. 1 
naszego zakładu do kościoła 
św. Pawła w Nowym Bytomiu, 
gdzie odbędzie się msza święta. 
Po mszy zorganizowany zostanie 
uroczysty obiad dla pracow-
ników z najdłuższym stażem, 
któremu towarzyszyć będzie 
program artystyczny – mówi 
Józef Skudlik, przewodniczący 
Solidarności w Hucie Pokój. 

Wszyscy pracownicy huty 
otrzymali nagrodę z okazji 
Dnia Hutnika. – Zgodnie z 
naszym Ponadzakładowym 
Układem Zbiorowym Pracy ta 
nagroda co roku wynosi 420 
zł brutto. W tym roku z okazji 
175-lecia zakładu została ona 
podniesiona do kwoty 530 zł 
netto – tłumaczy Józef Skudlik. 

Jak przyznaje, tegoroczne 
obchody będą skromniejsze od 
tych z lat poprzednich. Głównie 
ze względu na niekorzystną 
sytuację branży stalowej, która 
przekłada się na kondycję 

rudzkiej huty. – Rynek na nasze 
wyroby jest bardzo trudny. 
Mamy kłopoty z uzyskaniem 
przyzwoitej ceny na zimnogięte 
wyroby walcowane oraz prob-
lemy z pozyskaniem zamówień 
na gorącowalcowaną blachę 
– wskazuje przewodniczący. 

Kilka tygodni temu Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów wydał zgodę na zbycie 
udziałów Skarbu Państwa w 
Hucie Pokój Węglokoksowi. 
Pracownicy huty widzą w 
nowym udziałowcu szansę 
na poprawę kondycji fi rmy. 

– Węglokoks to spółka ze 100 
proc. udziałem Skarbu Państwa. 
To solidny i rzetelny partner. 
To również dystrybutor nie 
tylko węgla, ale również stali na 
rynkach europejskich. Liczymy, 
że nowy udziałowiec pomoże 
nam zdobyć zamówienia na 
produkowane w naszej hucie 
wyroby – wyjaśnia związkowiec. 

W tym roku pracownicy 
rudzkiego zakładu będą również 
świętować 35-lecie funkcjo-
nowania w przedsiębiorstwie 
organizacji NSZZ Solidarność. 
Jak podkreśla Józef Skudlik, 

mimo trwającej od lat trudnej 
sytuacji w branży stalowej 
w fi rmie udało się utrzymać 
poziom zatrudnienia i odpis na 
Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych. – Wynagrodzenia 
z naszym zakładzie zawsze są 
wypłacane na czas. Ze względu 
na kryzys podwyżek nie było 
w naszej fi rmie od trzech lat. 
Bardzo liczymy na poprawę 
koniunktury. Wówczas pojawi 
się pole do rozpoczęcia z praco-
dawcą negocjacji płacowych 
– zaznacza przewodniczący. 
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Temperatura na naszej planecie utrzymuje się na stałym poziom od 18 lat. Nawet jeżeli podwoimy emisję CO2, to wzrost 
temperatury na Ziemi nie przekroczy poziomu 2°C przyjętego jako główny cel realizowanej obecnie polityki klimatycznej 
– stwierdził dr Benny Peiser, dyrektor Global Warming Policy Forum na łamach brytyjskiego dziennika Daily Express. 

Możemy nawet podwoić emisję CO2
Jak wskazuje dyrektor 

Global Warming Policy 
Forum (GWPF), think 
tanku mającego za 
zadanie śledzenie stra-

tegii i polityki rządów w zakresie 
łagodzenia skutków globalnego 
ocieplenia, system pomiaru 
temperatury na naszej planecie 
Remote Sensing Systems (RSS) w 
okresie ostatnich 220 miesięcy, 
od grudnia 1996 roku do marca 
2014 roku, nie odnotował w 
ogóle wzrostu temperatury. Inne 
badania pokazują, że średnia 
temperatura powierzchni Ziemi 
jest zaledwie o 0,8°C wyższa od 
temperatury z 1900 roku, co 
jak sugeruje część ekspertów, 
może być skutkiem natural-
nych, niespowodowanych 
przez człowieka zmian klimatu. 
Choć do lat 1950-tych nie było 
praktycznie żadnych badań w 
zakresie globalnego ocieplenia 
to ocenia się, że temperatura 
wzrastała w tempie mniejszym 
niż 1,2°C na wiek.

Dr Peiser w wypowiedzi dla 
Daily Express zaznaczył również, 
że z bieżących pomiarów stężenia 
CO

2
 wynika, iż w żadnym 

wypadku nie znaleźliśmy się 
jeszcze w pobliżu poziomu 
krytycznego. Wyjaśnił, że 
CO

2
, które jest emitowane do 

atmosfery może mieć obecnie 
mniejszy wpływ na ocieplenie 
klimatu, niż wskazują to znacznie 
przeszacowane dane zaprezen-

towane przez IPCC (Między-
rządowy Zespół do spraw 
Zmian Klimatu). Oznacza to, 
że gdybyśmy zamrozili realizację 
polityki klimatycznej, to i tak 
do końca stulecia temperatuta 
nie wzrośnie o więcej niż 2°C.

Szacunki IPCC zakładają, że 
w warunkach, gdy stężenie CO

2
 

osiągnie poziomi dwukrotnie 
wyższy w porównaniu z epoką 
przedprzemysłową, średnia 
temperatura powierzchni ziemi 
podniesie się w zakresie od 
1,5°C do 4,5°C. Warto dodać, 
że ustalenia IPCC mają decy-
dujący wpływ na kształtowanie 
szkodliwej dla naszego kraju i 

jak widać nie mającej podstaw 
merytorycznych unijnej polityki 
klimatyczno-energetycznej. 

Tymczasem jak tłumaczy dr 
Peiser kontynuacja przerwy w 
globalnym ociepleniu, która 
trwa od 18 lat powinna skłonić 
IPCC do przewartościowania 
jej szacunków. – Przerwa 

w globalnym ociepleniu 
może oznaczać, że nawet jeśli 
podwoimy emisję CO

2
, to nie 

osiągniemy wyznaczonego 
poziomu 2°C – podkreśla badacz. 

Ustalenia GWPF mogą mieć 
znaczący wpływ na kształt 
nowej umowy światowej, która 
ma być podpisana podczas 

organizowanego przez ONZ 
światowego szczytu klima-
tycznego COP 21 na przełomie 
listopada i grudnia 2015 roku 
w Paryżu. Jak stwierdził dr 
Peiser cytowany przez Daily 
Express, widoczna przerwa w 
ocieplaniu klimatu sprawi, że 
„łatwiej będzie rządom opóźnić 
bolesne decyzje dotyczące przyj-
mowania bardziej ambitnych 
celów redukcyjnych” i pozwoli 
na podpisanie niewiążącej 
prawnie umowy. – Większość 
przywódców jest świadoma, 
że globalne temperatury nie 
wzrastają od kilkunastu lat. 
Chociaż mogą oni nie znać 
sedna sprawy, to są świadomi, że 
temperatura ziemi nie wzrasta 
i obserwują, że presja na ich 
rządy maleje – zaznacza dr 
Peiser. W jego ocenie tak długo, 
jak trwać będzie przerwa w 
globalnym ociepleniu, nie 
zostaną podjęte żadne wiążące 
decyzję dotyczące światowej 
polityki klimatycznej. 

„Deklaracje w sprawie dekla-
racji” podjęte podczas pary-
skiego szczytu klimatycznego 
ONZ mają być poddawane 
ponownej ocenie co kilka lat. 
W ocenie dr Peisera im przerwa 
w globalnym ociepleniu będzie 
dłuższa, tym światowa poli-
tyka klimatyczna będzie mniej 
agresywna. 

ZBIGNIEW GIDZIŃSKI,
ŁUKASZ KARCZMARZYK

28 kwietnia w Międzynaro-
dowym Dniu Pamięci Ofi ar 
Wypadków przy Pracy i Chorób 
Zawodowych Solidarność 
pracowników sądownictwa 
rozpoczęła akcję informacyjną 
„Popieram: Stop Stresowi 
w Sądzie!”. Kampania jest 
częścią realizowanego od 
stycznia projektu „Monitoring 
stresu zawodowego w sądach 
i jego skutków zdrowotnych”. 

– Pracownicy sądów w całej 
Polsce przykleili do swoich 
ubrań naklejki z hasłem naszej 
kampanii. W sądach powiesi-
liśmy również plakaty. Akcję 
będziemy powtarzać w ostatni 
poniedziałek każdego miesiąca 
– mówi Edyta Odyjas, prze-
wodnicząca Międzyzakładowej 
Organizacji Związkowej NSZZ 
Solidarność Pracowników 
Sądownictwa. 

Projekt „Monitoring stresu 
zawodowego w sądach i jego 
skutków zdrowotnych”, reali-
zowany przez sądowniczą 
Solidarność, Fundację Batorego 
oraz Stowarzyszenie Zdrowa 
Praca ma na celu zebranie 
wiarygodnych danych o zagro-
żeniach i obciążeniu psycho-
społecznym osób pracujących 
w sądach oraz skutkach tych 

zjawisk. Uzyskane informacje 
zostaną wykorzystane do 
poprawy psychospołecznych 
warunków pracy w sądowni-
ctwie, m.in. poprzez działania 
mające na celu obniżenie 
stresogenności pracy oraz 
poprawę ochrony zdrowia 
pracowników przed negatyw-
nymi skutkami stresu w pracy.

Badanie obejmuje wszystkie 
grupy zawodowe: pracow-
ników obsługi, urzędników 
sądowych, asystentów sędziów, 
referendarzy, sędziów oraz 

kuratorów sądowych. Projekt 
ruszył na początku 2015 roku, 
jego realizacja potrwa do 
stycznia 2016 roku. – Każda 
osoba, która weźmie udział 
w badaniu uzyska indywi-
dualną informację o stresie 
zawodowym, na jaki jest nara-
żona w miejscu pracy oraz o 
zdrowotnych skutkach tego 
stresu – wyjaśnia Edyta Odyjas. 

Aby wziąć udział w badaniu 
należy skontaktować się z 
przedstawicielami sądowniczej 
Solidarności. Po zarejestrowaniu 

się w specjalnie przygoto-
wanym serwisie internetowym 
jego uczestnicy otrzymują do 
wypełnienia ankietę. – Pytań 
jest blisko 500. Wypełnienie 
ankiety trwa ok. 3 godzin, ale 
na pewno warto poświęcić ten 
czas. Wyniki badania będą 
dla nas nieocenionym argu-
mentem w negocjacjach z 
resortem sprawiedliwości na 
temat poprawy warunków 
pracy w sądownictwie – mówi 
przewodnicząca. 

ŁK

Kampania sądowniczej Solidarności
28 kwietnia obchodzony 
jest Międzynarodowy Dzień 
Pamięci Ofiar Wypadków 
przy Pracy i Chorób Zawodo-
wych. Z danych GUS wynika, 
że tylko w zeszłym roku w 
wyniku wypadków przy pracy 
poszkodowanych zostało 
ponad 88 tys. osób. 

W 2014 roku inspek-
torzy Państwowej Inspekcji 
Pracy zbadali okoliczności 
ponad 2 tys. wypadków, w 
których zginęło 267 osób, a 
768 pracowników doznało 
ciężkich obrażeń. – Najwięcej 
wypadków miało miejsce w 
przetwórstwie przemysłowym, 
budownictwie, transporcie 
i górnictwie – informuje 
Danuta Rutkowska, rzecz-
niczka Państwowej Inspekcji 
Pracy.

W ocenie inspektorów 
PIP większość wypadków 
jest wynikiem lekceważenia 
zagrożeń zawodowych i prze-
pisów BHP, braku urządzeń 
zabezpieczających lub stoso-
wania niewłaściwych urzą-
dzeń oraz niedostatecznego 
nadzoru nad pracownikami.

Jedną z branż, w których 
od wielu lat dochodzi do 
największej liczby wypadków, 

jest budownictwo. W ubie-
głym roku PIP przeprowa-
dziła 5278 kontroli na budo-
wach prowadzonych głównie 
przez mikroprzedsiębiorstwa 
i fi rmy zatrudniające od 10 do 
49 pracowników. Najwięcej 
uchybień stwierdzonych przez 
inspektorów dotyczyło prac na 
wysokościach, które wiążą się 
z największym zagrożeniem 
dla pracowników. – Wśród 
stwierdzonych nieprawidło-
wości wymienić należy przede 
wszystkim brak lub niewłaś-
ciwe balustrady ochronne oraz 
niezabezpieczone przejścia 
i klatki schodowe budów – 
podkreśla Rutkowska. Inne 
nieprawidłowości to brak 
wyposażenia pracowników 
w kaski oraz zabezpieczenia 
chroniące ich przed upadkiem 
z wysokości.

Kontrolowanie stanu prze-
strzegania prawa pracy, w tym 
szczególnie przepisów i zasad 
bezpiecznej pracy należy do 
podstawowych obowiązków 
PIP. W wyniku działań inspek-
torów w zeszłym roku udało 
się zlikwidować bezpośrednie 
zagrożenia dla życia i zdrowia 
ponad 70 tys. pracowników. 

AGA

Za dużo wypadków

Foto: TŚD
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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

Prawo do wynagrodzenia za dyżur 
pełniony przez pracownika
Pracodawca zlecił pracow-
nikowi tzw. dyżur pod tele-
fonem. Pracownik pełniąc 
go w domu ma oczekiwać 
ewentualnego wezwania 
do pracy. W związku z tym 
pracownik zapytuje, czy przy-
sługuje mu wynagrodzenie 
lub inna forma rekompensaty, 
a jeżeli tak, to jakie? 

Zgodnie z art.1515 § 1 
K.p. pracodawca może zobo-
wiązać pracownika do pozo-
stawania poza normalnymi 
godzinami pracy w gotowości 
do wykonywania pracy wyni-
kającej z umowy o pracę w 
zakładzie pracy lub w innym 
miejscu wyznaczonym przez 
pracodawcę (dyżur).

Ustawodawca przewidział 
trzy sytuacje związane z pełnie-
niem dyżuru:

1. Pełnienie dyżuru poza domem 
pracownika (w zakładzie pracy 
lub innym miejscu wyznaczonym 
przez pracodawcę). 

Za ten czas, który nie jest 
wliczany do czasu pracy, 
pracownik ma prawo do 
czasu wolnego równego 
liczbie godzin dyżuru, a 
jeżeli nie jest to możliwe, to 
pracodawca jest obowiązany 
do zapłaty wynagrodzenia 
przewidzianego w art.1515 
§ 3 K.p. tj. wynagrodzenia 
wynikające z jego osobistego 
zaszeregowania, określo-
nego stawką godzinową 
lub miesięczną, a jeżeli taki 
składnik wynagrodzenia 
nie został wyodrębniony 
przy określaniu warunków 
wynagradzania – 60 proc. 
wynagrodzenia.

Ponieważ czas pracy jest 
bilansowany w ramach okresu 
rozliczeniowego, to praco-
dawca może udzielić czasu 
wolnego tylko przed jego 
upływem, chyba że pracownik 
zgodzi się na wykorzystanie 
go w okresie późniejszym. 
Brak tej zgody zobowiązuje 
pracodawcę do zapłaty wyna-
grodzenia.

2. Pełnienie dyżuru w domu 
pracownika. 
Pracownik nie ma prawa 
do żadnych świadczeń z 
tego tytułu, chyba że zakła-
dowy układ zbiorowy pracy, 
inne przepisy płacowe lub 
umowa o pracę przyznają 
mu pewne uprawnienia. Czas 
takiego dyżuru również nie 
jest wliczany do czasu pracy.

3. Pracownik w czasie dyżuru 
otrzymał polecenie wykony-
wania pracy. 
Czas jej wykonywania jest 
wliczany do czasu pracy i 
pracownik nabywa prawo 
do dodatkowego wynagro-
dzenia za pracę w godzinach 
nadliczbowych, jeżeli są 
spełnione przesłanki z art. 
151 i 1511 k.p.

Należy pamiętać, że czas 
pełnienia dyżuru nie może 
naruszać prawa pracownika 
do dobowego i tygodniowego 
odpoczynku, o których mowa 
w art. 132 i 133 K.p. Jeżeli 
np. pracownik pracował 
danej doby przez 8 godzin, 
to z uwagi na jedenasto-
godzinny odpoczynek nie 
może dyżurować dłużej niż 
przez 5 godzin.

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 
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

Konkurs na najaktywniejszego SIP
Ruszyła kolejna edycja konkursu pt. „Najaktywniejszy 
Społeczny Inspektor Pracy”, organizowanego na szczeblu 
okręgowych inspektoratów pracy. Celem konkursu jest 
m.in. promowanie aktywności społecznych inspektorów 
pracy. Oceniane w nim są m.in. działania inspektorów na 
rzecz poprawy warunków BHP w zakładach pracy, dzia-
łania na rzecz zapewnienia prawnej ochrony pracy oraz 
liczba wydanych zleceń i uwag zapisanych w zakładowych 
księgach SIP. 

Społecznych inspektorów pracy mogą zgłaszać do 
konkursu organizacje związkowe, pracownicy, pracodawcy 
oraz inspektorzy pracy. Komisje konkursowe powołane 
zostaną przez okręgowych inspektorów pracy. Dokonają one 
oceny zgłoszonych kandydatów oraz wytypują laureatów 
do nagród i wyróżnień ufundowanych przez Państwową 
Inspekcję Pracy.

Termin składania wniosków do okręgowych inspekto-
ratów pracy upływa 15 września 2015 roku. Karty zgłoszeń 
kandydatów wraz z załączoną dokumentacją należy prze-
syłać do właściwych terytorialnie okręgowych inspekto-
ratów pracy. Koperty należy opatrzyć napisem „Konkurs 
na najaktywniejszego SlP”. 

Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu w 
OIP w Katowicach jest Pani Katarzyna Bzdura, nr  tel. 
(32) 604 16 06, email: promocja@katowice.pip.gov.pl. 

Komunikat

Piotr Kisiel, prawnik Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

HARMONOGRAM SZKOLEŃ
Przypominamy o trwającej rekrutacji na szkolenia:

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, 
email: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl

Informacja



R E K L A M A  I  P R O M O C J A Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

KATOWICE 29.04-6.05.2015 |  Nr 17/2015  www.solidarnosckatowice.pl8
ROZBAWIŁO nas to

Reklama

Siedzi facet na ulicy obok kosza z pestkami z jabłek. Podchodzi 
policjant i pyta:
– Co tam masz?
– Sprzedaję pestki z jabłek.
– A do czego służą?
– Po zjedzeniu jednej człowiek staje się mądrzejszy.
– A po ile je sprzedajesz?
– 15 zł za sztukę.
– Daj mi jedną.
Policjant zjadł pestkę, pomyślał i mówi:
– Poczekaj chwilę! Za 15 zł mogłem kupić kilka kilo jabłek 
i mieć z nich mnóstwo pestek zamiast jednej!
– Widzi Pan? Już poskutkowało.
– Rzeczywiście. Daj jeszcze dwie.

***
Czym różni się mózg blondynki od kieszeni dresiarza? W 
kieszeni dresiarza jest więcej komórek.

***
Mąż z żoną śpią głębokim snem. Nagle dzwonek do drzwi. 
Żona zrywa się i woła:
– O rany, mąż wraca!
W tym momencie zbudzony mąż wskakuje pod łóżko. Po 
chwili otrzeźwiał i mówi do żony:
– Oj, oboje mamy nadszarpnięte nerwy.

***
Pani na lekcji języka polskiego prosi dzieci o wymienienie 
cech charakteru Maćka z Bogdańca. Do odpowiedzi zgłasza 
się Jasiu:
– Honor.
– Ależ Jasiu! – dziwi się Pani. – Czy „honor” to cecha?
– Nie, samo „h”.

***
Podchodzi facet do kiosku ruchu i prosi o paczkę fajek. 
Kioskarka mu podaje. On patrzy, czyta: UWAGA! PALENIE 
TYTONIU POWODUJE IMPOTENCJĘ. Facet oddaje fajki i mówi:
– Pani mi da takie z rakiem.

***
Mąż wraca do domu z pracy później niż zwykle. Po cichu 
otwiera drzwi i wchodzi do sypialni. Spod kołdry wystają 
cztery nogi zamiast dwóch. Zdenerwowany bierze „pałę” zza 
drzwi i wali nią w kołdrę. Po tak wyczerpującym zadaniu idzie 
do kuchni, żeby się czegoś napić. Wchodzi patrzy, a tam siedzi 
jego żona, czyta pismo i mówi:
– Cześć kochanie, przyjechali dziś Twoi rodzice i położyłam 
ich w naszej sypialni. Mam nadzieję, że już się przywitałeś.

***
Przed ślubem:
Ona – Ciał Janek.
On – No nareszcie, już tak długo czekam.
Ona – Może chcesz żebym poszła?
On – Nie! Co Ci przyszło do głowy? Sama myśl o tym jest 
dla mnie straszna!
Ona – Kochasz mnie?
On – Oczywiście, o każdej porze dnia i nocy.
Ona – Czy mnie kiedyś zdradziłeś?
On – Nie! Nigdy! Dlaczego pytasz?
Ona – Chcesz mnie pocałować?
On – Tak, za każdym razem i przy każdej okazji.
Ona – Czy byś mnie kiedykolwiek uderzył?
On – Zwariowałaś? Przecież wiesz jaki jestem.
Ona – Czy mogę Ci zaufać?
On – Tak.
Ona – Kochanie.
Siedem lat po ślubie:
Czytajcie od dołu.

Niezależnie od tego, gdzie pracujesz Niezależnie od tego, gdzie pracujesz 
i kim jesteś, zadbaj o swoją przyszłość.i kim jesteś, zadbaj o swoją przyszłość.

ZORGANIZOWANI ZORGANIZOWANI 
NAPRAWDĘ MOGĄ NAPRAWDĘ MOGĄ 

WIĘCEJ!WIĘCEJ!

Czy w Twoim miejscu pracy Czy w Twoim miejscu pracy 
przestrzegane są przepisy prawa pracy?przestrzegane są przepisy prawa pracy?

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

Czy w pracy czujesz się słaby Czy w pracy czujesz się słaby 
i potrzebujesz pomocy?i potrzebujesz pomocy?

Porozmawiaj z kolegami i koleżankami z pracy i Porozmawiaj z kolegami i koleżankami z pracy i załóżcie związek załóżcie związek 
zawodowyzawodowy. Dzięki niemu będziecie mieli wpływ na warunki pracy . Dzięki niemu będziecie mieli wpływ na warunki pracy 
w swoim zakładzie, m.in. na kształt regulaminów pracy i wynagradzania, w swoim zakładzie, m.in. na kształt regulaminów pracy i wynagradzania, 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przestrzeganie warunków BHP zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przestrzeganie warunków BHP 
i czasu pracy oraz wiele innych przepisów, które i czasu pracy oraz wiele innych przepisów, które uczynią Waszą pracę uczynią Waszą pracę 
bardziej stabilną i bezpiecznąbardziej stabilną i bezpieczną..

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I ZAŁÓŻ ZWIĄZEK: SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I ZAŁÓŻ ZWIĄZEK: 
tel.:tel.:  32 728-41-13, 32 728-41-13, e-mail:e-mail:  rozwoj@solidarnosckatowice.plrozwoj@solidarnosckatowice.pl
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