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Około 3 tys. górników demonstrowało 13 października w Rudzie Śląskiej w proteście przeciwko 
niedotrzymaniu przez rząd PO-PSL umowy społecznej podpisanej 17 stycznia tego roku z reprezentantami 
central związkowych ze Śląska. Kolejna manifestacja w przyszłym tygodniu w Warszawie.

Były Brzeszcze, była Ruda Śląska, 
przed wyborami będzie Warszawa
M

anifestac ja 
rozpoczęła się 
przed kopalnią 
Pokój, gdzie 
w styczniu 

górnicy wspólnie z miesz-
kańcami miasta i reprezen-
tantami władz samorządo-
wych protestowali przeciwko 
rządowym planom zamknięcia 
tego zakładu. Demonstranci 
przeszli ulicami Rudy Śląskiej 
na plac przed Urzędem Miasta, 
gdzie odbył się wiec z udziałem 
reprezentantów central związ-
kowych, władz samorządowych 
i ugrupowań opozycyjnych 
ze Śląska.

Przewodniczący śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności 
Dominik Kolorz podczas wiecu 
przypomniał, że złamane przez 
rząd porozumienie dotyczyło 
nie tylko górnictwa, ale całego 
regionu. Zaznaczył, że nie tylko 
nie powstała nowa Kompania 
Węglowa, ale niespełnione 
zostały też inne zobowiązania 
podjęte 17 stycznia przez 
rząd i premier Ewę Kopacz. 
– Nie ma Programu dla Śląska, 
Bumar-Łabędy nie otrzymał 
wsparcia, a obiecane wsparcie 
dla przemysłu energochłon-
nego jest cząstkowe. Oszu-
kali nas, górników, oszukali 
mieszkańców Rudy Śląskiej i 
oszukali mieszkańców Śląska 
– podkreślał Dominik Kolorz. 
– Nie głosujcie na partię oszu-
stów. My nie chcemy po drugiej 
stronie stołu mieć ludzi, którzy 
nie dotrzymują zobowiązań, 
u których afera goni aferę. 
My nie chcemy po drugiej 
stronie stołu mieć ludzi , którzy 
mówią, że Polska istnieje 
tylko teoretycznie – apelował 
szef śląsko-dąbrowskiej Soli-
darności.

Wybierzcie ludzi, którzy 
mają w sercu Śląsk
Apel o to, aby pójść do wyborów 
i nie głosować na reprezen-
tantów obecnej koalicj i 
rządzącej PO-PSL powta-
rzali w czasie demonstracji 
przedstawiciele wszystkich 
central związkowych zrzeszo-
nych w Międzyzwiązkowym 
Komitecie Protestacyjno-
-Strajkowym, który wywalczył 
styczniowe porozumienie. 
Mówili o tym m.in. Dariusz 
Potyrała, szef Związku Zawo-
dowego Górników w Polsce, 
Bogusław Ziętek, przewodni-
czący Sierpnia'80 i Dariusz 

Trzcionka z FZZ Kadra. – 25 
października idźmy na wybory, 
zabierzmy rodziny, sąsiadów, 
znajomych, przyjaciół. Jak nie 
weźmiemy sprawy w swoje 
ręce, to znowu wygrają ci 
sami, którzy rządzili przez 
ostatnie 8 lat. Popatrzcie na 
listy wyborcze, na kandydatów 
z innych partii niż koalicja 
rządząca. Znajdziecie tam 
nazwiska ludzi, którym leży 
na sercu Śląsk, którym leży na 
sercu górnictwo i przemysł. 
Znajdźcie tych ludzi na listach 
i głosujcie na nich – zachęcał 
szef górniczej Solidarności 
Jarosław Grzesik.

Samorządowcy też 
czują się oszukani
W wiecu wzięła udział prezy-
dent Rudy Śląskiej Grażyna 
Dziedzic. Przypomniała, że 

w styczniu samorządowcy z 
miast i gmin górniczych, w 
których rząd wskazał kopalnie 
do likwidacji, murem stanęli 
za górnikami. W związku 
z niedotrzymaniem przez 
rząd styczniowego porozu-
mienia samorządowcy też czują 
się oszukani. – Nie dotrzy-
mano słowa ani wam, ani 
samorządowcom. Miano nas 
informować o wszystkim, 
co się dzieje w górnictwie. 
Nie jesteśmy do dziś infor-
mowani. Obiecano nam, że 
będziemy partnerami rządu. 
Nie byliśmy, nie dopuszczono 
nas – mówiła do zebranych 
na wiecu górników prezydent 
Rudy Śląskiej, największego 
górniczego miasta w Europie. 
Również ona apelowała, aby 
pamiętać o tym podczas 
wyborów parlamentarnych.

Opozycja zapewnia 
o poparciu dla górników
Na demonstrację przyszli także 
przedstawiciele ugrupowań 
opozycjnych ze Śląska. Podczas 
wiecu przemawiali Grzegorz 
Tobiszowski z PiS, Grzegorz 
Długi z Ruchu Kukiz'15 i 
Zbyszek Zaborowski z SLD. 
– Nie ma silnej, bezpiecznej 
gospodarki Polski bez silnej 
gospodarki Śląska, a nie ma 
silnej gospodarki Śląska bez 
silnego górnictwa. Nie ma 
również wolnej Polski bez 
suwerennej polskiej energetyki, 
a nie ma polskiej energetyki 
bez polskiego węgla – akcen-
tował Tobiszowski.

Manifestacja w Rudzie 
Śląskiej był już drugim takim 
protestem po złamaniu przez 
rząd styczniowego porozu-
mienia. 5 października tysiące 

górników manifestowało w 
Brzeszczach, gdzie zaczął się 
styczniowy protest, który 
zmusił rząd do rezygnacji z 
decyzji o zamykaniu kopalń i 
podpisania umowy ze stroną 
społeczną w sprawie sanacji 
górnictwa i powiązania kapi-
tałowego sektora z energe-
tyką, wsparcia dla innych 
zakładów przemysłowych na 
Śląsku oraz działań na rzecz 
rozwoju regionu. 

Przed wyborami 
manifestacja w Warszawie
14 października Międzyzwiąz-
kowy Komitet Protestacyjno-
-Strajkowy podjął decyzję, że 
w przedwyborczy czwartek 
22 października odbędzie 
się wielka manifestacja w 
Warszawie. – Do stolicy przy-
jadą nie tylko górnicy, ale 

przedstawiciele innych branż 
przemysłu, oszukani przez rząd 
mieszkańcy naszego regionu 
– poinformował Dominik 
Kolorz. Jednocześnie tego 
samego dnia o godz. 12.00 w 
blisko 100 miastach w całej 
Polsce reprezentanci central 
związkowych będą prowa-
dzić akcję informacyjną. 
– I Warszawie, i w tych 100 
miastach chcemy głośno i 
dobitnie zaapelować do wszyst-
kich Polaków, aby nie głosowali 
na polityków koalicji PO-PSL. 
Rządzący politycy tej koalicji 
łamiąc umowę społeczną, którą 
podpisali z mieszkańcami 
Śląska 17 stycznia, całkowicie 
i ostatecznie utracili jakąkol-
wiek wiarygodność – powie-
dział szef śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności. 

GRZEGORZ PODŻORNY
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W 
ubiegłym tygodniu prezydent 
Andrzej Duda podpisał przyjętą w 
sierpniu przez Sejm ustawę anty-

smogową. Środowisko górnicze krytycznie 
przyjęło decyzję prezydenta. NSZZ Solidar-
ność opiniując tę ustawę, zwracał uwagę, że jej 
zapisy uderzają nie tylko w branżę górniczą, 
ale przede wszystkim w ludzi niezamożnych. 
Poważne wątpliwości budzi też zgodność 
zapisów tego aktu prawnego z Konstytucją.

– Osobiście spodziewałem się przynajmniej 
wniosku do Trybunału Konstytucyjnego 
– tak komentował decyzję prezydenta tuż po 
podpisaniu ustawy przewodniczący śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz. 
– Szkoda, że pan prezydent nie wziął pod 
uwagę naszej opinii. Na jednym ze spotkań 
konsultacyjnych byli przedstawiciele górniczej 
Solidarności i wskazywali na liczne zagro-
żenia, jakie niesie ze sobą ta ustawa zarówno 
dla sektora górnictwa węgla kamiennego, 
jak i dla biednych ludzi, którzy nie mają 
pieniędzy, aby ogrzewać swoje mieszkania 
ekogroszkiem, gazem czy ropą – podkreślał 
szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Nowe prawo stanowi m.in., że samorządowe 
sejmiki wojewódzkie będą mogły określać 
rodzaj i jakość paliw stałych dopuszczonych 
do stosowania oraz parametry techniczne 
lub parametry emisji urządzeń do spalania. 
Sejmiki będą mogły uchwalić zakaz stoso-
wania określonych instalacji. Będzie jednak 
trzeba określić np. granice obszaru objętego 
ograniczeniami. Sejmik będzie mógł też ustalić 
czas obowiązywania ograniczeń w ciągu 
roku oraz określić rodzaje podmiotów bądź 
instalacji, które będą wyłączone z ograniczeń 
lub zakazów. – Ten mechanizm z pozoru, na 

papierze, nie wygląda groźnie, ale w praktyce 
otwiera pole do popisu różnego rodzaju lobby-
stom, którzy mogą „załatwiać” w sejmikach 
korzystne dla siebie decyzje dotyczące np. 
ogrzewania gazem – mówi Dominik Kolorz. 

W ocenie Zbigniewa Gidzińskiego, eksperta 
Komisji Krajowej NSZZ Solidarność ds. poli-
tyki energetycznej przedłożona prezydentowi 
do podpisu ustawa w sposób rażący narusza 
konstytucyjne zasady ochrony własności 
i równości oraz służy jedynie stworzeniu 
podstawy prawnej dla działań podejmowanych 
w Krakowie. – W ustawie brak określenia jej 
skutków fi nansowych. To niedopuszczalne. 
Ustawodawca nie wskazuje, kto ma ponieść 
koszty np. wymiany pieców czy instalacji 

grzewczej, koszty wzrostu cen ogrzewania. 
Samorząd w żaden sposób nie jest do tego 
zobligowany. Nie wzięto również pod uwagę 
skutków ekonomicznych, jakie dotkną 
krajowych producentów węgla – podkreśla 
Gidziński.

Przypomina, że węgiel jako źródło ciepła jest 
w Polsce najtańszym i najbardziej dostępnym 
paliwem. Jest 50 proc. tańszy niż gaz sieciowy, 
a 300 proc. tańszy niż energia elektryczna. W 
naszym kraju w sposób samodzielny ogrzewa 
się węglem 5,5 mln gospodarstw domowych, 
które zużywają na ten cel w zależności od 
zapotrzebowania energetycznego pomiędzy 
11, a 13 mln ton opału. 

POD
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78 proc.
Polaków uważa, że rząd powinien 
wspierać polskie górnictwo – wynika z 
sondażu pracowni Ipsos dla Wiadomości 
TVP 1. 42 proc. ankietowanych twierdzi, 
że rząd powinien dofi nansować sektor, 
aby utrzymać wydobycie i zachować 
miejsca pracy. Kolejne 36 proc. jest 
zdania, że nie należy zamykać kopalń, 
ale trzeba wprowadzić w nich działania 
restrukturyzacyjne i ograniczyć koszty 
pracy. Tylko 22 proc. respondentów 
oceniło, ze nierentowne kopalnie należy 
zlikwidować.

Strażacy zawiesili protest
» RADA KRAJOWEJ SEKCJI POŻARNICTWA 
NSZZ SOLIDARNOŚĆ podjęła decyzję o zawieszeniu 
trwającej od wielu miesięcy akcji protestacyjnej. Stra-
żacy podkreślają, że po wyborach przedstawią swoje 
postulaty nowemu ministrowi spraw wewnętrznych.
– Rząd nie będzie już przed wyborami podejmował 
żadnych wiążących decyzji fi nansowych. W tej sytuacji 
uznaliśmy, że przedstawimy nasze żądania już nowej ekipie 
rządzącej. Nie chcieliśmy też, aby nasze protesty były przez 
kogokolwiek łączone z trwającą kampanią wyborczą. Akcja  
może zostać wznowiona po wyborach bez względu na to, 
kto je wygra – mówi Damian Kochoń, przewodniczący 
Śląskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność.
Strażacy domagają się m.in. wzrostu wynagrodzeń na 
poziomie 17 proc., co ma stanowić rekompensatę za 
brak rewaloryzacji płac od 2009 roku. Kolejny postulat 
związkowców dotyczy podniesienia wynagrodzenia 
za służbę w godzinach nadliczbowych z 60 proc. do 
minimum 100 proc. stawki godzinowej strażaka oraz 
zwiększenia budżetów komend miejskich i powiatowych, 
które nie zmieniają się od wielu lat. Strażacy chcą 
również, aby MSW pokryło ze swojego budżetu koszt 
wypłaty dodatków za wysługę lat dla funkcjonariuszy z 
długim stażem pracy.

Interwencja „S” w 
sprawie rolników
» ZACHODNIOPOMORSKA SOLIDARNOŚĆ ORAZ 
SOLIDARNOŚĆ ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH 
wystąpiły w obronie 11 rolników z Pyrzyc zatrzyma-
nych 6 października przez Centralne Biuro Śledcze 
pod zarzutem ustawiania przetargów na zakup ziemi i 
udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. 
Zatrzymani są członkami Komitetu Protestacyjnego 
Rolników Województwa Zachodniopomorskiego i wielo-
krotnie brali udział w protestach przeciwko wyprzedaży 
polskiej ziemi obcemu kapitałowi. Tymczasem zdaniem 
prokuratury przystępowali do przetargów ograniczo-
nych organizowanych przez szczeciński oddział Agencji 
Nieruchomości Rolnych, uzgadniając wcześniej kto je 
wygra. W ocenie środowiska rolniczego i związkowców 
cała sprawa ma charakter polityczny i jest karą za orga-
nizowanie protestów przeciwko wykupowi ziemi przez 
obcokrajowców, a zarzut udziału w zorganizowanej 
grupie przestępczej jest nieadekwatny do sytuacji. 
Po interwencjach związkowców premier Ewa Kopacz 
odwołała zarząd Agencji Nieruchomości Rolnych w 
Szczecinie. Minister rolnictwa Marek Sawicki wysto-
sował do prokuratury poręczenie za zatrzymanych 
rolników. Z poręczeniem do Prokuratora Okręgowego 
w Szczecinie wystąpił również przewodniczący Soli-
darności Piotr Duda. – Pozostawanie w areszcie osób 
zatrzymanych w niniejszej sprawie nie jest konieczne 
do zapewnienia ich obecności na rozprawach – czytamy 
w liście napisanym przez szefa „S” do prokuratora. Szef 
związku podkreślił, że areszt w sposób drastyczny może 
wpłynąć na sytuację rodzin rolników, szczególnie z 
uwagi na trwające obecnie prace polowe.

ŁK, AK
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Zapisy ustawy antysmogowej uderzają w ludzi niezamożnych LICZBA tygodnia

P
arę dni temu każdy mieszkaniec Alaski 
dostał od władz tego stanu ponad dwa 
tysiące dolarów. Nie jest to żaden zwrot 

podatku, ulga na renifera czy inne becikowe 
lub 500 zł na dziecko. Innymi słowy poli-
tycy nie dali ludziom tych dwóch tysięcy w 
akcie wielkopańskiej łaski, żeby zyskać sobie 
ich przychylność. Nie trwa tam kampania 
wyborcza, ani żaden inny polityczny teatrzyk. 
Ponad 645 tys. mieszkańców za swoje dwa 
tysiące zielonych nie musiało robić nic 
specjalnego. Nie musiało oddawać niczego 
w zamian, godzić się na wydłużenie wieku 
emerytalnego, ani na skrócenie dzieciństwa 
swoich dzieci do 6 lat. Nic z tych rzeczy. 
Dostali i już, bo dostają co roku. Wystarczy, 
że na Alasce mieszkają.

Jak to możliwe zapytacie? Odpowiedź jest 
bardzo prosta. Na Alasce znajdują się złoża 
ropy naftowej. Gdy ropę zaczęto wydobywać, 
stanowy rząd założył specjalny fundusz, na 
który trafi a jedna czwarta zysków z wydobycia. 
Fundusz inwestuje pieniądze i co roku wypłaca 
mieszkańcom Alaski dywidendę. Dostaje ją 
każdy, kto przynajmniej od roku mieszka na 
terenie tego stanu. Pierwsza wypłata miała 
miejsce w 1982 roku i wyniosła równo 1000 
dolarów. Od tego czasu mieszkańcy Alaski 
dostają kasę co roku, a jej wysokość jest 
uzależniona od pięcioletniej średniej zysków 
Funduszu. Fundusz gromadzi pieniądze także 
dla przyszłych pokoleń, które przyjdą na 
świat, gdy złoża roponośne już się wyczerpią. 

Historia – sami przyznacie – zupełnie 
niebywała. W naszych realiach byłoby to 
kompletnie nie do uwierzenia. Na Alasce 
odkryto bogactwo naturalne. Rząd uznał, że 
to nie jego prywatna własność, tylko dobro 
wszystkich obywateli, z którymi trzeba się 
uczciwie podzielić. Politycy raz dali słowo 
ludziom i tego słowa dotrzymują od ponad 
30 lat. Nie kombinują, nie próbują tłuma-
czyć się kryzysem, nie ściemniają, że czasy 
się zmieniły i teraz się już nie da. Politycy 
myślą w perspektywie dłuższej niż własna 
kadencja, a każdy następny rząd dotrzymuje 
zobowiązań swoich poprzedników. 

My mieszkamy na Śląsku, a nie na Alasce. 
Nie mamy pól roponośnych, mamy za to 
węgiel. Węgiel, na którym do niedawna 
rząd zarabiał krocie, setki milionów złotych 
wysysane bezpośrednio ze spółek węglowych, 
miliardy drenowane w postaci podatków 
nakładanych na kopalnie i pracujących w 
nich ludzi. W odróżnieniu od Alaski nie 
mamy też niestety polityków, którzy patrzą 
dalej niż własny słupek wyborczy. Zamiast w 
dobrych czasach zyski z górnictwa odkładać 
na czasy gorsze i inwestować w kopalnie, 

żeby mogły wydobywać węgiel efektywniej 
i taniej „oni, wiesz, pili, lulki palili, swoich 
ludzi poobstawiali, sam wiesz, ile zarabiali i 
nagle pierdyknęło” – cytując panią komisarz 
Bieńkowską. Nagle pierdyknęło i tradycyjnie 
nikt nie poniósł za to najmniejszej odpo-
wiedzialności. Nagle pierdyknęło i teraz 
tradycyjnie próbują z górników zrobić tych 
złych krzykaczy, którzy żądają pieniędzy 
podatników, próbują napuścić na górników 
resztę społeczeństwa.

Przykład Alaski i Śląska pokazuje, jak wiele 
zależy od ludzi, których wybieramy, aby w 
naszym imieniu sprawowali władzę. Jak 
wiele zależy od ich kompetencji, rzetelności 
i intencji. Jak bardzo ten wybór przekłada 
się na nasze codzienne życie, na to, czy 
będziemy mieli gdzie pracować, czy będziemy 
w stanie normalnie utrzymać nasze rodziny. 
W niedzielę za półtora tygodnia pomyślcie 
sobie o Alasce. 

TRZECI Z CZWARTĄ;)

CHODZI O TO zwłaszcza...
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Na Alasce odkryto bogactwo 
naturalne. Władze stanu 
uznały, że to dobro wszystkich 
obywateli i trzeba się nim 
uczciwie podzielić. Co roku 
wypłacają im premie z zysku.

Foto: www.tOrange.us
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Nauczyciele z Poręby 
otrzymali zaległe pensje
Nauczyciele z Miejskiego Zespołu Szkół 
w Porębie otrzymali w końcu zaległe 
pensje za sierpień i wrzesień. W wyegze-
kwowaniu wynagrodzeń od władz gminy 
pomogli im związkowcy z zawierciańskiej 
Solidarności. Decyzję o uregulowaniu 
zobowiązań władze gminy podjęły dopiero 
wtedy, gdy członkowie związku zaczęli 
kierować do dyrekcji MZS indywidualne 
wezwania do uregulowania im zaległych 
zarobków. Takie rozwiązanie doradzili im 
związkowcy z zawierciańskiej Solidarności 
i przygotowali dla nich odpowiednie formu-
larze wezwań do wypłaty wynagrodzeń.

– Oprócz nas nikt się tymi ludźmi nie 
przejął. Nikt nie zastanawiał się, za co 
będą żyć. Burmistrz twierdził, że o ich 
płace powinna dbać dyrekcja. Dyrek-
torka z kolei utrzymywała, że placówka 
nie otrzymała z gminy wystarczającego 
budżetu. Przekonaliśmy naszych członków, 
by do dyrekcji szkoły wysłali wezwania 
do wypłaty pensji. Jeśli władze gminy, 
którym przecież szkoła podlega, zlek-
ceważyłyby te pisma, to zamierzaliśmy 
wnieść sprawy sądu pracy. Tam naszych 
członków mieli reprezentować związ-
kowi prawnicy – mówi Małgorzata Benc 
z biura terenowego śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności w Zawierciu.

Jak dowiedzieli się związkowcy, pieniądze 
na kolejne wypłaty dla nauczycieli zadłu-
żona gmina zamierza pozyskiwać ze 
sprzedaży działek. Anna Gacek, prze-
wodnicząca oświatowej Solidarności w 
Zawierciu informuje, że najprawdopo-
dobniej w taki sposób samorządowcy 
zdobyli środki na październikowe pensje 
dla pracowników szkoły. – Tym razem 
o wypłaty dla tych ludzi upomnieli się 
miejscowi radni. Jeszcze w sierpniu w 
ogóle nie mieli pomysłu na rozwiązanie 
tego problemu. Dopiero nasza interwencja 
przypomniała im, że działania dla dobra 
mieszkańców to przecież ich obowiązek 
– podkreśla Anna Gacek. 

W Miejskim Zespole Szkół w Porębie 
pracuje 50 nauczycieli. W placówce funk-
cjonuje szkoła podstawowa oraz gimna-
zjum, uczęszcza do nich kilkuset uczniów. 
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Nie można dawać jednym, a lekceważyć innych
Równego traktowania i 
podwyżek płac dla wszystkich 
pracowników z sektora medycz-
nego domagali się związkowcy 
z Solidarności podczas pikiety 
przed gmachem Ministerstwa 
Zdrowia w Warszawie. Prote-
stujący żądali też zwiększenia 
nakładów na ratownictwo 
medyczne.

„Ministrze, serca nie masz”, 
„Recepta Zembali – upad-
łość szpitali” – m.in. takie 
napisy widniały na transpa-
rentach, które przywieźli ze 
sobą protestujący. Głośnym 
dźwiękiem gwizdków, trąbek 
i wuwuzeli wyrażali swoje 
niezadowolenie z faktu, że 
minister zdrowia podpisał 
porozumienie płacowe tylko 
z Ogólnopolskim Związkiem 
Zawodowym Pielęgniarek i 
Położnych, pomijając inne 
grupy zawodowe ze służby 
zdrowia. – To porozumienie 
konfl iktuje nasze środowisko. 
Nie można dawać jednym, a 
lekceważyć innych – podkre-
ślała podczas pikiety Maria 

Ochman, szefowa Krajowego 
Sekretariatu Ochrony Zdrowia 
NSZZ Solidarność.

Do Warszawy z całego kraju 
przyjechali m.in. ratownicy 
medyczni, rehabilitanci, radio-

lodzy, patomorfolodzy, dietetycy, 
laboranci, salowe oraz pracow-
nicy administracji placówek 

opieki zdrowotnej. Liczną grupę 
stanowiły pielęgniarki i położne 
z Solidarności, które mimo 
korzystnego dla nich porozu-
mienia płacowego, domagają 
się podwyżek dla pozostałych 
pracowników służby zdrowia. 
– Jestem położną. Przyjechałam 
tutaj wraz z innymi pielęgniar-
kami i położnymi, by solidarnie 
upomnieć się o podwyżki dla 
koleżanek i kolegów z innych 
grup zawodowych z naszego 
sektora. Jesteśmy tu z nimi ramię 
w ramię, bo nie zgadzamy się 
na ich dyskryminację płacową. 
Jeśli podwyżki, to dla wszystkich 
zawodów, bo w naszej pracy 
wszystkie są jednakowo ważne. 
Jesteśmy jednym organizmem. 
Tak naprawdę te podwyżki 
powinny nas bardzo cieszyć, a 
smakują bardzo gorzko – mówiła 
podczas protestu Joanna Lukosek, 
wiceprzewodnicząca Regional-
nego Sekretariatu Ochrony 
Zdrowia NSZZ Solidarność 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Pikieta nieprzypadkowo 
zorganizowana została w prze-

dedniu przypadającego 13 
października Dnia Ratownika 
Medycznego. – Od lat żądamy 
większych nakładów na ratow-
nictwo medyczne i żaden z 
kolejnych ministrów nic w tej 
sprawie nie zrobił. Nie dość, że 
jesteśmy bardzo marnie opła-
cani, to jeszcze Ministerstwo 
Zdrowia chce sprywatyzować 
nasze jednostki. Minister nie dał 
nam podwyżek, a chce, byśmy 
z własnej kieszeni płacili za 
podnoszenie kwalifi kacji zawo-
dowych – podkreśla Krzysztof 
Nowakowski, przewodniczący 
Solidarności w Pogotowiu 
Ratunkowym w Sosnowcu.

Podczas pikiety ministra 
zdrowia nie było w budynku. 
Petycję z postulatami prote-
stujących odebrali przedsta-
wiciele resortu.

Organizatorem pikiety był 
Krajowy Sekretariat Ochrony 
Zdrowia oraz Krajowa Sekcja 
Ratownictwa Medycznego 
i Pogotowia Ratunkowego 
NSZZ Solidarność.

BEA

Foto: TŚD

P
rotest został zorgani-
zowany przez oświa-
tową Sol idarność i 
Związek Nauczycielstwa 
Polskiego. – Jesteśmy tu, 

bo żyjemy i pracujemy w kraju, 
w którym nauczyciele zarabiają 
najmniej w Europie – mówił 
podczas manifestacji przewodni-
czący Sekcji Krajowej Oświaty i 
Wychowania NSZZ Solidarność 
Ryszard Proksa. Demonstranci 
przynieśli ze sobą m.in. trumnę 
symbolizującą polską edukację, 
czarne baloniki z napisem „SOS 
dla oświaty” oraz wózek inwalidzki 
ze szkieletem przedstawiającym 
nauczyciela w wieku 67 lat.

Uczestnicy protestu podkre-
ślali, że rządzący manipulują 
faktami dotyczącymi nakładów na 
edukację, czasie pracy nauczycieli 
i wysokości ich wynagrodzeń. 
– Rząd okłamuje opinię publiczną 
mówiąc, że rocznie przeznacza 5 
proc. PKB na edukację. Z danych, 
które my posiadamy, wynika, 
że te nakłady systematycznie 
spadają i w tym roku wyniosły 
2,5 proc. PKB – mówi Lesław 
Ordon, przewodniczący Regio-
nalnego Sekretariatu Nauki i 
Oświaty NSZZ Solidarność w 
Katowicach.

Podkreśla, że nauczyciele od 
2012 roku nie mieli podwyżek 
wynagrodzeń. W tej chwili nauczy-
ciel dyplomowany z 20-letnim 
stażem zarabia 3109 zł brutto, 
mianowany 2647 zł brutto, kontrak-
towy 2265 zł brutto, stażysta 2265 
zł brutto. – Jeżeli w przyszłym roku 
nauczyciele nie dostaną podwyżek, 
siła nabywcza ich wynagrodzeń 
będzie porównywalna do 2005 
roku. Płace czeskich nauczycieli są 

dwukrotnie wyższe, niemieckich 
pięciokrotne – dodaje Ordon. 

Przedstawiciele oświatowej 
Solidarności i ZNP przygoto-
wali wspólną petycję do premier 
Ewy Kopacz. Szefowa rządu nie 
znalazła czasu, by się z nimi spotkać. 
– Zostaliśmy przyjęci przy wejściu 
przed bramkami przez jednego 
z urzędników. Pani premier nie 
chciała z nami porozmawiać, mimo 
że podczas kampanii wyborczej 
cały czas podkreśla, że słucha ludzi. 

Z nauczycielami i pracownikami 
oświaty, którzy do niej przyjechali 
nie chciała się spotkać – komen-
tuje Ordon 

Do związkowców wyszła nato-
miast szefowa resortu edukacji 
Joanna Kluzik-Rostkowska, jednak 
demonstranci nie wpuścili jej 
na scenę i nie pozwolili zabrać 
głosu. – Kiedy my prosiliśmy 
ją o spotkania, nie miała chęci, 
żeby prowadzić z nami dialog  
– wyjaśnia przewodniczący.

Demonstracja rozpoczęła się 
o godz. 13.00. W tym czasie w 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
miały się rozpocząć obchody 
Święta Edukacji Narodowej, ale 
po informacji o planowanej mani-
festacji nauczycieli uroczystości 
te zostały przeniesione na godz. 
11.00. Zadbano o to, by prote-
stujący nauczyciele i pracownicy 
oświaty nie popsuli rządzącym 
świętowania.
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Blisko 20 tys. nauczycieli i pracowników oświaty demonstrowało w Dniu Edukacji 
Narodowej przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, domagając się zwiększenia 

nakładów na oświatę, podwyżek płac o 9 proc. i zatrzymania procesu likwidacji szkół. 

Dzień protestującego nauczyciela
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Premie w Rafamecie
» COMIESIĘCZNA PREMIA WYNOSZĄCA 
ŚREDNIO 170 ZŁ BRUTTO będzie wypła-
cana do końca roku pracownikom Fabryki Obra-
biarek Rafamet w Kuźni Raciborskiej. To efekt 
porozumienia zawartego pomiędzy zakładową 
Solidarnością, a kierownictwem fi rmy.
W połowie roku, po kilku miesiącach nego-
cjacji płacowych w fabryce podpisane zostało 
porozumienie w sprawie wypłaty premii dla 
załogi w lipcu i w sierpniu, średnio po 170 zł 
brutto. Były one swego rodzaju rekompensatą za 
brak podwyżek płac zasadniczych. Związkowcy z 
zakładowej Solidarności już wtedy zapowiadali, 
że we wrześniu chcą wznowić rozmowy i będą 
dążyć do tego, aby te premie były wypłacane 
do końca roku. – Początkowo pracodawca w 
ogóle nie chciał o tym słyszeć. Tłumaczył, że 
portfel zamówień dla naszej fabryki wciąż pozo-
stawia wiele do życzenia. Ostatecznie udało 
nam się jednak osiągnąć cel – mówi Jan Filas, 
przewodniczący Solidarności w Rafamecie.
Fabryka Obrabiarek Rafamet zatrudnia ponad 
360 pracowników. Zakład produkuje wielkoga-
barytowe obrabiarki specjalne.

Nagroda w Sarpi
» JEDNORAZOWA PREMIA W WYSO-
KOŚCI 2000 ZŁ trafi ła we wrześniu na 
konta wszystkich pracowników spółki Sarpi w 
Dąbrowie Górniczej. Jak informują związkowcy z 
zakładowej Solidarności, ta premia jest nagrodą 
za bezwypadkowość w pracy. 
Związkowcy podkreślają, że brak wypadków przy 
pracy w spółce Sarpi to efekt dobrej współpracy 
kierownictwa zakładu z pracownikami w zakresie 
bhp. – Obecnie odnotowaliśmy już blisko 800 
kolejnych dni bez wypadku, bo nasi ludzie 
przestrzegają zaleceń pracodawcy dotyczących 
bezpiecznej pracy – informuje Robert Bąkowski, 
wiceprzewodniczący zakładowej Solidarności.
Dąbrowska spółka Sarpi prowadzi jedną z 
największych w Polsce spalarni odpadów prze-
mysłowych i niebezpiecznych.

Premie w MPO
» OD PAŹDZIERNIKA WZROSNĄ COMIE-
SIĘCZNE PREMIE pracowników Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Jaworznie. Wyso-
kość podwyżki wyniesie od 60 do 70 zł brutto w 
zależności od stawki osobistego zaszeregowania.
Jak informują związkowcy z zakładowej Soli-
darności, wysokość comiesięcznej premii dla 
pracowników systematycznie wzrasta od 2011 
roku. To efekt porozumienia związków zawodo-
wych z pracodawcą. W 2010 roku ze względu 
na kiepską sytuację ekonomiczną zakładu 
zostały zamrożone płace zasadnicze. – Staliśmy 
wówczas przed wyborem: albo wysłać połowę 
ludzi na bruk, albo zgodzić się na zamro-
żenie płac. Wybraliśmy to drugie rozwiązanie, 
ale założyliśmy, że stojące w miejscu zarobki 
pracowników można nadrabiać premią, której 
do tej pory w zakładzie nie było. Wynegocjo-
wane przez nas porozumienie z pracodawcą 
zakładało jej wprowadzenie i coroczny wzrost. 
Zgodnie z nim premia podwyższana będzie do 
czasu, aż osiągnie wskaźnik 20 proc. średniej 
kwoty płacy zasadniczej z 2011 roku 
– tłumaczy Mirosław Żebrowski, szef zakła-
dowej Solidarności. 
Jak dodaje, po obecnej podwyżce premia osiąg-
nęła wskaźnik 17 proc. – To oznacza, że przez 
cztery lata każdy pracownik zyskał około 350 
zł brutto. Sądzę, że ludzie to doceniają. Mają 
świadomość, że bez związkowej reprezentacji nic 
by nie wskórali – mówi przewodniczący. 
W jaworznickim Miejskim Przedsiębiorstwie 
Oczyszczania zatrudnionych jest ponad 120 
pracowników. Zakład realizuje kompleksowe 
usługi m.in. w zakresie utrzymania czystości 
dróg oraz gospodarki odpadowej i surowcowej.
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W 
poniedz ia łek 
12 października 
w kilku dużych 
miastach Polski, 
w tym w Kato-

wicach zorganizowali akcję „W 
samo południe – sztafeta Dziadów 
Kultury”, podczas której przeka-
zana została petycja do marszałków 
województw z żądaniem podwyżek 
płac dla pracowników instytucji 
kultury, muzeów i bibliotek.

Przed Śląskim Urzędem Mar-
szałkowskim zorganizowany został 
briefi ng prasowy, podczas które-
go Joanna Szeligowska-Farquhar, 
przewodnicząca Solidarności w 
Muzeum Śląskim podkreślała, że 
muzealnicy, asystenci i adiunkci 
należą do najsłabiej opłaconych 
pracowników tej instytucji. – Star-
szy kustosz z ponad 20-letnim 
stażem zarabia brutto 2,6 tys. zł, a 
asystenci i adiunkci ok. 2,1 tys. zł 
brutto – powiedziała. – Problemy 
są wszędzie identyczne. Pracow-
nicy muzeów, bibliotek od wielu 
lat nie doczekali się podwyżek 
wynagrodzeń, nasze płace dra-
stycznie straciły wartość – dodał 
Grzegorz Graff , przewodniczący 
Solidarności w Muzeum Etnogra-
fi cznym w Krakowie.

Protestujących przyjął członek 
zarządu województwa Henryk 
Mercik. – Czuję się adresatem tej 
petycji, ale pewnie lepszym adre-
satem byłby mój sąsiad z drugiej 
strony tego gmachu, wojewoda 
– powiedział Henryk Mercik. 
Jednak z jego ust nie padły żadne 
zapewnienia dotyczące podwyżek 
wynagrodzeń dla pracowników 

kilkunastu instytucji kultury nale-
żących do samorządu wojewódz-
twa śląskiego.

Oprócz petycji protestujący 
przekazali przedstawicielowi mar-
szałka mozaikę z napisem „Śląskie 
Dziady Kultury” wykonaną przez 
pracowników Muzeum Górnoślą-
skiego. – Nasze domowe budżety 
też są krojone z takich właśnie frag-
mentów i chcemy powiedzieć temu 
stop – podkreślił Roland Dobosz, 

wiceprzewodniczący Solidarności w 
Muzeum Górnośląskim. Dodał, że 
wynagrodzenia wielu pracowników 
placówek kultury są porównywal-
ne do najniższego wynagrodzenia 
krajowego. – Część z nich dostaje 
podwyżki tylko wtedy, gdy rośnie 
najniższa płaca – zaznaczył.

Petycja złożona została także 
w sekretariacie przewodniczącego 
Sejmiku Województwa Śląskiego i 
przewodniczącej Komisji Edukacji, 

Nauki i Kultury, ale żadna z tych 
osób nie spotkała się z protestują-
cymi. – Ci państwo nie wyrazili za-
interesowania naszym przybyciem. 
Tak naprawdę wygląda troska o 
kulturę w województwie śląskim 
– skomentował Roland Dobosz.

Protest został zorganizowany 
przez Komitet Protestacyjny Mu-
zealników i Pracowników Innych 
Instytucji Kultury.

AGNIESZKA KONIECZNY

Pracownicy instytucji kultury protestują przeciwko niskim i nierewaloryzowanym 
od wielu lat wynagrodzeniom. Żądają podwyżek płac dla muzealników, bibliotekarzy, 
pracowników scen polskich, fi lharmoników i animatorów kultury.

Dziadowskie płace w kulturze
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Firmy budowlane wciąż konkurują ceną
Wprowadzenie tzw. klauzul społecz-
nych do prawa o zamówieniach 
publicznych nie wypłynęło na 
poprawę sytuacji pracowników 
fi rm budujących i utrzymujących 
drogi i autostrady – oceniają 
związkowcy z Sekcji Krajowej 
Drogownictwa NSZZ Solidarność. 
W przetargach w dalszym ciągu 
głównym kryterium pozostaje cena.

19 października minie rok od 
wprowadzenia klauzul społecz-
nych, dotyczących m.in. zatrud-
niania pracowników na podstawie 
umów o pracę, do prawa o zamó-
wieniach publicznych. Nowelizacja 
stworzyła możliwość zniesienia 
kryterium najniższej ceny jako 
najważniejszego czynnika decy-
dującego o wyłonieniu wyko-
nawcy. Jednak jak informuje 
Rafał Sałabun, sekretarz Sekcji 
Krajowej Drogownictwa „S” w 
przetargach ogłoszonych od 
tego momentu przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Auto-
strad kryterium najniższej ceny 
nadal dominowało. – Przeanali-
zowaliśmy wszystkie przetargi 
rozpisane w ciągu ostatniego 
roku przez GDDKiA i doszliśmy 
do wniosku, że dyrekcja nawet 
nie wzięła pod uwagę możliwości 

użycia klauzul społecznych w 
przetargach – mówi Sałabun. 
Podkreśla, że za takie postępowanie 
GDDKiA odpowiada Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju, które 
tę instytucję nadzoruje.

Jego zdaniem stosowanie kryte-
rium najniższej ceny podczas prze-
targów prowadzi do promowania 
postaw antypracowniczych wśród 
wykonawców. – Firmy konkurując 
ceną, w pierwszej kolejności redukują 

koszty pracy, obniżają wynagro-
dzenia, zamieniają pracownikom 
umowy o pracę na umowy cywil-
noprawne – podkreśla Sałabun. W 
jego ocenie taka polityka odbija 
się również na jakości inwestycji. 
– Jeszcze kilka lat temu uważano, 
że niska cena rozwiąże wszystkie 
problemy budownictwa drogo-
wego. To myślenie doprowadziło 
do powstania dróg kiepskiej jakości 
– dodaje związkowiec.

Dlatego Sekcja Krajowa Drogow-
nictwa NSZZ Solidarność przygo-
towała propozycje, które powinny 
zostać wprowadzone do praktyki 
stosowania prawa zamówień 
publicznych. Mają one pomóc w 
egzekwowaniu już istniejących 
przepisów, odejściu od kryterium 
najniższej ceny i doprowadzić 
do zabezpieczenia interesów 
pracowników. 

Jednym z nich powinno być 
określanie potencjału praco-
dawcy. – Zdarza się, że przetarg 
wygrywa inwestor z zagranicy, 
który poza świetnymi prawnikami 
i otwartą linią kredytową nic w 
Polsce nie ma. Dopiero po ogło-
szeniu wyników postępowania 
przetargowego szuka podwy-
konawców, organizuje sprzęt i 
ludzi – tłumaczy Sałabun. Kolejną 
bardzo ważną sprawą powinno 
być uwzględnianie historii podat-
kowej przedsiębiorców biorących 
udział w przetargach. W ocenie 
związkowców to przyczyniłoby 
się do promowania fi rm, które w 
Polsce płacą podatki i uczciwie 
zatrudniają pracowników, odpro-
wadzając za nich składki na ubez-
pieczenie społeczne.

AGA



Parlamentarzyści z woj. śląskiego mogą stanowić ogromną siłę w polskim parlamencie. Niestety nie potrafi ą, 
albo nie chcą tego wykorzystać. W Sejmie mijającej kadencji było aż 31 posłów PO i 6 posłów, którzy trafi li tam z list 
Ruchu Palikota. Co zrobili dla naszego regionu? Otwórzcie portfele, zerknijcie na stan kont. Pustawo, prawda?

Nie zmarnujmy tej szansy

N
a województwo 
śląskie w 6 okrę-
g a c h  w y b o r -
czych do Sejmu 
na kandydatów 

przypada aż 55 mandatów 
poselskich. 12 z okręgu kato-
wickiego, po 9 z gliwickiego, 
sosnowieckiego i rybnickiego. 
9 posłów reprezentuje okręg 
bielski z Pszczyną, 7 często-
chowski. Co ósmy poseł jest z 
naszego województwa. Teore-
tycznie potężna siła, w prak-
tyce wychodzi słabiutko. W 
koalicji rządzącej PO-PSL nie 
było żadnej silnej osobowości 
z naszego regionu, żadnego 
polityka, który miałby pozy-
tywny wpływ na funkcjono-
wanie państwa. Większość to 
trybiki partyjnej maszynki do 
głosowania i nic poza tym. 

Żołnierzyki PO
Szef Platformy Obywatelskiej 
na Śląsku Tomasz Tomczykie-
wicz (nazywany przez kolegów 
z ostatniej strony naszego 
Tygodnika „człowiekiem ze 
Pszczyny”) otrzymał od partii-
-matki stanowisko wiceministra 
gospodarki odpowiedzialnego 
za górnictwo. Jak dbał o tę 

kluczową dla regionu branżę, 
widać jak na dłoni. Senator 
PO z naszego regionu i wice-
premier u schyłku rządów 
Donalda Tuska, ewakuowała 
się z pryncypałem do Brukseli. 
Posłanka PO z Knurowa i wice-
minister, a następnie minister 
w resorcie edukacji Krystyna 
Szumilas jest współwinna 
zapaści w polskiej oświacie. 
I słuchając jej wypowiedzi, 
można mieć naprawdę poważne 
wątpliwości, czy mogłaby 
pełnić funkcję wicedyrektora 
jakiejkolwiek, najmniejszej 
nawet placówki oświatowej. 
Do pełnienia funkcji szefowej 
resortu edukacji z pewnością 
się nie nadawała. Poseł PO z 
Katowic Borys Budka został 
parę miesięcy temu rzucony 
przez Ewę Kopacz na „odcinek 
sprawiedliwości”. Trudno nie 
oprzeć się wrażeniu, że to w 
ramach jakiegoś wewnętrznego 
klucza podziału stanowisk dla 
poszczególnych regionów. 
Dla Śląska też trzeba coś dać. 
Jakieś paluszki, czy miseczkę 
fi staszków. A że trafi ł na stołek 
kierownika stajni Augiasza, a 
Augiasza się nie rusza, bo nasz? 
Nieważne. Grunt, że jakieś 

stanowiska dla tych ze Śląska 
też są. O ministerialnych wyczy-
nach innych mieszkańców 
naszego regionu takich jak 
Joanna Kluzik-Rostkowska 
czy prof. Marian Zembala 
codziennie mogą się prze-
konać rodzice dzieci w wieku 
szkolnym i petenci polskiej, 
publicznej służby zdrowia. Tak 
w praktyce rządzenia wyglą-
dała ta liczna reprezentacja 
posłów PO z naszego regionu. 
I dziwię się tym mieszkańcom 
województwa, którzy chcą 
ponownie oddać im swój 
głos. Albo samobójcy, albo 
ludzie tego partyjnego układu 
powiązań i zależności, ale w 
sumie też samobójcy. 

13 nieznanych senatorów
W Senacie ze 100 mandatów 
13 przypada na nasze woje-
wództwo. I co? I nic. W tzw. 
izbie refl eksji w tej kadencji 
nasz region reprezentowało aż 
12 senatorów z PO i jeden tzw. 
niezależny, ale z PO zaprzyjaź-
niony. Co prawda w wyborach 
uzupełniających w 2013 roku 
i w 2015 roku dwóch sena-
torów z Platformy zastąpili 
dwaj senatorowie z PiS, ale 

nie miało to żadnego wpływu 
na wynik głosowań w zdomi-
nowanym przez PO Senacie. 
Nazwiska senatorów z naszego 
województwa większości z 
nas nic nie mówią, a jeśli już 
jakieś obiły nam się o uszy, 
to raczej nie w związku z 
walką o interesy mieszkańców 
naszego regionu, lecz wyczyny 
celebrycko-publicystyczne. To 
jest po prostu dramat. 

Sens głosowania
Te wybory to szansa dla miesz-
kańców naszego regionu na 
zmianę. Czy ta szansa zostanie 
wykorzystana, zależy tylko od 
nas. Przekaz śląsko-dąbrow-
skiej Solidarności jest prosty 
i czytelny – każdy byle nie z 
PO. Ale to przekaz minimum. 
Trzeba wyraźnie dodać, że w 
tych wyborach startuje sporo 
farbowanych lisów. Na przykład 
na listach tzw. Zjednoczonej 
Lewicy znaleźli się między 
innymi ludzie od Palikota. Nie 
dajcie się nabrać. Nie dajcie 
się nabrać też na inne ugru-
powania reklamujące się jako 
nowe, antysystemowe, wśród 
których największym chyba 
kuriozum jest Nowoczesna 

Ryszarda Petru – benefi cjenta 
systemu, który mówi, że będzie 
walczył z systemem. Namno-
żyło się tego tylko po to, by 
rozbić głosy ludzi, którzy mają 
dość obecnej sitwy. Jest jasne, 
że dla części wyborców kandy-
daci największej partii opozy-
cyjnej z różnych względów, 
również emocjonalnych, są 
nie do zaakceptowania, ale jest 
jeszcze Ruch Kukiz'15. Trochę 
przypominający pospolite 
ruszenie, ale przecież taka była 
Solidarność, gdy się rodziła 35 
lat temu. Jest jasne, że wyborach 
do Sejmu głosując na konkret-
nych ludzi i tak głosuje się w 
gruncie rzeczy na szyldy. Jest 
jasne, że głosujący kalkulują, 
czy lepiej wybrać mniejsze zło, 
niż zmarnować głos. To nie jest 
łatwy wybór, ale jestem prze-
konany, że trzeba, po prostu, 
zagłosować zgodnie z własnymi 
przekonaniami i zgodnie z 
własnym sumieniem, choćby 
dlatego, żeby móc spokojnie 
spoglądać w lustro, mówiąc: 
Głosowałem, na tego, który 
reprezentuje moje poglądy i 
nasz region. Bo to jest istota 
udziału w wyborach i taki jest 
sens głosowania.

Idź i wybierz
Ale przede wszystkim trzeba do 
głosowania pójść. W poprzednich 
wyborach parlamentarnych w 
2011 roku frekwencja w naszym 
województwie wyniosła 49, 3 
proc. To oznacza, że co drugi 
wyborca je „olał”. Doświad-
czenie życiowe uczy, że w tej 
„olewającej” połowie jest bardzo 
dużo krzykaczy i narzekaczy. 
Nie chodzą do wyborów, ale są 
pierwsi do snucia opowieści o 
tym, jakoby Polacy nie potrafi li 
wybrać sensownej władzy i że 
wybory nie mają sensu. To ich 
postępowanie i gadanie jest bez 
sensu. Obywatel w obecnym 
systemie politycznym na co 
dzień ma ograniczony wpływ 
na postępowanie władzy. Prak-
tycznie jedynym momentem, 
w którym można rządzących 
skutecznie przywołać do 
porządku, nagrodzić lub ukarać, 
są właśnie wybory. I kto z tego 
nie chce skorzystać, ten trąba. 
Pretensje może mieć tylko do 
samego siebie. Ci, którzy z poli-
tyki i z układów z władzą żyją, 
na pewno pójdą do wyborów. 
O swój interes potrafi ą zadbać 
doskonale. 

STEFAN WOŹNICKI

Foto: TŚD
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Wybory parlamentarne 
już 25 października 
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Materiał wyborczy sfi nansowany przez KW PiS

Z Pawłem Kobylińskim z Ruchu Kukiz’15 rozmawiał Andrzej Kaczmarczyk

Kim jest Paweł Kobyliński 
i dlaczego zdecydował się 
startować do Sejmu z list 
Ruchu Kukiz’15?

– Mam 33 lata. Jestem żonaty, 
mam syna. Ukończyłem zarzą-
dzanie na Akademii Ekono-
micznej w Katowicach oraz 
psychologię na Uniwersytecie 
Śląskim. Prowadzę średniej 
wielkości firmę zajmującą 
się handlem artykułami dzie-
cięcymi oraz dwie instytucje 
realizujące projekty kulturalne 
na terenie Gliwic. Startuję do 
Sejmu z Ruchu Pawła Kukiza, 
bo to jest patriota, bo wierzy 
w to, co mówi. Nasz Ruch jest 
obecnie jedynym ugrupowa-
niem, które naprawdę dba o 
nasz interes narodowy, o polską 
rację stanu, bez względu na to, 
co powie Unia Europejska, USA, 
Moskwa czy ktokolwiek inny. 
Dotychczas posłowie z naszego 
regionu przypominali sobie 
o Śląsku tylko raz na 4 lata, 
przy okazji wyborów. Nato-
miast w sprawach ważnych 
dla regionu głosowali tak, jak 
nakazywała im dyscyplina 
partyjna...

– Kukiz’15 tym się różni 
od partii politycznych, że jest 
oddolnym ruchem społecznym. 
My nie jesteśmy związani 
aparatem partyjnym i partyjną 
dyscypliną. Każdy, kto star-
tuje z naszych list, jest za to 

związany ze swoim regionem. 
U nas nie ma „spadochroniarzy”. 
Każdy startuje u siebie, z wyjąt-
kiem Pawła Kukiza, który jako 
lider Ruchu kandyduje z listy 
warszawskiej. Ja mieszkam 
na Śląsku, tutaj mam rodzinę, 
tutaj zostanę i tutaj będę musiał 
spojrzeć ludziom w twarz.
W naszym regionie najistot-
niejsza obecnie sprawa to 
sytuacja w górnictwie. Rząd 
nie zrealizował porozumienia 
społecznego z 17 stycznia, a 
spółki węglowe znajdują się 
obecnie w najgłębszym od 
wielu lat kryzysie...

– Po pierwsze, jeżeli rząd 
podpisuje porozumienie, to 
musi ono zostać bezwzględnie 
zrealizowane, bo premier i mini-
strowie reprezentują państwo 
polskie. Sytuacja, w której rząd 
bierze za coś odpowiedzialność, 
po czym rozkłada ręce i mówi: 
„nie udało się”, „nie umiemy” 
jest dla mnie całkowicie niezro-
zumiała. Po drugie, prawda 
jest taka, że przez ostatnie lata 
górnictwo było traktowane jak 
dojna krowa, którą wydojono 
do tego stopnia, że zaraz padnie. 
Sytuacja jest na tyle poważna, 
że trzeba działać bardzo szybko. 
Zacząć należy od obniżenia 
opodatkowania górnictwa, 
które jest obciążone różnego 
rodzaju daninami w stopniu o 
wiele wyższym niż jakakolwiek 

inna branża. To można zrobić 
bardzo szybko bez oglądania 
się na Unię Europejską. 
Unia Europejska to także 
pakiet klimatyczny zabójczy 
dla polskiego górnictwa...

– Ten pakiet należy wypo-
wiedzieć, tego wymaga polska 
racja stanu. Jednak, aby trwale 
uzdrowić górnictwo, potrzebna 
jest przede wszystkim strategia 
rozwoju tej branży. Skoro Austra-
lijczycy chcą budować nową 
kopalnię na Lubelszczyźnie i 
zainwestować w ten projekt 

miliardy zł, to znaczy, że na 
węglu można zarabiać. Należy 
inwestować w nowoczesne bloki 
węglowe, które są znacznie mniej 
szkodliwe dla środowiska, niż np. 
te wszystkie stare diesle, które 
jeżdżą po naszych drogach.
Naprawa górnictwa to przy-
kład działań propolskich w 
gospodarce, o których sporo 
Pan mówi w swojej kampanii 
wyborczej?

– Oczywiście, ale to nie 
wszystko. Z racji pracy, którą 
wykonuję, sporo podróżuję po 

świecie. W Chinach po torach 
jeżdżą tylko pociągi chińskiej 
produkcji, w Japonii pociągi 
japońskie, itd. My mamy znako-
mite pociągi bydgoskiej Pesy, a 
rząd kupuje włoskie Pendolino. 
Trzeba tak konstruować przetargi 
publiczne, aby polskie fi rmy 
miały w nich największe szanse. 
Tak robią Niemcy, Francuzi i 
inne rozwinięte gospodarki. 
To prawda. W naszym kraju 
najniższe podatki płacą 
zagraniczne koncerny i sieci 
handlowe...

– Sieci handlowe, dzięki 
różnym operacjom księgowym 
praktycznie w ogóle nie płacą 
podatków. Dlatego też jeden 
z kluczowych elementów 
naszej strategii to zastąpienie 
podatku CIT jednoprocen-
towym podatkiem obro-
towym. To system prosty i 
przejrzysty, bez żadnych ulg 
i zwolnień. Po jego wprowa-
dzeniu wszystkie te tłuste 
koty zostałyby zmuszone, 
żeby uczciwie płacić podatki. 
Podejście obecnych rządzą-
cych do tej kwestii jest chyba 
nieco inne?

– Gdy np. wicepremier 
Piechociński z wypiekami 
na twarzy otwiera sortownię 
Amazona i jest zachwycony, 
że powstanie tam 2 tys. miejsc 
pracy za najniższe wynagro-
dzenie, to jest to po prostu 
dramat. Podobnie jak nagminne 
przymykanie oka na łamanie 
podstawowych praw pracowni-
czych w zagranicznych koncer-
nach działających w Polsce. Ja 
też jestem pracodawcą i wcale 
nie uważam, że Kodeks pracy 
należy uelastycznić, a pracow-
nicy mają zbyt duże prawa. 
Jeżeli zagraniczny koncern 
łamie prawo pracy, powinna 
go za to spotkać odpowiednia 
kara. Tu nie powinno być 
żadnej litości, bo oni dla nas 
litości nie mają.

Jestem stąd, jestem ze Śląska
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Z Grzegorzem Tobiszowskim, posłem Prawa i 
Sprawiedliwości rozmawiał Łukasz Karczmarzyk

Sytuacja spółek węglowych 
jest dzisiaj dramatyczna. 
Ratowaniem sektora będzie 
się musiał zająć po wyborach 
nowy rząd. Działać będzie 
trzeba bardzo szybko. PiS 
ma program ratunkowy dla 
branży?

– W pierwszej kolejności 
trzeba doprowadzić do 
powstania Nowej Kompanii 
Węglowej zasilonej przez 
podmioty energetyczne oraz 
użyć instrumentów, które 
pozwolą górnictwu złapać 
oddech i ustabilizować sytuację. 
Następnie należy rozpocząć 
program restrukturyzacji, ale 
oparty na inwestycjach, a nie 
na zamykaniu kopalń. Efektem 
fi nalnym powinno być dosto-
sowanie spółek górniczych do 
tego, aby były w stanie prze-
trzymać okres dekoniunktury 
związany z niskimi cenami 
węgla na rynkach światowych, 
który zdaniem analityków 
może potrwać jeszcze 3-4 lata. 
Jednocześnie po tym okresie 
kopalnie muszą być gotowe, 
aby otworzyć nowe fronty 
wydobywcze, gdy koniunktura 
się poprawi. Budujące jest to, że 
według ostatnich badań opinii 
publicznej zdecydowana więk-
szość Polaków opowiada się za 
wsparciem górnictwa przez 
państwo. To bardzo ważne, 
bo przecież nie brakuje głosów 
nawołujących, że górnictwo 
trzeba likwidować, sprzedawać, 
prywatyzować. Większość 
społeczeństwa rozumie jednak, 
że górnictwo to strategiczny 
sektor dla naszego bezpieczeń-
stwa i państwo musi mieć na 
niego wpływ. 

Aby trwale postawić górni-
ctwo na nogi, potrzebna 
jest długofalowa strategia 
dla branży. PiS pracuje nad 
taką strategią wspólnie ze 
stroną społeczną. Jakie są 
jej fundamenty?

– Musieliśmy się przygo-
tować na różne warianty, ale 
nikt nie spodziewał się, że 
obecny rząd w tak nonsza-
lancki sposób nie dotrzyma 
porozumienia z 17 stycznia, 
bo to jest wprost niewiary-
godne. Kluczem strategii 
jest zbudowanie stabilnego 
rynku dla polskiego węglą, 
czyli zapewnienie zbytu tego 
surowca na polskim rynku 
energetycznym. To musi 
mieć charakter długofalowy. 
Przyszłości węgla nie można 
mierzyć, tak jak to było do tej 
pory na 4 lata, czyli na długość 
kadencji Sejmu, tylko na 
30-35 lat. Taka jest żywotność 
węglowych bloków energe-
tycznych, a tylko inwestycje 
w energetykę opartą na węglu 
mogą zapewnić trwały zbyt 
dla górnictwa. Potrzebne jest 
również odrębne podejście 
do każdej kopalni dostoso-
wane do jej specyfi ki, stanu 
technicznego, parametrów 
wydobywanego surowca itd. 
Wówczas będziemy w stanie 
dla każdej kopalni zbudować 
program rozwoju dostosowany 
do jej potrzeb i uwarunkowań 
oraz inwestycji w energetyce. 
Powiązaniem górnictwa i 
energetyki zajmie się Mini-
sterstwo Energetyki, którego 
powołanie postuluje PiS?

–  Po w i n n o  p o w s t a ć 
ministerstwo, które będzie 

koordynować energetykę i 
surowce. Obecnie kompetencję 
w tym zakresie rozchodzą 
się pomiędzy Ministerstwo 
Skarbu, Gospodarki i  w 
pewnym zakresie również 
resort środowiska. Minister-
stwo Energetyki będzie miało 
za zadanie z jednej strony 
koordynacje procesów inwe-
stycyjnych w energetyce i 
górnictwie, a z drugiej wdro-
żenie nowych technologii, 
takich jak zgazowanie węgla.
A co z Unią Europejską i jej 
polityką klimatyczną stano-
wiącą ogromne zagrożenie dla 
naszego górnictwa i energe-
tyki opartej na węglu?

– Przygotowujemy ścieżkę 
prawną wystąpienia do Bruk-
seli w tej kwestii. Chcemy do 
tej rozmowy w UE zaprosić 
zarówno związki zawodowe, 
jak i przedstawicieli środo-
wiska naukowego. Traktat 
Lizboński daje możliwość 
zarezerwowania dla poszcze-
gólnych krajów Wspólnoty 
tzw. specjalnych polityk w 
określonych kwestiach. Np. 
Wielka Brytania nie mówi o 
przyjęciu euro, bo ma swoją 
własną politykę związaną z 
funtem. My chcemy wyko-
rzystać ten instrument, w 
kwestii naszego górnictwa i 
naszej energetyki. Ponadto 
trzeba jasno powiedzieć w UE, 
że my fi zycznie nie jesteśmy 
w stanie zrealizować założeń 
pakietu klimatycznego, nawet 
gdybyśmy chcieli to zrobić. 
Jeżeli będzie nam dane wziąć 
odpowiedzialność za Polskę 
na pewno twardo postawimy 
tę kwestię w Brukseli. 

Z Krzysztofem Sitarskim z Ruchu Kukiz’15 
rozmawiała Agnieszka Konieczny

Zgodnie z umową podpisaną 
w styczniu tego roku przez 
rząd i związki zawodowe do 
końca września miała powstać 
nowa Kompania Węglowa. 
Zamiast niej mamy kryzys 
w branży górniczej, który 
obecny rząd próbuje już tylko 
przeczekać. Ruch Kukiz’15 ma 
pomysł na wyprowadzenie 
górnictwa z zapaści?

– Trzeba zmienić model 
zarządzania spółkami górni-
czymi i skończyć z wypro-
wadzaniem z nich ogrom-
nych pieniędzy. To, co w tej 
chwili dzieje się w górnictwie, 
jest pokłosiem błędów w 
zarządzaniu, wieloletniego 
niedoinwestowania branży 
oraz spadku cen węgla na 
rynkach światowych i zala-
niem polskiego rynku przez 
rosyjski węgiel.
Jakie doraźne działania nale-
żałoby podjąć, by ułatwić 
spółkom górniczym prowa-
dzenie działalności w najbliż-
szych miesiącach?

– Ograniczyć garb admi-
nistracyjny i wprowadzić 
decentralizację zarządzania, 
umożliwiając dyrektorom 
poszczególnych kopalń 
szybsze i trafniejsze podej-
mowanie decyzji. Przez wiele 
lat Kompania Węglowa zarzą-
dzana była przez przerośnięty, 
obsadzany z ramienia partyj-
nego zarząd. Bez przerwy 
tworzone były dodatkowe 
etaty i funkcje, co bloko-
wało rozwój fi rmy i genero-
wało ogromne koszty. Spółki 
górnicze są też drenowane 
przez różnego rodzaju fi rmy 
zewnętrzne. Obecnie powo-

ływane są grupy naprawcze, 
przyjeżdżają fi rmy konsul-
tingowe i wykonują analizy, 
których wyniki są oczywiste 
dla pracowników. Żeby stwier-
dzić, że przenośnik jest zbyt 
wąski i należy zainstalować 
szerszy, nie potrzeba fi rmy, 
która zrobi opracowanie i 
wystawi rachunek za usługę.
Żeby polskie górnictwo mogło 
funkcjonować potrzebna jest 
zmiana polityki UE… 

– Trzeba przedłużyć obowią-
zywanie decyzji Rady Unii 
Europejskiej z 10 grudnia 
2010 roku w sprawie pomocy 
państwa dla przemysłu węglo-
wego. Wówczas program 
naprawy polskiego górnictwa 
będzie mógł być realizowany 
bez zarzutów ze strony UE 
dotyczących niedozwolonej 
pomocy publicznej. Kolejna 
rzecz to wypowiedzenie 
pakietu klimatyczno-ener-
getycznego podpisanego przez 
Polskę. Takie działanie jest 
możliwe, jak najbardziej realne 
i leży w naszym interesie 
narodowym. W Unii Euro-
pejskiej mówi się, że biznes 
nie ma tożsamości narodowej. 
To nie jest prawda. Jak Fiat 
we Włoszech miał problemy, 
to produkcja Fiata Pandy 
została przeniesiona z Polski 
do tego kraju. Władze fi rmy 
nie patrzyły na to, że fabryka 
w Tychach jest jedną z najlep-
szych w koncernie, ale na swój 
narodowy interes. My też tak 
powinniśmy postępować, 
chociażby poprzez pozyski-
wanie środków unijnych na 
rozwijanie nowoczesnych 
technologii spalania węgla, 

co musi zostać połączone z 
budową nowych węglowych 
bloków energetycznych. 
Oczywiście przy dbałości o 
ochronę środowiska i ogra-
niczaniu emisji dwutlenku 
węgla. 
Bez zaangażowania polskiego 
rządu i zmiany szeregu nieko-
rzystnych dla górnictwa prze-
pisów trudno będzie mówić 
o naprawie tej branży… 

– Jedną z najważniejszych 
kwestii powinna być zmiana 
prawa górniczo-geologicznego 
w zakresie certyfi kacji urzą-
dzeń i materiałów technicz-
nych, które są wykorzysty-
wane do prac pod ziemią. Taki 
certyfi kat muszą mieć też np. 
śruby mocujące i gwoździe, co 
kilkakrotnie podwyższa ich 
koszt. W markecie na półce 
śruba kosztuje złotówkę, w 
górnictwie 4 zł. Trzeba zasta-
nowić się, z których obostrzeń 
można zrezygnować i co 
zrobić, żeby ceny materiałów 
stosowanych w górnictwie 
nie były zawyżone.
Kolejna sprawa to zmniej-
szenie obciążeń fi skalnych 
dla polskiego górnictwa...

– Spółki górnicze płacą 
ogromne daniny publiczne – 
CIT, akcyzę oraz podatek VAT, 
który w Polsce jest jednym z 
najwyższych w Unii Europej-
skiej. Rząd powinien popracować 
nad tym, żeby te obciążenia 
zmniejszyć, co dałoby kopal-
niom oddech. Na jakiś czas 
można byłoby także ograniczyć 
opłaty od eksploatacji wyrobisk 
i podatki od nieruchomości 
płacone przez spółki górnicze 
na rzecz gmin.

Trzeba skończyć z 
drenowaniem górnictwa

Foto: TŚD Foto: TŚD

Inwestować w górnictwo, 
a nie likwidować
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D
zień Papiesk i 
m a  u p a m i ę t -
niać pontyfikat 
papieża Polaka i 
upowszechniać 

jego nauczanie. Tegoroczne 
obchody zbiegają się z obra-
dami Synodu Biskupów pod 
hasłem „Powołanie i misja 
rodziny w Kościele i w świecie 
współczesnym”. Dzień Papieski 
jawi się zatem jako wezwanie 
do refl eksji nad rodziną oraz 
do wytrwałej modlitwy w jej 
intencji – napisali biskupi Konfe-
rencji Episkopatu Polski w liście 
odczytanym 11 października we 
wszystkich parafi ach w kraju.

Mottem XV Dnia Papie-
skiego są znamienne słowa 
Ojca Świętego, wypowiedziane 
w Nowym Targu w 1979 roku. 
– Od tego, jaka jest rodzina, 
zależy naród, bo od tego zależy 
człowiek. Więc życzę, abyście 
byli mocni dzięki zdrowym 
rodzinom. Rodzina Bogiem 
silna – powiedział wtedy św. 
Jan Paweł II.

Po d c z a s  i n a u g u r a c j i 
obchodów Dnia Papieskiego 
kapłani podkreślali, że jest to 
szczególnie dobra okazja do 
modlitwy za rodziny przez 
wstawiennictwo św. Jana Pawła 
II. Wskazywali również, że to 
święto jest okazją do powrotu 
do nauczania papieża Polaka, 
którego cały pontyfi kat nazna-
czony był wspieraniem najważ-
niejszych wartości rodzinnych. 
Szczególnym wyrazem jego 
troski o rodzinę są zainicjowane 
w 1994 roku Światowe Spotkania 
Rodzin. Na pierwsze z nich, 
które odbyły się w Rzymie, 
św. Jan Paweł II wystosował 
specjalny „List do Rodzin”. 
– Rodzina jest drogą Kościoła. 
Rodzina jest organicznie zespo-
lona z narodem, a naród z 

rodziną. Spośród wielu dróg 
rodzina jest drogą pierwszą i z 
wielu względów najważniejszą 
– napisał św. Jan Paweł II.

W Polsce Dzień Papieski 
obchodzony jest od 2001 roku 
dla upamiętnienia rocznicy 
inauguracji pontyfi katu św. Jana 

Pawła II. Jego obchody trwają 
zwykle do końca października. 
Dzień Papieski inaugurowany 
jest przez Kościół katolicki w 
każdą w niedzielę poprze-
dzającą 16 października, czyli 
dzień wyboru kardynała Karola 
Wojtyły na papieża. Św. Jan 

Paweł II swoim pontyfi katem 
wywarł szczególny wpływ 
na losy Kościoła katolickiego 
i całego świata. Jego droga 
do świętości została uznana 
za najszybszą w nowożytnej 
historii Kościoła. Został kano-
nizowany 27 kwietnia 2014 

roku, zaledwie 9 lat po śmierci. 
O tym, że szczególnie zależało 
mu, by wierni zapamiętali go 
jako papieża rodziny, mówił 
podczas mszy kanonizacyjnej 
Ojciec Święty Franciszek. 

– W posłudze Ludowi 
Bożemu Jan Paweł II był 

papieżem rodziny. Chętnie 
to podkreślam w czasie, gdy 
przeżywamy proces syno-
dalny o rodzinie i z rodzinami, 
któremu na pewno On z nieba 
towarzyszy i go wspiera – mówił 
papież Franciszek.

BEATA GAJDZISZEWSKA

D r u ż y n a  p o ł ą c z o n y c h 
wydziałów maszyn i trans-
portu ze spółki Alstom Konstal 
w Chorzowie zajęła pierwsze 
miejsce w zakładowym 
turnieju piłkarskim z okazji 
35-lecia Solidarności.

Na drugiej pozycji upla-
sował się zespół spawaczy, a 
trzecie miejsce przypadło w 
udziale drużynie wydziału 
produkcji pociągów regional-
nych. Królem strzelców został 
Damian Doliński, zawodnik 
zwycięskiego zespołu, który 
strzelił 6 goli. Jego kolega 
z wydziału Adam Cichoń 
okazał się najskuteczniejszym 
bramkarzem.

Turniej,  rozegrany 12 
października na stadionie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Świętochłowicach, zorga-
nizowała Solidarność z Alstom 

Konstal. – Impreza była bardzo 
widowiskowa. Jej zwycięzcy 
mieli zdecydowaną przewagę 
nad swoimi rywalami. Najle-

piej świadczą o tym hokejowe 
wyniki meczów: 13:1 i 7:2. 
Nasz turniej sędziował profe-
sjonalny arbiter, wyznaczony 

przez Polski Związek Piłki 
Nożnej – podkreśla Karol 
Pluszczyk, przewodniczący 
zakładowej Solidarności.

Puchary i nagrody uczest-
nicy turnieju otrzymają 
podczas uroczystej akademii z 
okazji jubileuszu Solidarności, 

zaplanowanej przez związ-
kowców z Alstom Konstal na 
24 października.

BEA 

Turniej z okazji jubileuszu NSZZ Solidarność 

Nabożeństwa, konferencje naukowe, przedsięwzięcia charytatywne, artystyczne i sportowe 
towarzyszą tegorocznym obchodom XV Dnia Papieskiego. W całej Polsce wydarzenie zainaugurowane 
zostało 11 października pod hasłem „Jan Paweł II – patron rodziny”.

Rodzina jest drogą Kościoła

Foto:  fl ickr.com/archer10 (Dennis)

Foto: TŚD
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Bartosz Duda
CDO24

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

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

(w II kwartale 2015 roku):  4.063,75 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

Karta nauczyciela – urlop dla 
poratowania zdrowia
Czy nauczyciel, który 31 
sierpnia 2016 r. nabędzie 
uprawnienia do przejścia 
na emeryturę w trybie art. 
88 ust. 1 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela może skorzystać 
z urlopu dla poratowania 
zdrowia, zgodnie z art. 73 
ust. 1 Karty Nauczyciela, 
w wymiarze jednego roku?

Zgodnie z art. 88 ust. 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela, 
nauczyciele mający trzydzie-
stoletni okres zatrudnienia, 
w tym 20 lat wykonywania 
pracy w szczególnym charak-
terze, zaś nauczyciele szkół, 
placówek, zakładów specjal-
nych oraz zakładów popraw-
czych i schronisk dla nielet-
nich – dwudziestopięcioletni 
okres zatrudnienia, w tym 
20 lat wykonywania pracy 
w szczególnym charakterze 
w szkolnictwie specjalnym, 
mogą – po rozwiązaniu na 
swój wniosek stosunku pracy 
– przejść na emeryturę.

Istotę urlopu dla porato-
wania zdrowia Sąd Najwyższy 
omówił w uchwale z dnia 
14 lutego 2012 r., w sprawie 
oznaczonej sygnaturą akt III 
PZP 1/12. Sąd Najwyższy 
wskazał bowiem, że nauczy-
cielski urlop dla poratowania 
zdrowia jest szczególnym 
świadczeniem pracowniczym, 
zbliżonym do instytucji urlopu 
wypoczynkowego, przysługu-
jącym w ramach istniejącego 
indywidualnego stosunku 
pracy łączącego nauczyciela ze 
szkołą, a jego celem jest – przy 
zagwarantowaniu trwałości 
tego stosunku oraz możliwości 
korzystania przez pracownika 

z dotychczasowych uprawnień 
w zakresie wynagrodzenia i 
innych świadczeń pracow-
niczych, w tym socjalnych 
– zapewnienie nauczycie-
lowi możliwości poddania 
się zalecanemu leczeniu dla 
odzyskania pełnej zdolności 
do pracy i kontynuowania 
zatrudnienia. 

Co do zasady nauczycielowi 
zatrudnionemu w pełnym 
wymiarze zajęć na czas nieokre-
ślony, po przepracowaniu 
co najmniej 7 lat w szkole, 
dyrektor szkoły udziela urlopu 
dla poratowania zdrowia, w 
wymiarze nieprzekraczającym 
jednorazowo roku (art. 73 ust. 
1 Karty Nauczyciela). 

Jednocześnie w art. 73 ust. 
2 Karty Nauczyciela usta-
wodawca przewidział ogra-
niczenie, w myśl którego 
nauczycielowi, któremu do 
nabycia prawa do emerytury 
brakuje mniej niż rok, urlop 
dla poratowania zdrowia nie 
może być udzielony na okres 
dłuższy niż do końca miesiąca 
poprzedzającego miesiąc, w 
którym nauczyciel nabywa 
uprawnienia emerytalne.

Ustawodawca nie wskazał 
jednak czy określenie „nabycie 
prawo do emerytury” odnosi 
się wobec nabycia emerytury 
na zasadach ogólnych, a więc 
po osiągnięciu po przekro-
czeniu powszechnego wieku 
emerytalnego, czy również 
w sytuacji, gdy nauczyciel 
nabędzie uprawnienia do 
emerytury na podstawie art. 
88 ust. 1 Karty Nauczyciela.

Jednakże z aktualnie 
obowiązującą linią orzecz-
niczą, ograniczenie możliwości 
skorzystania z urlopu dla 

poratowania zdrowia lub czasu 
jego trwania nie jest związane 
z rodzajem emerytury, z jakiej 
może skorzystać nauczy-
ciel, a w szczególności nie 
zależy od tego, czy nauczyciel 
nabył prawo do wcześniejszej 
emerytury nauczycielskiej 
w trybie art. 88 ust. 1 Karty 
Nauczyciela, czy też nabył 
uprawnienia emerytalne na 
zasadach ogólnych po prze-
kroczeniu powszechnego 
wieku emerytalnego (tak 
wyroki Sądu Najwyższego: z 
dnia 4 grudnia 2003 r., sygn. 
akt I PK 72/03 oraz z dnia 26 
marca 2007 r., sygn. akt I PK 
262/06). 

Zatem spełnienie przez 
nauczyciela warunków do 
przejścia na wcześniejszą 
emeryturę (na podstawie art. 
88 ust. 1 Karty Nauczyciela) 
a więc nabycie prawa do 
emerytury w okresie krótszym 
niż jeden rok powoduje, iż 
na mocy art. 73 ust. 2 Karty 
Nauczyciela, taki urlop dla 
poratowania zdrowia może 
być udzielony, jednakże nie 
na okres roku (jak to wskazuje 
ust. 1 omawianego artykułu), 
ale na okres nie dłuższy niż 
do końca miesiąca poprze-
dzającego miesiąc, w którym 
nauczyciel nabywa upraw-
nienia emerytalne. 

Jedynie na marginesie 
należy wskazać,  iż  Sąd 
Najwyższy w wyroku z dnia 
23 lutego 2010 r., w sprawie 
oznaczonej sygnaturą akt II 
PK 233/09, zwrócił uwagę 
na konieczność ścisłego 
interpretowania przepisów 
regulujących udzielanie 
nauczycielskich urlopów 
dla poratowania zdrowia ze 

względu na to, iż przyznają 
one tej grupie pracowniczej 
dodatkowe prawo, którego 
nie mają wszyscy pracownicy.

Podsumowując powyższe 
wskazać należy, iż w przy-
padku, gdy nauczycielowi, 
któremu do nabycia prawa do 
emerytury brakuje mniej niż 
rok, czy to na podstawie art. 
88 ust. 1 Karty Nauczyciela czy 
to na zasadach ogólnych, tj. 
po przekroczeniu powszech-
nego wieku emerytalnego, 
to ustawodawca w Karcie 
Nauczyciela wyraźnie wskazał, 
iż urlop przysługuje jedynie 
na okres nie dłuższy niż do 
końca miesiąca poprzedza-
jącego miesiąc, w którym 
nauczyciel nabywa upraw-
nienia emerytalne. 

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 inter-
netowej www.cdo24.pl.

Jak określić rzeczywisty margines działania pracodawcy w 
oparciu o dane na temat obecnej kondycji fi nansowej fi rmy? 
Jak przygotować poparte wnioskami z analizy argumenty 
na potrzeby negocjacji z pracodawcą? Jak przewidzieć 
zmiany w sytuacji ekonomicznej i pozycji rynkowej fi rmy 
w oparciu o dostępne informacje? Jak przygotować się 
do rozmów z pracodawcą nt. ew. zmian w zakładzie i ich 
skutków dla pracowników? 
W odpowiedzi na zapotrzebowanie organizacji zakładowych w Regionie 
Śląsko-Dąbrowskim na fachowe wsparcie w zakresie analizy ekono-
micznej, fi nansowej i społecznej zakładów pracy, Zarząd Regionu 
udostępnił zainteresowanym kompleksową pomoc ekspertów fi rmy 
S.Partner Sp. z o.o. 

Wsparcie obejmuje: 
1. Usługi eksperckie i doradcze w zakresie: 
– analizy sprawozdań finansowych oraz podstawowych danych 
ekonomiczno-fi nansowych, 
– analizy podstawowych danych społecznych w obszarze zatrudnienia, 
wynagrodzeń i czasu pracy, 
– analizy ekonomiczno-fi nansowej na potrzeby negocjacji placowych, 
negocjacji układów zbiorowych, pakietów socjalnych, regulaminów pracy. 
2. Zdalną pomoc ekspertów, oznaczającą doradztwo drogą 
telefoniczną i mailową, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w 
tym również: 
– dostęp do opracowywanych pisemnie na każdorazowe żądanie 
danej organizacji zakładowej syntetycznych analiz danych fi nanso-
wych, ekonomicznych lub społecznych zakładu pracy, 
– bezpośredni dostęp do ekspertów w ramach dyżurów eksperckich w 
siedzibie śląsko-dąbrowskiej Solidarności w terminach:  27.10.2015, 
24.11.2015, 15.12.2015 oraz 26.01.2016, 23.02.2016 w godz. 
10:00-16:00, sala 108.
3. Dodatkowo, zainteresowani członkowie organizacji zakłado-
wych mogą wziąć udział w jednym z dwóch zaplanowanych szkoleń 
z zakresu oceny sytuacji fi nansowej przedsiębiorstw w kontekście 
negocjacji płacowych. Terminy szkolenia: 19-20 października oraz 
16-17 listopada 2015.

Kontakt do ekspertów S.Partner Sp. z o.o.:
dr Daniel Kiewra, tel./fax: 22 629 15 02, tel. kom. 601 530 455, 
e-mail: katowice@syndex.pl. 
Adres do korespondencji: S. Partner Sp. z o.o., ul. Wiejska 17 lok. 
8,00-480 Warszawa, z dopiskiem: „Katowice”
Dodatkowe informacje nt. wsparcia ekspertów: 
Piotr Nowak, z-ca przewodniczącego ZR ds. struktur branżowych; 
pokój 302, tel. 603 863 127, e-mail: p.nowak@solidarnosckatowice.pl
Agnieszka Lenartowicz-Łysik, pokój 223, tel. 32 353 84 25 w. 555, 
tel. kom. 609 357 320, e-mail: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl  

Pomoc ekspertów 
z fi rmy S.Partner

Komunikat ZR



» MISTRZ AUTOKOMPROMITACJI 
BRONEK, lider światowych tabel w 
konkurencji „Strzał we własną stopę” zyskał 
godną konkurentkę. Jego koleżanka Ewa 
seryjnie wali samobóje. Hitem mijającego 
tygodnia jest uroczyste otwarcie przez 
panią premier gazoportu, który jeszcze 
przez co najmniej pół roku pozostanie 
nieczynny. Przy tym wyczynie peerelow-
skie malowanie trawy na zielono wydaje 
się profesjonalnym działaniem speców 
od autopromocji. 

» ALE TO NIE KONIEC. W spocie, 
który promuje rządy peło, Ewa Peron 
zasuwa pociągiem przez Polskie. W tle 
bloki i podmiejskie domkowiska, a także 
wiatraki. Premier Peron mija także nowe 
wiadukty w okolicach Mławy. Co prawda 
w przeciwieństwie do gazoportu ukoń-
czone i to w połowie 2014 roku. Ale też 
nieczynne.

» I TEŻ JESZCZE NIE KONIEC. W 
kampanię peło wciągnięta została córka 
doktor Ewy o imieniu Katarzyna. Zwykła, 
przeciętna Polka, z zawodu ginekolog, 
żona dermatologa, obywatela Kanady. 
Premierówna Katarzyna raczyła oświad-
czyć, że w przypadku wygranej PiS wyje-
dzie z Polski i zamieszka razem z mężem 
oraz jego rodziną w Kanadzie. Szkoda, 
że podczas wyborów wszystko jest takie 
sformalizowane. Wyłącznie krzyżyk przy 
wybranym nazwisku. A tak by się chciało 
napisać na karcie wyborczej przy liście 
nr 2: „Szerokiej drogi, Katarzyno!”

» W ZAWODACH W AUTOKOMPRO-
MITACJI na ministerialnym szczeblu 
rozgrywek prym wiedzie pani minister 
Joanna Kluzik-Rostkowska. Właścicielka 
jednego żakietu na różne okazje ostatnio 
doprowadziła do tego, że na części skle-
pików szkolnych pojawiły się tabliczki z 
napisem: „Nieczynne”. Po wygaszeniu 

szkolnych sklepików i przypraw w szkol-
nych stołówkach rozpoczęła heroiczny 
bój z problemami, które sama stworzyła. 
Bój to trudny i krwawy, jak kolor jej 
żakietu, niemniej bohatersko znalazła 
czas, aby w Dniu Edukacji Narodowej 
za pośrednictwem youtuba przekazać 
nauczycielom, pracownikom oświaty, 
woźnym i szkolnym kucharkom jakże 
urocze życzenia. „Bawcie się dobrze” 
– rzekła pani minister. „Dzię-ku-je-my”. 

» PEŁO W NASZYM POWIECIE też nie 
próżnuje. Nie da się przejść przez miasto, 
tak są blisko ludzi. Człowiek ze Pszczyny 
obwiesił przydrożne słupy i latarnie setkami 
plakatów ze swoją podobizną. Z początku 
go nie poznaliśmy. Strasznie się chłopu 
buzia zaokrągliła. Wpływ superksiężyca? 
Pełno jest też pani Danuty z peło, która 
oprócz posłowania zajmuje się uroczystym 
otwieraniem dyskontów. W przypadku 

tej pani mniej widać wpływ księżyca, a 
bardziej fotoszopa.

» PEŁO, JAKA JEST, KAŻDY WIDZI. 
Ale dziewczyny i chłopaki po drugiej 
stronie, tzw. niepokornej, też wpadają 
w opary absurdu. Peany na cześć prezy-
denta, który dopiero co objął stano-
wisko, że odwiedzał, wizytował, spotkał, 
dłoń uścisnął, a nawet był w piłkarskiej 
szatni, to ten sam schemat, który pogrąża 
teraz tuzów pełowskiego teatru żenady. 
Rozumiemy, że jest kampania wyborcza, 
ale fakt, że partia rządząca od 8 lat ma 
Polaków za idiotów, nie oznacza, że to 
jest dobra diagnoza, a tym bardziej wzór 
do naśladowania. No chyba, że macie taki 
chytry plan, żeby przebić Bronka i prze-
grać wygrane wybory. W końcu zawsze 
to jakiś sukces. Podobny do otwarcia 
nieczynnego gazoportu.

PODRÓŻNY&GOSPODZKI
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Na naszą rocznicę zorganizowałem 
wspaniałą kolację. Szampan, homar, 
krewetki. Gdy kończyliśmy ona 
zaproponowała zalotnie:
– Jak wrócimy do domu wyna-
grodzę ci to. Zrobię coś, czego nie 
robiłam od lat
– Daj spokój. Nie wcisnę gołąbków 
po tym wszystkim.

***
Na rozmowie kwalifi kacyjnej:
– Jaka jest twoja największa słabość?
– Czasami mam problemy z rozróż-
nianiem rzeczywistości od fi kcji.
– Yhmmmm... a jaka jest twoja 
silna strona?
– Jestem Batmanem.

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

***
Rozmowa z rana na budowie:

– Panie majster, która godzina?
– A wiesz, że ja też bym się napił.

***
Siedmioletni chłopczyk wraca 
ze szkoły. Podjeżdża samochód. 
Kierowca odsuwa szybę i mówi:
– Wsiadaj do środka, dam Ci 10 
zł i lizaka.
Chłopczyk nie reaguje i przyspiesza 
kroku. Samochód powoli toczy się 
za nim. Znowu się zatrzymuje:
– No wsiadaj, dam Ci 20 zł, lizaka 
i chipsy.
Chłopczyk ponownie kręci głową 
i przyspiesza kroku. Samochód 

powoli jedzie za nim:
– No nie bądź taki! Moja ostatnia 
oferta: 50 zł, chipsy i cola.
– Oj, odczep się tato. Skoro kupiłeś 
multiple, to musisz z tym żyć.

***
Facet stara się o pracę.
– Zna pan angielski?
– Tak.
– Jak będzie po angielsku „parking”?
– Parking.
– A „syn”?
– Son.
– Dobrze. A może pan ułożyć jakieś 
zdanie z tymi słowami?
– Oczywiście. Moja babcia ma 
parking–sona.

***
– Pani Kowalska, żeby rozwód był 
z winy męża, musimy na niego coś 
mieć. Czy maż pije?
– Nie, skąd, jakby tylko spróbował 
to ja bym mu...!
– Czy nie daje pieniędzy?
– Nie, absolutnie, oddaje wszystko 
co do grosza... już by mi tylko 
schował złotówkę to ja bym mu...
– A może bije Panią?
– Ku*wa, tylko by rękę podniósł, to 
ja bym go przez okno pogoniła...
– A co z wiernością?
– O! Tu go mamy! Drugie dziecko 
nie jest jego!

***
Pewien 98–letni pan chciał nauczyć 
się łaciny. Znalazł korepetytora i 
poprosił o lekcje.
– Ale dlaczego pan w tym wieku 
chce się łaciny nauczyć? – pyta.
– Wie pan, niedługo umrę i jak 
pójdę do nieba, to jak inaczej 
dogadam się ze świętym Piotrem 
jeśli nie po łacinie?
– Rozumiem. A co jeśli pójdzie 
pan do piekła?
– Niemiecki już znam.

ROZBAWIŁO nas to

Foto: docinek.com

Autopromocja

ZAŁÓŻ ZWIĄZEK I BĄDŹ SILNY W PRACY. 
Zorganizaowani mają lepiej. Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci: 
tel.: 32 728 41 13 kom. 693 410 836 e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl


