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Dariusz Gierek: Jeżeli w ZUS pojawią 
się jakiekolwiek problemy z uzyskaniem 
tego świadczenia, pracodawca zapewni 
im pomoc prawną. » STRONA 4

Zdzisław Goliszewski: Podpisanie tej 
umowy to bardzo dobra wiadomość dla 
naszego zakładu i jego pracowników. 
Bumar-Łabędy wraca do życia. » STRONA 3

Płaca minimalna w 2016 roku będzie nieco wyższa
Od 1 stycznia minimalne 
wynagrodzenie za pracę 
wynosi 1850 zł brutto. To 
o 100 zł więcej niż w 2015 
roku, jednak wciąż za mało, 
by zapewnić rodzinie utrzy-
manie nawet na najskrom-
niejszym poziomie.

Podwyżka płacy mini-
malnej o 100 zł brutto oznacza, 
że najmniej zarabiający w 2016 
roku dostaną miesięcznie na 

rękę nieco ponad 1355 zł, czyli 
o 69 zł więcej niż dotychczas. 
Warto pamiętać, że kwota 
minimalnego wynagrodzenia 
za pracę na poziomie 1850 zł 
brutto nie obejmuje młodych 
pracowników wchodzących na 
rynek pracy. Im pracodawca 
przez 12 miesięcy może ustalić 
stawkę na poziomie 80 proc. 
płacy minimalnej. To oznacza, 
że dla osób, które w tym roku 

rozpoczną swoją pierwszą 
pracę, najniższa płaca będzie 
wynosić 1480 zł brutto.

Mimo podwyżki, wysokość 
płacy minimalnej w naszym 
kraju wciąż nie pozwala na 
utrzymanie rodziny nawet 
na poziomie minimum socjal-
nego. Minimum socjalne to 
próg dochodów gospodarstw 
domowych potrzebnych do 
zaspokojenia podstawowych 

potrzeb bytowych na niskim 
poziomie. Wysokość tego progu 
jest co roku obliczana dla 
wszystkich typów gospodarstw 
domowych przez Instytut Pracy 
i Spraw Socjalnych. Dla rodziny 
z dwójką dzieci minimum 
socjalne wynosi obecnie 3413 zł 
netto miesięcznie. Tymczasem 
w sytuacji, gdy w takiej rodzinie 
oboje rodziców pracuje za 
minimalne wynagrodzenie, ich 

łączne miesięczne dochody w 
2016 roku będą wynosić 2710 
zł netto, czyli o ponad 700 
zł mniej niż próg minimum 
socjalnego.

W 2011 roku Solidarność 
złożyła w Sejmie obywa-
telski projekt ustawy o płacy 
minimalnej, pod którym 
podpisało się kilkaset tysięcy 
Polaków. Zakłada on stop-
niowe podwyższanie najniż-

szego wynagrodzenia do 
poziomu 50 proc. przeciętnego 
wynagrodzenia w gospo-
darce narodowej w tempie 
uzależnionym od wzrostu 
gospodarczego w danym roku. 
Pierwsze czytanie projektu 
odbyło się w Sejmie 15 lutego 
2012 roku. Potem trafi ł on 
do „sejmowej zamrażarki”, 
gdzie tkwi do dzisiaj. 

ŁK

Polacy odzyskali wolność w sprawie decydowania o edukacji swoich dzieci. To jest wielki sukces tysięcy 
rodziców, aktywnych obywateli, którzy nie poddali się i z determinacją walczyli o zniesienie obowiązku szkolnego 
dla sześciolatków – mówi Małgorzata Lusar ze Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców. 

Nie będzie przymusu. Rodzice zdecydują
S

ejm zmienił ustawę 
o systemie oświaty, 
znosząc obowiązek 
szkolny dla dzieci 
sześcioletnich oraz 

obowiązek przedszkolny dla 
pięciolatków. Za nowelizacją 
głosowało 269 posłów PiS oraz 
Kukiz'15. Ustawa przeszła już 
przez Senat.

Zgodnie z nowelą od 
1 września 2016 roku decyzja 
o momencie rozpoczęcia edu-
kacji szkolnej przez dziecko 
będzie należała do rodziców. 
Sześciolatek będzie mógł pójść 
do pierwszej klasy po rocznym 
przygotowaniu przedszkol-
nym lub po wydaniu pozy-
tywnej opinii przez poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną. 
– Rodzice bez przymusu zdecy-
dują o edukacji swoich dzieci. 
Większość z nich jest przeko-
nana, że lepszym miejscem dla 
sześciolatka jest przedszkole, 
a nie szkoła – dodaje Małgo-
rzata Lusar. 

W jej ocenie odwrócenie 
niekorzystnej reformy oświaty 
przeforsowanej przez koalicję 
PO-PSL jest sukcesem tysięcy 
rodziców. – Nie poddali się, 
mimo że kolejne inicjatywy 
obywatelskie, pod którymi 
zbierali podpisy, były odrzuca-
ne przez sejmową większość. 
Gdyby nie byli aktywni, nie 
organizowali kolejnych akcji, 
pewnie wszyscy uznaliby re-
formę za ostateczną, a nowy 
rząd nie zająłby się tym tema-
tem. Dzięki determinacji ty-
sięcy uczestników akcji „Ratuj 
Maluchy” zmiany w systemie 
oświaty stały się jedną z naj-

ważniejszych obietnic wybor-
czych PiS – zaznacza przed-
stawicielka Stowarzyszenia.

Rodzice, którzy domagali się 
zniesienia obowiązku szkolne-
go dla sześciolatków, podkre-
ślali, że nie wszystkie dzieci w 
tym wieku są emocjonalnie i 
fi zycznie przygotowane, by 
rozpocząć naukę w pierwszej 
klasie. Wbrew zapewnieniom 
poprzedniej koalicji rządzącej 

również szkoły nie zostały 
odpowiednio przygotowa-
ne na przyjęcie młodszych 
uczniów. Lusar podkreśla, 
że polska szkoła jest bardzo 
sformalizowana, a nauka w 
najmłodszych klasach znacznie 
różni się sposobu nauczania 
mniejszych dzieci w krajach 
Europy Zachodniej. – Tam 
klasy pierwsze funkcjonują na 
zasadach naszej zerówki. Polski 

system szkolny jest zupełnie 
inny, a sześciolatki, które zo-
stały w niego wtłoczone, na-
potykają na niepowodzenia. 
Potwierdziły to liczne badania, 
m.in. przeprowadzone przez 
Instytut Badań Edukacyjnych 
– dodaje. 

Bogumiła Wacławek z oświa-
towej Solidarności, nauczyciel-
ka w klasach I – III przyznaje, 
że w swojej pracy zawodowej 

miała kontakt z sześciolatka-
mi, które za wcześnie zostały 
posłane do szkoły. – Te dzieci 
nie dawały sobie rady i odsta-
wały od reszty klasy. Dla nich 
byłoby lepiej, gdy rozpoczę-
ły naukę rok później – mówi 
nauczycielka. W jej ocenie 
pozostawienie rodzicom de-
cyzji o momencie rozpoczę-
cia przez dziecko edukacji 
jest dobrą zmianą. – Istnieje 

duże prawdopodobieństwo, 
że rodzic nie wyśle do szko-
ły sześciolatka, o którym wie, 
że nie jest jeszcze dojrzały. W 
pierwszej klasie rzeczywiście 
znajdą się dzieci przygotowa-
ne do podjęcia nauki szkolnej 
– zaznacza Bogumiła Wacławek.

Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej szacuje, że we wrześniu 
2016 roku do pierwszej klasy 
pójdzie mniej dzieci niż w bie-
żącym roku szkolnym. Będą 
to ubiegłoroczne sześciolatki 
odroczone od obowiązku szkol-
nego, których jest około 91 tys., 
czyli 21 proc. rocznika. Decy-
zją rodziców naukę w szkole 
rozpocznie też ok. 10-15 proc. 
tegorocznych sześciolatków. 
W pierwszych klasach znaj-
dzie się także ok. 10-15 proc. 
uczniów, którzy w 2015 roku 
rozpoczęli naukę w wieku 6 
lat, ale na wniosek rodziców 
powtórzą pierwszą klasę. Zda-
niem Lesława Ordona, prze-
wodniczącego Regionalnego 
Sekretariatu Nauki i Oświaty 
NSZZ Solidarność mniejsza 
liczba dzieci w pierwszych 
klasach wiąże się z obawą o 
miejsca pracy nauczycieli. 
– Ta zmiana może zachwiać 
funkcjonowaniem szkół i 
przedszkoli w tym roku oraz w 
następnym. Rolą Solidarności 
jest wypracowanie wspólnie z 
MEN takich rozwiązań, które 
zabezpieczą ludziom pracę. Li-
czymy, że nowy rząd dotrzyma 
zobowiązań wyborczych i tak, 
jak obiecał, będzie prowadził 
dialog ze stroną społeczną 
– podkreśla Lesław Ordon.

AGNIESZKA KONIECZNY

Foto: pixabay.com/CC0



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

KATOWICE 7-13.01.2016 |  Nr 1/2016  www.solidarnosckatowice.pl2

INNI napisali

Złotówka za 
złotówkę

O
d nowego roku w systemie świad-
czeń rodzinnych obowiązuje zasada 
„złotówka za złotówkę”. Oznacza to, 

że jeśli rodzina przekroczy próg dochodowy 
uprawniający do świadczenia, nie straci go 
w całości, ale zostanie one pomniejszone 
o kwotę przewyższającą próg. Innymi 
słowy jeżeli np. dochody danej rodziny 
przekroczą próg o 20 zł to otrzyma ona 
świadczenie pomniejszone o 20 zł. 

Według dotychczasowych regulacji rodzina, 
która przekroczyła kryterium dochodowe 
uprawniające do przyznania świadczeń 
rodzinnych choćby o złotówkę traciła 
całe świadczenie. Szacuje się, że z nowych 
rozwiązań skorzysta w 2016 roku ok. 160 
tys. rodzin, a ich koszt wyniesie 384 mln zł. 

Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzin-
nego i dodatków do niego: becikowego, 
z tytułu samotnej opieki nad dzieckiem, 
korzystania z urlopu wychowawczego, 
wychowywania dziecka w rodzinie wielo-
dzietnej, kształcenia i rehabilitacji niepeł-
nosprawnego dziecka, rozpoczęcia roku 
szkolnego, nauki dziecka poza miejscem 
zamieszkania. Obecnie obowiązujące progi 
dochodowe uprawniające do świadczeń 
rodzinnych to 574 zł na osobę w rodzinie 
i 664 zł na osobę w rodzinach z dzieckiem 
niepełnosprawnym. 

Elektroniczne 
zwolnienia

O
d pierwszego stycznia zaczął działać 
system elektronicznych zwolnień 
lekarskich. E-zwolnienia mają 

całkowicie zastapić zastąpić papierowe 
druczki do końca 2017 roku.

Dzięki elektronicznym zwolnieniom 
lekarze zaoszczędzą czas, a informacje na 
temat pacjenta-pracownika, będą mieć 
na wyciągnięcie ręki. Gdy lekarz wpisze 
numer PESEL pacjenta, to pozostałe dane 
identyfi kacyjne zostaną automatycznie 
uzupełnione przez system. Z kolei np. 
adres pacjenta czy dane pracodawcy lekarz 
będzie wybierał z wyświetlonej listy. System 
zweryfi kuje datę początku okresu niezdol-
ności z zasadami wystawiania zwolnień 
określonymi w przepisach oraz z ostatnim 
wystawionym zwolnieniem.

Pracownik nie będzie musiał dostarczać 
zwolnienia, bo zostanie ono automatycznie 
przekazane do ZUS, a stamtąd do praco-
dawcy. W przypadku e-zwolnienia na czas 
opieki nad chorym dzieckiem pracownik, 
tak jak dotychczas, będzie musiał sam złożyć 
wniosek niezbędny do ustalenia prawa i 
wypłaty zasiłku opiekuńczego.

Z kolei ZUS dzięki e-zwolnieniom 
zyska większą możliwość kontrolowania 
prawidłowości wykorzystywania zwolnień, 
zwłaszcza tych kilkudniowych.

Luksusy 
Trybunału 

P
rześladowany i gnębiony przez nową 
władzę Trybunał Konstytucyjny 
szykuje wielką fetę z okazji 30-lecia 

tej instytucji. TK ogłosił przetarg na obsługę 
imprezy, której koszt przewidziano na 650 
-750 tys. zł z pieniędzy podatników. 

Jak wynika z dokumentacji przetargowej 
na potrzeby gości ma być zarezerwowa-
nych 110 pokoi w luksusowym, pięciog-
wiazdkowym hotelu. Trybunał zadbał 
też o podniebienia uczestników imprezy. 
Przykładowo, podczas trwającego 2 godziny 
lunchu w Arkadach Kubickiego podane 
mają zostać m.in. rosół z bażanta, perliczki z 
kołdunami oraz „pieczony udziec jagnięcy 
z owocami czarnej porzeczki i Crème de 
cassis”. Do picia „wino w rodzaju Luigi 
Leonardo, czerwone i białe np. Sangiovse, 
I.G.T, Włochy 2013”. 

O zamiłowaniu kierownictwa Trybunału 
do wydawania publicznych pieniędzy 
świadczy też ubiegłoroczna wycieczka 
pięciu sędziów TK do Chin. Trudno powie-
dzieć, jaki był cel wizyty sędziów w kraju 
nie kojarzonym raczej z praworządnością. 
Wiadomo tylko, że w jej trakcie członkowie 
TK zwiedzili m.in. park przemysłowy miasta 
Suzhou oraz muzeum sztuki hafciarskiej.  
Wycieczka kosztowa ok 100 tys. zł.

OPRAC. ŁK

Ustawa górnicza
» 1 STYCZNIA WESZŁA W ŻYCIE NOWELIZACJA 
USTAWY o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. 
Nowela przedłuża możliwość nieodpłatnego zbywania 
kopalń i zakładów górniczych lub ich części do Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń oraz termin obowiązywania osłon 
socjalnych dla górników. 
Projekt nowelizacji przeszedł ścieżkę legislacyjną w 
błyskawicznym tempie. 22 grudnia został przyjęty przez 
Sejm. Dwa dni później projekt został przegłosowany w 
Senacie bez żadnych poprawek. 28 grudnia nowelizację 
podpisał prezydent Andrzej Duda. Poprzednia ustawa ze 
stycznia ubiegłego roku, uchwalona po fali górniczych 
strajków, obejmowała okres do końca 2015 roku. Dlatego też 
jej nowelizacja była koniecznością. 
Jak podkreślają przedstawiciele Ministerstwa Energii, 
nowa ustawa nie ma na celu likwidacji kopalń, a jedynie 
umożliwienie kontynuacji procesów naprawczych w branży. 
– Nowelizacja ustawy dotyczy przede wszystkim przedłużenia 
możliwości nieodpłatnego zbywania nieprodukcyjnego 
majątku kopalń do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 
(SRK). W wyniku tych procesów do SRK przekazane 
będą te części zakładów górniczych, które nie prowadzą 
już wydobycia lub takie, w których wydobycie wkrótce 
zakończy się ze względu na wyczerpanie zasobów. Działania 
te pozwolą na kontynuację wydobycia węgla w sposób 
ekonomicznie uzasadniony, bez obciążeń wynikających z 
działalności jednostek, które przynoszą największe straty, a 
ich dalsze funkcjonowanie jest ekonomicznie i geologicznie 
nieuzasadnione – czytamy w komunikacie resortu.
Ustawa określa także warunki przyznawania jednorazowych 
odpraw. Świadczenie ma przysługiwać pracownikom, z 
którymi rozwiązana została za porozumieniem stron umowa 
o pracę od 31 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2018 roku i 
mającym co najmniej 5-letni staż pracy w przedsiębiorstwie 
górniczym. Bez zmian pozostają warunki przyznawania 
urlopów górniczych i urlopów dla pracowników zakładów 
mechanicznej przeróbki węgla. 
Znowelizowane ustawa zamyka możliwość zatrudnienia w 
kopalniach i zakładach górniczych w jakiejkolwiek formie 
prawnej osób przebywających na urlopach górniczych i 
urlopach dla pracowników przeróbki. Przewiduje także 
odejście od wydawania bezpłatnego węgla w naturze dla 
uprawnionych emerytów górniczych z kopalń postawionych 
w stan likwidacji przed dniem 1 stycznia 2007 roku oraz 
pracowników przeniesionych do SRK i realizowanie tego 
uprawnienia wyłącznie w formie ekwiwalentu pieniężnego.

Rok górników z Wujka
» ROK 2016 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM BĘDZIE 
„Rokiem Pamięci Ofi ar Pacyfi kacji KWK Wujek”. Rezolucję 
w tej sprawie przyjęli 21 grudnia 2015 roku radni Sejmiku 
Województwa Śląskiego. 
W tym roku przypada 35. rocznica wprowadzenia stanu 
wojennego i tragicznych wydarzeń w kopalni Wujek, gdzie 16 
grudnia 1981 roku podczas pacyfi kacji zakład od milicyjnych 
kul zginęło dziewięciu górników. – Dziewięciu protestujących 
przeciwko wprowadzonemu trzy dni wcześniej stanowi 
wojennemu górników zginęło od kul funkcjonariuszy ZOMO. 
To ważna rocznica i utrwalająca nie tylko heroizm górników, 
ale też ludzi naszego województwa, których dotknęły represje 
tamtych lat – czytamy w rezolucji radnych Sejmiku.

ŁK, NY

KRÓTKO

P
oglądy są różne, punkty widzenia 
odmienne, a racja, jak mawiał 
marszałek Piłsudski, jest jak dupa i 

każdy ma swoją. Zawsze wydawało mi się 
jednak, że są sprawy tak jasne, klarowne 
i do bólu oczywiste, że nie wymagają 
żadnego tłumaczenia i nie podlegają 
najmniejszej dyskusji. Dlatego często nie 
mogę wyjść ze zdumienia, gdy ktoś mówi 
lub robi coś tak absurdalnego, że z auto-
matu powinien zostać zabity śmiechem, 
a jednak nic takiego się nie dzieje. Mało 
tego, zamiast pośmiewiska staje się on dla 
wielu autorytetem, a jego postępowanie 
spotyka się z powszechną aprobatą. 

Przeczytałem ostatnio, że w tradycyjnym 
orszaku Trzech Króli, który przejdzie 
ulicami Madrytu 5 stycznia, jako Kacper 
i Melchior wystąpią kobiety w męskim 
przebraniu. Taką decyzję podjęła lewi-
cowa burmistrz stolicy Hiszpanii, aby 
uszanować różnorodność wrażliwości i 
równość płci. Baltazar jako jedyny pozo-
stanie mężczyzną, ale tylko dlatego, że 
zgodnie z tradycją był królem ciemno-
skórym i tym samym niejako z natury 
rzeczy nie podlega obostrzeniom poli-
tycznej poprawności. 

Myślicie, że to jednorazowy wybryk? 
Nic bardziej mylnego. Boże Narodzenie 
nie ma szczęścia do miłośników różnorod-
ności i równości podkreślanej za wszelką 
cenę wbrew logice i zdrowemu rozsąd-
kowi. W holenderskiej tradycji Świętemu 
Mikołajowi towarzyszy pomocnik Czarny 
Piotruś. Piotruś w nocy wchodzi do 
domów przez komin i zostawia dzieciom 
prezenty, a w dzień rozdaje na ulicach 
słodycze. W Amsterdamie przez 75 lat 
w trzecią sobotę listopada organizowane 
były parady Świętego Mikołaja, któremu 
zawsze towarzyszył pomocnik z pomalo-
waną na czarno twarzą i rękami. Tak było 
do 2014 roku, gdy sąd uznał, że postać 
Czarnego Piotrusia promuje negatywne 
stereotypy dotyczące czarnoskórych osób 
oraz stanowi rażący przejaw dyskrymi-
nacji. Rok później dyrektor pewnej szkoły 
we Włoszech, uznał, że obchody Bożego 

Narodzenia w jego placówce byłyby 
prowokacją wobec osób wyznających 
inne religie i nakazał dzieciom obchodzić 
zamiast tego neutralne światopoglądowo 
święto zimy, cokolwiek by to nie było. 

To tylko garść absurdów związanych 
tylko i wyłącznie z małym fragmentem 
rzeczywistości. Tymczasem setki podob-
nych historii atakują nas każdego dnia 
i z każdej strony. Bo jak odnieść się do 
sytuacji, gdy z faceta, który mimo wyso-
kich dochodów nie płaci alimentów na 

własne dzieci, robi się autorytet moralny 
i trybuna ludowego? Co odpowiedzieć, 
gdy gość z partii odsuniętej od władzy 
za butę i oderwanie od społeczeństwa 
zapowiada, że wyprowadzi na ulicę milion 
ludzi? Jak skomentować dyrektora radia 
z politycznego nadania, który bohatersko 
co godzinę puszcza Mazurka Dąbrow-
skiego w proteście przeciwko temu, że 
straci ciepłą posadkę? 

Ja szczerze mówiąc pomysłu nie mam 
żadnego i nie sądzę, żeby u was było inaczej. 
Chyba właśnie dlatego coraz częściej udaje 
się z króli robić królowe, a z alimenciarzy 
herosów. Wobec absurdu człowiek jest 
bezradny. Z kompletną niedorzecznością 
nie da się dyskutować. Na nonsens nie 
ma kontrargumentu. Smutne to, ale 
pamiętajcie, że już niedługo wiosna. Lato 
i jesień miną w mgnieniu oka, a potem 
znowu przyjdą święta i będzie można na 
kilka dni wyłączyć telewizor. 

TRZECI Z CZWARTĄ:)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: demotywatory.pl

Coraz częściej udaje się 
z króli robić królowe, a z 
alimenciarzy herosów. 
Wobec absurdu człowiek jest 
bezradny. Z niedorzecznością 
nie da się dyskutować.

0,5 proc.
– tyle w grudniu wyniosła defl acja w ujęciu 
rocznym. W stosunku do poprzedniego 
miesiąca ceny spadły o 0,2 proc. – podał 
Główny Urząd Statystyczny. Grudzień był 18. 
miesiącem z rzędu, w którym ceny towarów 
i usług spadały. W ocenie ekonomistów 
defl acja może być groźniejsza dla gospodarki 
niż infl acja. Konsumenci widzą, że ceny 
spadają i odkładają zakupy na później, 
czekając, by towary jeszcze bardziej 
potaniały. Natomiast producenci, którzy nie 
mogą ich sprzedać, ograniczają aktywność 
gospodarczą i redukują zatrudnienie.

LICZBA tygodnia
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Stracili klientów 
wśród górników
» GÓRNICZA SOLIDARNOŚĆ PODJĘŁA 
DECYZJĘ o likwidacji rachunku bankowego 
w ING Banku Śląskim. O to samo zaapelowała 
do wszystkich pracowników kopalń, struktur 
związku z branży górniczej oraz podmiotów 
działających w sektorze węglowym. To protest 
przeciwko wycofaniu się grupy ING z wszelkich 
inwestycji związanych z węglem kamiennym.
– W związku z całkowitym porzuceniem fi nan-
sowania projektów bazujących na węglu przez 
grupę ING, Rada Sekcji Krajowej Górnictwa 
Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność zdecydo-
wała o przeniesieniu konta bankowego SKGWK 
NSZZ Solidarność z ING Banku Śląskiego do 
innej instytucji fi nansowej. Nie chcemy korzy-
stać z usług podmiotu, który otwarcie dekla-
ruje wrogą postawę wobec naszej branży 
– czytamy w stanowisku górniczej Solidarności.
Pod koniec listopada Grupa ING poinformo-
wała o zakończeniu fi nansowania nowych 
elektrowni węglowych oraz kopalń węgla 
kamiennego na świecie. Zgodnie z oświad-
czeniem opublikowanym przez władze Grupy, 
nie będzie ona współpracowała z podmiotami 
powiązanymi z energetyką węglową i branżą 
wydobywczą. ING planuje również rozpoczę-
cie redukcji „globalnej ekspozycji kredytowej 
w sektorach powiązanych z węglem”.
– Zaapelowaliśmy do wszystkich pracowników 
kopalń, zakładowych organizacji Solidarności 
z naszej branży, a także do fi rm z branży gór-
niczej i okołogórniczej o przeniesienie rachun-
ków do innych banków. Banki, tak jak inne 
podmioty gospodarcze, nie działają w próżni. 
ING podejmując tę niezrozumiałą w naszej 
ocenie decyzję, musi liczyć się z tym, że straci 
tysiące klientów wśród górników i miesz-
kańców naszego regionu – mówi Jarosław 
Grzesik, szef górniczej Solidarności.

Wreszcie dostali 
zaległe pensje
» 31 GRUDNIA NAUCZYCIELE Z PORĘBY 
otrzymali zaległe wynagrodzenia za listopad i 
za grudzień. Pieniądze na pensje dla pracow-
ników szkół znalazły się po interwencjach 
oświatowej Solidarności. Można się tylko 
domyślać, że duże znaczenie miał też fakt, 
że w niedzielę 10 stycznia odbędzie się w 
Porębie referendum w sprawie odwołania bur-
mistrza Ryszarda Spyry. Lista zarzutów wnio-
skodawców referendum wobec burmistrza 
jest dużo dłuższa niż zaległości w wypłacaniu 
wynagrodzeń nauczycielom.
Jak informuje Anna Gacek, przewodnicząca 
oświatowej Solidarności w Zawierciu, pie-
niądze na zaległe wynagrodzenia pochodzą 
z kredytu zaciągniętego przez gminę oraz z 
przesunięć środków w budżecie. W jej oce-
nie interwencje podjęte przez Solidarność 
wywarły presję na władzach Poręby i zmusiły 
je do znalezienia pieniędzy na nauczycielskie 
pensje. – Wysłaliśmy pisma do wojewody 
śląskiego, śląskiego kuratora oświaty oraz 
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zorganizo-
waliśmy też spotkanie, w którym wzięli udział 
przedstawiciele kuratorium, dyrektorzy szkół 
i związkowcy. Wiemy, że po interwencjach 
posłów z naszego okręgu burmistrz został 
wezwany do MEN – relacjonuje Anna Gacek. 
Przewodnicząca podkreśla, że przelanie pie-
niędzy na konta nauczycieli nie rozwiązuje 
problemów w szkołach w Porębie. – Oba-
wiamy się, że władze gminy będą dążyły do 
zlikwidowania jednej ze szkół i zwolnienia 
części pracowników – zaznacza. Zdaniem 
związkowców na zmianę polityki oświatowej 
w Porębie może mieć wpływ wynik niedziel-
nego głosowania i ewentualne odwołanie 
burmistrza.

ŁK, AK

Podwyżki dla wszystkich, nie tylko dla wybranych 
Od nowego roku wszyscy pracow-
nicy Górnośląskiego Centrum 
Medycznego w Katowicach otrzy-
mali podwyżki wynagrodzeń. 
Od stycznia wzrosły też płace w 
Zespole Lecznictwa Ambulatoryj-
nego w Sosnowcu.

Pod koniec grudnia organizacje 
związkowe podpisały z dyrekcją 
Górnośląskiego Centrum Medycz-
nego w Katowicach porozumie-
nie w sprawie wzrostu wynagro-
dzeń. – Płace pielęgniarek i lekarzy 
wzrosną o 130 zł brutto. Pozostali 
pracownicy dostaną podwyżki w 
wysokości 160 zł brutto – informu-
je Anna Cierpica, przewodnicząca 
Solidarności w szpitalu.

Po wejściu w życie w paździer-
niku ubiegłego roku rozporządze-
nia ówczesnego ministra zdrowia 
Mariana Zembali, które dotyczyło 
podwyżek tylko dla pielęgniarek 
i położnych, związki zwróciły się 
do dyrekcji GCM z wnioskiem o 
rozpoczęcie rozmów na temat 
wzrostu płac pozostałych pracow-
ników szpitala. – Uznaliśmy, że 
podwyżki należą się wszystkim, a 
nie tylko jednej wybranej grupie 

zawodowej – mówi Anna Cierpi-
ca. Przewodnicząca podkreśla, że 
pielęgniarki zatrudnione w GCM 
otrzymają podwyżki niezależnie 
od podwyżek przyznanych im na 
mocy rozporządzenia poprzednie-
go ministra zdrowia. – Solidarność 

jest związkiem zawodowym zrze-
szającym przedstawicieli wszyst-
kich grup zawodowych, dlatego 
podczas rozmów nie pominęli-
śmy nikogo – dodaje. Zapisane 
w porozumieniu podwyżki będą 
obowiązywały przez rok. 

Z kolei związkowcy z Zespołu 
Lecznictwa Ambulatoryjnego w 
Sosnowcu wynegocjowali wzrost 
płac w wysokości 100 zł na rękę. 
Przewodniczący Solidarności w 
sosnowieckim ZLA Zbigniew So-
biesiek podkreśla, że na mocy 
rozporządzenia ministra Zembali 
podwyżki otrzymałoby tylko ok. 
40 proc. pracowników ZLA. Nie 
dostałaby ich nawet część pielęg-
niarek zatrudnionych w placówce. 
– Pominięte zostałyby m.in. te 
osoby, które pracują w terenie jako 
pielęgniarki środowiskowe. Taka 
sytuacja była nie do zaakceptowa-
nia przez organizacje związkowe 
oraz pracodawcę i prowadziła do 
skłócenia załogi – mówi Sobiesiek. 
Przewodniczący zakładowej Soli-
darności podkreśla, że podwyżki 
wynegocjowane przez organizacje 
związkowe dostali wszyscy pra-
cownicy ZLA łącznie z lekarzami.

ZLA w Sosnowcu zatrudnia 
blisko 400 pracowników. W Gór-
nośląskim Centrum Medycznym 
pracuje ok. 1800 osób, w tym ok. 
750 pielęgniarek.

AGA

Foto: gcm.pl

28 grudnia Ministerstwo Obrony Narodowej, Polska Grupa Zbrojeniowa i Zakłady 
Mechaniczne Bumar-Łabędy podpisały umowę dotyczącą modernizacji czołgów 
Leopard dla polskiej armii. Kontrakt jest wart prawie 2,5 mld zł. 

Bumar wraca do życia 
P

rzedmiotem umowy podpi-
sanej w siedzibie Polskiej 
Grupy Zbrojeniowej w 
Radomiu jest moderni-
zacja 128 czołgów Leopard 

2A4 użytkowanych przez Wojsko 
Polskie. Modernizacja będzie polegać 
na udoskonaleniu parametrów 
ochrony balistycznej, bezpieczeń-
stwa załogi, precyzji i siły rażenia 
oraz podniesieniu zdolności wykry-
wania i identyfi kacji celu. Remont 
14 pozostałych pojazdów tego typu 
będących na wyposażeniu naszej 
armii ma być przedmiotem aneksu 
do umowy. W skład konsorcjum 
polskich przedsiębiorstw, które 
wezmą udział w realizacji zlecenia, 
obok Bumaru-Łabędy znalazły się 
Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne 
w Poznaniu, Zakłady Mechaniczne 
Tarnów, gliwicki OBRUM sp. z o.o. , 
siemianowicki Rosomak oraz spółka 
PCO z Warszawy. 

Zagranicznym partnerem kon-
traktu jest niemiecki koncern Rhein-
metall, koproducent czołgów Leo-
pard. Zlecenie zostanie zrealizowane 
w latach 2018-20. W modernizacji 
pierwszych sześciu wozów domi-
nującą rolę ma odegrać niemiecki 
kontrahent, później udział polskich 
przedsiębiorstw w wykonywanych 
pracach ma systematycznie rosnąć. 
– Podpisanie tej umowy to bardzo 
dobra wiadomość dla naszego za-
kładu i jego pracowników. Bumar-
-Łabędy wraca do życia. Po wielu 
latach udało się podpisać ten kon-
trakt, mimo nacisków różnych lob-
bystów i polityków twierdzących, 
że nasz zakład stracił kompetencje 
i nie warto dawać nam tego zlece-
nia. Udowodniliśmy, że te głosy 
nie mają nic wspólnego z prawdą 
– mówi Zdzisław Goliszewski, szef 
Solidarności w ZM Bumar-Łabędy. 

W ocenie przewodniczącego 
korzystna dla Bumaru-Łabędy fi -
nalizacja kontraktu na Leopardy to 
również zasługa śląsko-dabrowskiej 
Solidarności. – Przewodniczący 
Dominik Kolorz doprowadził do 
tego, że sprawa przyszłości naszego 
zakładu stała się jednym z punktów 
porozumienia podpisanego w Ka-
towicach przez związki zawodowe 
i poprzedni rząd 17 stycznia 2015 
roku. Podziękowania należą się rów-
nież przewodniczącemu Piotrowi 
Dudzie, który zaangażował się w 
naszą sprawę oraz panu ministro-
wi Grzegorzowi Tobiszowskiemu 
– zaznacza Goliszewski

Dla Bumaru-Łabędy podpisany 
28 grudnia kontrakt to pierwsze 

tak duże zlecenie od dłuższego 
czasu. W ostatnich latach zakład 
przechodził liczne restrukturyzacje 
i redukcje zatrudnienia. Realizacja 
prac związanych z modernizacją 
Leopardów wiąże się również z 
koniecznością unowocześnienia 
gliwickiego przedsiębiorstwa. 
– Część zakupów i inwestycji już 
została wykonana, część dopiero 
przed nami. Rozwój naszego za-
kładu związany z modernizacją 
Leopardów zwiększa nasze szan-
se na pozyskanie kolejnych kon-
traktów w przyszłości – podkreśla 
przewodniczący.

Gliwicki zakład wciąż czeka  na 
realizację zawieszonego od kilku 
lat kontraktu na dostarczenie 204 

wozów zabezpieczenia techniczne-
go WZT-3 dla indyjskiej armii. W 
ostatnich miesiącach pojawiły się 
również informacje o możliwości 
nowego kontraktu na czołgi dla 
Malezyjczyków. W pierwszej de-
kadzie XXI wieku Bumar-Łabędy 
dostarczył do tego kraju 48 czoł-
gów PT-91M. – Nowy rząd ma na 
szczęście inne podejście do obron-
ności i przemysłu zbrojeniowego 
od poprzedników. Mamy nadzieję 
że rządzący staną na wysokości 
zadania i uda się pozyskać dla nas 
kolejne zlecenia, które zapewnią 
rozwój i stabilną pracę na kolejne 
lata dla nas i naszych kooperan-
tów – mówi Zdzisław Goliszewski. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: commons.wikimedia.org/böhringer friedrich
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Podwyżki płac
w CTL Maczki-Bór
» OD 100 DO 400 ZŁ BRUTTO WZROSŁY 
OD 1 STYCZNIA płace zasadnicze pracowników 
sosnowieckiej spółki CTL Maczki-Bór. To efekt 
8-miesięcznych negocjacji pomiędzy związkami 
zawodowymi a zarządem fi rmy.
Jak mówi Dorota Wietek, przewodnicząca zakła-
dowej Solidarności, to były bardzo żmudne i 
trudne rozmowy. Pracodawca cały czas podkreślał, 
że fi rma ma problemy z pozyskiwaniem pieniędzy 
za usługi świadczone na rzecz branży górniczej. 
Z kolei związkowcy zwracali uwagę, że z powodu 
niskich zarobków fachowcy z CTL Maczki-Bór 
odchodzą do konkurencyjnych fi rm. – Z naszego 
zakładu odeszło wielu maszynistów i ustawiaczy. 
Lukę po nich łata się ludźmi, którzy w fi rmie 
pozostali. Są coraz bardziej obciążeni obowiąz-
kami. Podkreślaliśmy, że w tej sytuacji podwyżki 
dla załogi są niezbędnie – mówi Dorota Wietek. 
Po wielomiesięcznych negocjacjach dopiero w 
połowie grudnia udało się podpisać porozumienie 
gwarantujące pracownikom podwyżki.
Spółka CTL Maczki-Bór zatrudnia blisko 450 
osób. Zajmuje się kolejową obsługą logistyczną 
zakładów przemysłowych.

Trwają negocjacje 
płacowe w AMP
» W ARCELORMITTAL POLAND TRWAJĄ 
NEGOCJACJE W SPRAWIE PŁAC w 2016 roku. 
Strona społeczna domaga się podwyżek wyna-
grodzeń w wysokości 300 zł brutto dla wszyst-
kich pracowników AMP. W ocenie związkowców 
taki wzrost płac jest możliwy do osiągnięcia. 
– Mimo pewnych trudności fi rma 2015 rok zakoń-
czyła dobrym wynikiem fi nansowym – mówi 
Jerzy Goiński, przewodniczący Solidarności w 
AMP w Dąbrowie Górniczej.
Podkreśla, że propozycja, którą organizacje związ-
kowe przedstawiły pracodawcy, jest wyważona. 
– Wszystkie wskaźniki, jakie AMP osiąga, m.in. 
efektywność i produktywność, są zbliżone do norm 
obowiązujących w innych hutach ArcelorMittal na 
terenie Unii Europejskiej. Tylko wynagrodzenia w 
Polsce w dalszym ciągu znacznie odbiegają od 
zarobków pracowników koncernu w Europie – mówi 
Jerzy Goiński. Podkreśla, że jedną trzecią pracow-
ników śląskich oddziałów AMP stanowią osoby, które 
zostały przejęte od agencji pracy tymczasowej. Ich 
wynagrodzenia wynoszą od 2000 do 2200 zł brutto.
ArcelorMittal Poland łącznie zatrudnia ok. 
10 tys. pracowników.

Wyższa premia 
produkcyjna w Yazaki
» OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU W SPÓŁCE 
YAZAKI AUTOMOTIVE PRODUCTS POLAND 
w Mikołowie ze 100 do 180 zł brutto wzrosła 
premia produkcyjna i będzie wynosić tyle samo, 
ile premia frekwencyjna. – To oznacza, że wyna-
grodzenia pracowników spełniających kryteria 
potrzebne do uzyskania obu premii będą wyższe 
o 360 zł brutto – mówi Katarzyna Grabowska, 
przewodnicząca zakładowej Solidarności.
Zapowiada, że w styczniu Solidarność przed-
stawi pracodawcy nowe żądania płacowe, aby 
niezwłocznie przystąpić do rozmów nad kolejnym 
porozumieniem. Wkrótce ruszą też rozmowy na 
temat nowych zasad naliczania premii produkcyjnej, 
powiązanych z efektywnością i produktywnością 
na poszczególnych stanowiskach. – Taka premia 
obowiązuje we wszystkich zakładach koncernu 
Yazaki, ale my będziemy dążyli do tego, by reguły 
jej naliczania zostały dopasowane do specyfi ki 
naszej fi rmy – mówi Katarzyna Grabowska.
Yazaki Automotive Products Poland w Mikołowie 
produkuje wiązki elektryczne do samochodów. 
Firma zatrudnia ok. 1600 pracowników. Do Soli-
darności należy ponad 660 osób.

Podwyżki płac
w Fabryce Plastików
» OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU WZROSNĄ 
PŁACE ZASADNICZE pracowników Fabryki 
Plastików Gliwice. Operatorzy wtryskarek otrzy-
mają podwyżki po 200 zł brutto. Pensje pozo-
stałych pracowników wzrosną o 100 zł brutto. 
To efekt porozumienia zawartego w połowie 
grudnia pomiędzy zakładową Solidarnością a 
zarządem przedsiebiorstwa.
Związkowcy podkreślają, że co roku z powodze-
niem negocjują z pracodawcą podwyżki płac. 
– Staramy się, aby płace zasadnicze w naszej 
fabryce systematycznie szły w górę. Może 
kwoty tych podwyżek nie są duże, ale dzięki 
temu, że są co roku, to w ciągu ostatnich lat 
pensje pracowników wzrosły w sumie o kilkaset 
złotych – mówi Dorota Banaczek, przewodni-
cząca zakładowej Solidarności.
Gliwicka Fabryka Plastików zatrudnia 300 
pracowników. Zakład produkuje m.in. części do 
samochodów. Przedsiębiorstwo należy do Grupy 
Plastivaloire. W Polsce ten francuski koncern 
posiada trzy fabryki: w Gliwicach, Kętrzynie i 
Kwidzynie.

BEA, AGA
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W spółkach należących do Węglokoks Energia uruchomiony został Program Dobrowolnych Odejść. 
Jest on adresowany głównie do pracowników, którzy w ciągu najbliższych 24 miesięcy nabędą uprawnienia 
emerytalne. Ograniczenie zatrudnienia jest związane ze spadkiem zamówień i sprzedaży energii cieplnej.

Spółka zachęca do dobrowonych odejść
W

arunki PDO były 
negocjowane przez 
organizacje związ-
kowe z zarządami 
poszczególnych 

spółek należących do Węglokoks 
Energia. W Nadwiślańskiej Spółce 
Energetycznej uzgodniono, że pracow-
nicy, którzy zdecydują się na skorzy-
stanie z programu, przez 9 miesięcy 
będą otrzymywać świadczenie o ok. 
30 proc. wyższe od ich miesięcznego 
wynagrodzenia i że zostaną zwolnieni 
z obowiązku świadczenia pracy. Po 
upływie tego okresu dostaną trzy-
miesięczną odprawę. – Pracownicy 
ci zostali zabezpieczeni finansowo 
na ok. 15 miesięcy, później będą 
przechodzić na zasiłki dla bezrobot-
nych, a następnie na świadczenia 
przedemerytalne. Jeżeli w Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych pojawią się 
jakiekolwiek problemy z uzyskaniem 
tego świadczenia, pracodawca zapewni 
im pomoc prawną – mówi Dariusz 
Gierek, przewodniczący Regionalnej 
Sekcji Ciepłownictwa NSZZ Solidar-
ność i wiceprzewodniczący związku w 
Nadwiślańskiej Spółce Energetycznej 
w Brzeszczach.

W pozostałych spółkach należą-
cych do Węglokosu Energia, czyli w 
Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej 
w Rudzie Śląskiej oraz w Zespole 
Ciepłowni Przemysłowych Carbo-
-Energia w Rudzie Śląskiej w ramach 
PDO pracownicy przez 9 miesięcy 
będą otrzymywać świadczenie równe 
ich miesięcznemu wynagrodzeniu, 
które zostanie obliczone na podstawie 
średniej z trzech ostatnich miesięcy. 
Pozostałe warunki PDO będą iden-
tyczne jak w NSE.

Dariusz Gierek zaznacza, że trud-
niejsza sytuacja fi rmy jest związana 
m.in. z oszczędnościami w Kompanii 

Węglowej, która jest jednym z najwięk-
szych odbiorców Węglokosu Energia 
oraz z oszczędnościami w kopalniach 
należących do spółki Tauron Wydobycie.
– Zmniejszają się też zamówienia ze 
spółdzielni mieszkaniowych, które 
systematycznie przeprowadzają 
termomodernizacje bloków. Praco-
dawca podkreśla, że zatrudnienie 
w zakładach firmy w stosunku do 
spadającej sprzedaży jest zbyt duże, 
dlatego wszelkie próby ograniczania 

jego poziomu w sposób zapewniający 
pracownikom środki do życia są przez 
stronę społeczną odbierane pozytywnie. 
Najgorszą rzeczą byłyby zwolnienia 
grupowe – dodaje przewodniczący

Innym pomysłem pracodawcy 
na ograniczenia zatrudnienia bez 
zwalniania pracowników są plany 
utworzenia Zakładu Usług Tech-
nicznych, który ma powstać na bazie 
działu remontowo-inwestycyjnego 
PEC w Rudzie Śląskiej. – Ten zakład 

ma powoli przejmować wszelkie 
zadania związane z wykonywaniem 
remontów i przeprowadzaniem 
inwestycji wraz z utrzymaniem sieci 
ciepłowniczej w spółkach należących 
do Węglokoksu Energia – wyjaśnia 
Dariusz Gierek.

W trzech firmach wchodzą-
cych w skład Węglokoks Energia w 
sumie zatrudnionych jest ponad 550 
pracowników.

AGNIESZKA KONIECZNY

Foto: pixabay.com/CC0

Porozumienie 
płacowe
Organizacje związkowe działające 
w Nadwiślańskiej Spółce Energe-
tycznej w Brzeszczach podpisały 
z zarządem fi rmy porozumienie 
płacowe na 2016 rok, które 
gwarantuje wszystkim pracow-
nikom wzrost wynagrodzeń o 
135 zł brutto. 

Uzgodniono również, że pracodawca 
nie będzie już fi nansował bonów żywie-
niowych, a osoby, które do tej pory je 
dostawały, otrzymają w zamian podwyżkę 
w wysokości 200 zł brutto, a więc ich 
wynagrodzenia w sumie będą wyższe 
o 335 zł brutto.

W ocenie związkowców rezygnacja 
z bonów i przyznanie w ich miejsce 
podwyżek jest korzystnym rozwiązaniem. 
– Bony funkcjonowały poza funduszem 
wynagrodzeń, natomiast podwyżki 
zostaną doliczone do stawek osobistego 
zaszeregowania i pracodawca będzie od 
nich odprowadzał składki na ubezpie-
czenie społeczne. Wyższe stawki zasad-
nicze wpłyną na zwiększenie wszystkich 
pochodnych wynagrodzenia – wyjaśnia 
Dariusz Gierek, szef Regionalnej Sekcji 
Ciepłownictwa NSZZ Solidarność i wice-
przewodniczący Solidarności w NSE.

Porozumienie płacowe podpisane 
zostało też w Przedsiębiorstwie Ener-
getyki Cieplnej w Rudzie Śląskiej, który 
Solidarność z NSE obejmuje zasięgiem 
swojego działania. Od 1 stycznia wyna-
grodzenia wszystkich pracowników 
rudzkiego PEC wzrosły o 150 zł brutto.

W NSE zatrudnionych jest 146 
pracowników, w rudzkim PEC pracuje 
ok. 100 osób.

AK
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Reklama

Rok 2015 był lepszy dla pracowników zakładów motoryzacyjnych niż lata poprzednie. W wielu fi rmach z tej branży 
Solidarności udało się wywalczyć podwyżki wynagrodzeń i poprawę warunków pracy.

Niezły rok dla branży automotive
T

ylko w Katowickiej 
Specjalnej Strefie 
E k o n o m i c z n e j 
działa 57 firm z 
branży automo-

tive. Obok wielkich fabryk 
Opla i Fiata, zatrudniają-
cych po kilka tysięcy pracow-
ników, są to mniejsze zakłady 
produkujące podzespoły i 
komponenty samochodowe. 
Ponadto w KSSE oraz poza nią 
działa co najmniej kilkanaście 
zakładów, których całość 
lub część produkcji trafi a do 
przemysłu motoryzacyjnego.

W gliwickim General 
M o t o r s  M a n u f a c t u r i n g 
Poland 2015 rok zaczął się 
od ponownego uruchomienia 
trzeciej zmiany w związku z 
przygotowaniami do rozpo-
częcia produkcji Astry piątej 
generacji. W połowie roku w 
zakładzie wybuchł konfl ikt 
w związku z jednostronnym 
wprowadzeniem przez praco-
dawcę zmian w regulaminie 
pracy polegających m.in. na 
wdrożeniu sześciodniowego 
tygodnia pracy dla kolej-
nych grup pracowników. Pod 
koniec lipca gliwicki zakład 
został ofl agowany, a działające 
w nim organizacje związ-
kowe zapowiedziały zaost-
rzenie akcji protestacyjnej do 
strajku włącznie, jeżeli zarząd 
nie spełni ich postulatów.
6 sierpnia związkowcy i zarząd 
GMMP podpisali porozumienie 
kończące trwający w zakła-
dzie spór zbiorowy. Zgodnie 
z jego zapisami zarząd m.in. 
wycofał się z niekorzystnych 
dla pracowników zmian.

Od 1 stycznia 2016 roku 
na mocy wieloletniego poro-
zumienia płacowego, które 
obowiązuje w GMMP, stawki 
zasadnicze pracowników 
fabryki wzrosły o 3,5 proc. 
– Automatycznie, w takim 
samym stopniu wzrosły także 
wszystkie składniki wyna-
grodzenia naliczane od płacy 
zasadniczej. Dodatkowo w 
2016 roku zaplanowana jest 

wypłata dwóch jednorazo-
wych bonusów. W styczniu  
przewidziana jest premia za 
wykonanie planu produkcyj-
nego w tym roku w wyso-
kości 500 zł, natomiast w 
październiku 1000 zł premii za 
wdrożenie produkcji nowego 
modelu – mówi Mariusz Król, 
przewodniczący Solidarności 
w General Motors Manufac-
turong Poland.

W tyskiej fabryce Fiata, 
drugim obok gliwickiego 
Opla największym zakładzie 
motoryzacyjnym w naszym 
regionie, ubiegły rok to przede 
wszystkim pierwsze od kilku 
lat zbiorowe podwyżki wyna-
grodzeń dla pracowników. 
Pensje załogi fabryki wzrosły 
w lipcu o 130 zł z wyrówna-
niem od początku roku. Kwota 
podwyżki była znacznie niższa 

od tej postulowanej przez 
zakładową Solidarność, która 
domagała się wzrostu wyna-
grodzeń w wysokości 500 zł.

W 2015 roku rosły również 
wynagrodzenia w mniej-
szych zakładach z branży 
motoryzacyjnej, zajmujących 
się produkcją podzespołów 
samochodowych. W fi rmach, 
w których działa Solidar-
ność, związkowcy skutecznie 

negocjowali z pracodawcami 
podwyżki płac. Tak było m.in. 
w tyskich spółkach Denso 
Thermal Systems Polska i 
Mafl ow, czy w Johnson Electric 
i Ficcomirrors w Dąbrowie 
Górniczej. Pensje pracowników 
Yazaki Automotive Products 
Poland w Mikołowie rosły w 
2015 roku dwukrotnie. W 
styczniu pracownicy dostali 
podwyżkę w wysokości 100 zł 

brutto a w lipcu kolejne 70 zł 
brutto. Ponadto w ubiegłym 
roku Solidarności z Yazaki 
udało się wynegocjować 
z zarządem firmy objęcie 
pracowników prywatnym 
pakietem medycznym, a także 
skrócić okresy rozliczeniowe 
czasu pracy obowiązujące w 
fi rmie z czterech do jednego 
miesiąca.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: pixabay.com/CC0
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Harmonogram szkoleń 
styczeń – marzec 2016 

Miejsce szkoleń: siedziba Zarządu Regionu, 
Katowice, ul. Floriana 7.

19-20 stycznia – Rozwój związku (Janusz Zabiega)

19-21 stycznia – Ogólnozwiązkowe i uprawnienia 
organizacji związkowych (Andrzej Kampa)

25-26 stycznia – Negocjacje – techniki i strategie 

– szkolenie podstawowe (Jacek Majewski)

28 stycznia – Szkolenie doskonalące dla Społecznych 
Inspektorów Pracy (prowadzi: Inspektor OIP)

1-2 lutego – Zagadn ien ia  s tatu towo-
organizacyjne  skarbników KZ i Komisji Rewizyjnych 
(Andrzej Kampa/Halina Murzyn)

3-4 lutego – Rokowania zbiorowe: warsztaty 
– szkolenie doskonalące (Agnieszka Lenartowicz-Łysik)

9-10 lutego – Zbiorowe prawo pracy (Jadwiga 
Piechocka)

22 lutego – SIP w oświacie (prowadzi: Inspektor OIP)

23-25 lutego – Ogólnozwiązkowe i uprawnienia 
organizacji związkowych (Andrzej Kampa)

1-2 marca – Negocjacje – szkolenie doskonalące 
(Jacek Majewski)

8-9 marca – Indywidualne prawo pracy 
(Jadwiga Piechocka)

8-9 marca – Zagadnienia statutowo-organizacyjne  
skarbników KZ i Komisji Rewizyjnych (Andrzej Kampa)

10 marca – Europejskie Rady Zakładowe 
– warsztaty dla członków ERZ (Jadwiga Piechocka)

15-16 marca – Rozwój związku (Janusz Zabiega)

17 marca – Rozwój związku cz.2 (Janusz Zabiega)

22 marca – Szkolenie doskonalące dla Społecznych 

Inspektorów Pracy (prowadzi: Inspektor OIP)

Dodatkowe informacje:

Agnieszka Lenartowicz-Łysik (Biuro Szkoleń), 

pokój 223, tel. 32 353 84 25 w. 223, 555, 

zagraniczne@solidarnosckatowice.pl

Joanna Ciechelska (Sekretariat Ogólny), pokój 110, 

tel./fax 32 253 78 00, sekrzr@solidarnosckatowice.pl

W 2016 roku czeka nas 13 świąt wolnych od pracy. Średnia liczba dni ustawowo wolnych od pracy 
w państwach Unii Europejskiej to 12,6. Najwięcej, bo aż 24 takie dni mają Belgowie. Drudzy w zestawieniu 
Węgrzy mogą cieszyć się 17 dodatkowymi dniami wolnymi w ciągu roku.

Kalendarz dni wolnych w 2016 roku
W 

2016 roku 
przepracuje-
my 252 dni, 
c z y l i  t y l e 
s a m o ,  i l e 

rok wcześniej. Dni wolnych, 
uwzględniając wszystkie week-
endy i święta, będzie 114. Przy 
założeniu, że pracujemy pięć 
dni w tygodniu po 8 godzin 
dziennie, najwięcej pracy 
czeka nas w marcu, czerwcu, 
sierpniu i wrześniu, bo aż po 
176 godzin. Najkrócej będzie-
my pracować w styczniu, bo 
zaledwie 152 godziny.

W 2016 roku czeka nas 
13 świąt ustawowo wolnych od 
pracy. Wbrew temu, co często 
powtarzają media, Polska pod 
tym względem nie wyróżnia 
się na tle innych krajów euro-
pejskich. Jak wynika z danych 
Dziennika Urzędowego Unii 
Europejskiej, średnia liczba 
dni ustawowo wolnych od 
pracy w państwach Unii Eu-
ropejskiej to 12,6. Najwięcej, 
bo aż 24 święta wolne od pracy 
mają Belgowie, drudzy w zesta-
wieniu Węgrzy mogą cieszyć 
się 17 dodatkowymi dniami 
wolnymi w ciągu roku.

W tym roku w Polsce 9 świąt 
wolnych od pracy przypada w 
dni robocze, pozostałe 4 w nie-
dziele. Warto przypomnieć, że 
o ile za dzień świąteczny przy-
padający z sobotę pracodawca 

ma obowiązek zwrócić pracow-
nikowi dzień wolny w innym 
terminie, w przypadku niedzieli 
ta zasada nie obowiązuje. Innymi 
słowy dla osób pracujących od 
poniedziałku do piątku święto 
przypadające w niedzielę ozna-

cza, że dodatkowy dzień wolny 
po prostu im przepada.

Dla miłośników długich 
weekendów pierwsza okazja 
do przedłużenia sobie odpo-
czynku w 2016 roku trafiła 
się już na początku stycznia. 

Nowy Rok wypadał w pią-
tek, a święto Trzech Króli 
w środę. Wystarczyło wziąć 
4 dni urlopu, aby cieszyć się 
10-dniowym odpoczynkiem.

Następny dłuższy wypo-
czynek dopiero w Wielkanoc, 

która w tym roku wypada 27 i 
28 marca. Długi majowy week-
end układa się w kalendarzu 
niezbyt korzystnie. Święto pracy 
przypada w niedzielę, a Święto 
Narodowe Trzeciego Maja we 
wtorek co daje w sumie cztery 

dni wolnego. Boże Ciało, które 
w 2016 roku wypada 26 maja, 
to okazja do kolejnego cztero-
dniowego weekendu. 

Następna szansa na nieco 
dłuższy wypoczynek będzie 
dopiero w sierpniu przy okazji 
święta Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny. 15 sierpnia 
przypada w poniedziałek, a 
więc weekend przedłuży się 
automatycznie o jeden dzień. 
Na kolejny dłuższy weekend 
trzeba czekać aż do przełomu 
października i listopada. Dzień 
Wszystkich Świętych wypadnie 
we wtorek. Można więc wziąć 
jeden dzień urlopu w ponie-
działek 31 października i cieszyć 
się czterodniową przerwą w pracy. 
Święto Niepodległości, czyli 
11 listopada, będzie kolejną okazją 
do nieco dłuższego odpoczynku 
od pracy, bo wypada w piątek.

Kalendarz na grudzień 
również nie układa się zbyt 
korzystnie dla miłośników 
przedłużonych weekendów. 
Boże Narodzenie będziemy 
obchodzić w niedzielę i ponie-
działek. Szansa na naprawdę 
długi weekend pojawi się do-
piero na początku 2017 roku. 
Nowy Rok przywitamy w nie-
dzielę, a święto Trzech Króli 
przypadnie w piątek, tak więc 
biorąc 4 dni urlopu, zyskamy 
9 dni wolnych z rzędu.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Komunikat

Foto: pixabay.com/CC0

Autopromocja

NIE MUSISZ BYĆ SAM. ZAŁÓŻ ZWIĄZEK I BĄDŹ 
SILNY W PRACY. ZORGANIZOWANI MAJĄ LEPIEJ! 
Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci: 
tel.: 32 728 41 13 kom. 693 410 836 
e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl
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Ś L Ą S K O - D Ą B R O W S K I  N S Z Z

Szkolenia pracownicze 
a czas pracy
W 

praktyce usta-
lania efektywnie 
przepracowanego 

czasu pracy często pojawia 
się problem, czy szkolenia 
związane ze stosunkiem 
pracy mają odbywać się w 
czasie pracy, a tym samym, 
czy pracodawca jest w 
obowiązku wypłacić za 
odbycie szkolenia przez 
pracownika stosowne wyna-
grodzenie. Tylko w jednym 
wypadku ustawodawca 
przesądził o tym, że dane 
szkolenie wlicza się do 
czasu pracy. Mowa tutaj o 
szkoleniu BHP ujętym w 
art. 1031 Kodeksu pracy. 
Zgodnie z przywoływanym 
przepisem pracodawca jest 
obowiązany zapewnić prze-
szkolenie pracownika w 
zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przed dopusz-
czeniem go do pracy oraz 
prowadzenie okresowych 
szkoleń w tym zakresie. 
Szkolenie pracownika przed 
dopuszczeniem do pracy nie 
jest wymagane w przypadku 
podjęcia przez niego pracy 
na tym samym stanowisku 
pracy, które zajmował u 
danego pracodawcy bezpo-
średnio przed nawiązaniem 
z tym pracodawcą kolejnej 
umowy o pracę. Nadto 
zgodnie z § 3 przywołanego 
artykułu szkolenia te odby-
wają się w czasie pracy i na 
koszt pracodawcy. 

Treść Kodeksu pracy 
wskazuje jednocześnie 
na zachowanie prawa do 
wynagrodzenia pracow-
nika, który podnosi swoje 
kwalifikacje zawodowe z 
inicjatywy pracodawcy albo 
za jego zgodą. Wówczas 
takiemu pracownikowi 
przysługuje urlop szko-
leniowy i zwolnienie z 
całości lub części dnia 
pracy na czas niezbędny, 
by punktualnie przybyć 
na obowiązkowe zajęcia 
oraz na czas ich trwania. 
Zarówno za czas urlopu 
szkoleniowego, jak i za czas 
zwolnienia z całości lub 
części dnia pracy pracownik 
zachowuje prawo do wyna-
grodzenia. W tym przy-
padku ustawodawca nie 
wskazał bezpośrednio, że 
czas podnoszenia kwalifi-
kacji pracownika wlicza 
się do czasu pracy, jednak 
zobligował pracodawcę do 
zapłaty wynagrodzenia 
za ten czas. Analizując 
konkretny stan faktyczny 
pod kątem kwalifikacji 
do kategorii podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych, 
należy jednak zwracać 
uwagę przede wszystkim 
na to, czy została podjęta 
d e c y z j a  p r a c o d a w c y 
kierująca pracownika na 
szkolenie (odpowiednio 
uzewnętrzniona) oraz czy 
szkolenie umożliwiało 

nabycie lub uzupełnienie 
wiedzy albo umiejętności 
(nie będzie szkoleniem 
wykonywanie powtarzalnej 
pracy na stanowisku). Tak: 
Sąd Najwyższy w wyroku 
z dnia 25.1.2005 r., I PK 
144/04, OSNP 2005, Nr 17, 
poz. 265). 

Czy jednak przedmio-
towe szkolenia należy zali-
czyć również do czasu 
pracy? W chwili obecnej 
– co należy z całą mocą 
podkreślić – poglądy w 
tej kwestii są podzielone, 
a również orzecznictwo 
nie rozstrzyga tej kwestii 
jednoznacznie. W ocenie 
Departamentu Prawnego 
CDO24 najbardziej trafne 
jest stanowisko, że do czasu 
pracy pracownika powinny 
być zaliczane wszystkie 
szkolenia, która są przez 
niego odbywane z inicja-
tywy pracodawcy. Należy 
bowiem podkreślić, że w 
myśl art. 100 § 1 pracownik 
jest obowiązany wyko-
nywać pracę sumiennie i 
starannie oraz stosować się 
do poleceń przełożonych, 
które dotyczą pracy, jeżeli 
nie są one sprzeczne z prze-
pisami prawa lub umową o 
pracę. Wobec powyższego, 
jeżeli to polecenie praco-
dawcy stanowiło podstawę 
odbycia szkolenia, to wyko-
nywanie poleceń przez 
pracownika należy uznać 

jako efektywne wykony-
wanie pracy. Warto jednak 
zauważyć, że ostatecznie 
to od okoliczności danego 
stanu faktycznego będzie 
zależało, czy określone 
szkolenie należy zaliczyć do 
czasu pracy. W końcowym 
rozrachunku w razie wątpli-
wości sporu pomiędzy stro-
nami decydujące znaczenie 
będzie miało rozstrzygnięcie 
podjęte przez Sąd Pracy.

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 niewielkie ramy 
objętościowe opracowania, 
artykuł dostarcza jedynie 
informacji ogólnych, które nie 
mogą zastąpić porady prawnej 
w indywidualnej sprawie.

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

Bartosz Jakubowski 
CDO24

Wyrazy najgłębszego współczucia
z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ
koleżance

Izabeli Będkowskiej

przewodniczącej Solidarności
w spółce Bitron Poland w Sosnowcu

w imieniu Solidarności 
z Yazaki Automotive Products Poland w Mikołowie

składa
przewodnicząca 

Katarzyna Grabowska 

Po śmierci

TEŚCIOWEJ
łączymy się w bólu 
z naszą koleżanką

Izabelą Będkowską

Koleżanki i koledzy 
z Regionalnej Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego

NSZZ Solidarność

Ogłoszenie
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» WITAMY WSZYSTKICH OKROP-
NYCH ZWIĄZKOWCÓW, pisiorów, 
kukizowców, moherów, morderców karpi, 
miłośników mięsa, kapusty i ziemniaków 
oraz niezrzeszonych czytelników niniej-
szej rubryki radykalnym „Do siego roku”. 

» NOWY ROK PRZYWITAŁ NAS 
INFORMACJĄ, że czworo ważnych 
dyrektorów z TVP w Sylwestra podało 
się do dymisji. Niestety nie był to wyraz 
skruchy za program, jaki zaoferowali 
widzom na święta. Ale nie był to też, jak 
się ofi cjalnie utrzymuje, protest przeciwko 
wprowadzonym przez PiS zmianom w 
ustawie medialnej. Sylwester to był ostatni 
dzień, w którym podając się do dymisji 
otrzymają całą odprawę, a nie odchudzoną 
o 70 proc. przez pisowskich obcinaczy 
odpraw. Obrona demokracji, obroną 
demokracji, ale kasa musi się zgadzać. 

» A PROPOS „OBROŃCÓW DEMO-
KRACJI”. Jak ujawnił Super Express, niejaki 
Mateusz Kijowski, lider Komitetu Obrony 
Demokracji, mimo że zarabia ok. 7 tys. zł 
miesięcznie, od lat nie płaci alimentów na 
trójkę swoich dzieci. Zaległości wynoszą 
już ok. 83 tys. zł. Bezapelacyjny faworyt 
w konkursie na Alimenciarza Roku. 

» OSTATNIA NADZIEJA BANKS-
TERÓW, polityczne Wunderwaffe 
establishmentu, balcerowicz 2.0, król 
kredytu denominowanego w frankach, 
wielki książę chwilówek, hospodar 
pożyczek tanich jak barszcz, etc. etc., 
czyli Ryszard Petru, do wszystkich tych 
tytułów może dodać jeszcze jeden: „mistrz 

samozaorania”. Po serii wpadek z wiedzy 
historycznej, które każą podejrzewać, 
że maturę to kupił na bazarze, albo 
pod kantorem, internauci wyszperali 
kolejną. Otóż kilka tygodni temu Swetru 
z charakterystyczną pewnością siebie 
mądrzył się na temat reformy edukacji 
i kalendarza wprowadzanych zmian. I 
w trakcie tej wygłaszania tych mądrości 
stwierdził, że „po świętach, przypomnę, 
jest Sześciu Króli, tak?”.

» WYŚMIALIŚCIE SIĘ JUŻ? Naprawdę 
tak rzekł. Możecie powiedzieć, że się 
przejęzyczył, a naszym zdaniem do głosu 
doszła natura akwizytora produktów 
bankowych. „Wszyscy dają trzech króli, a 

nasz produkt gwarantuje panu sześciu”. 
Albo: „Dwunastu apostołów? W naszym 
banku zyska pan 15, a nawet 18 przy 
wykupie dodatkowej polisy”. 

» A NA KONIEC O POGODZIE. 
Najpierw mróz szczypał, potem śnieg 
poprószył. Powiecie, że to normalne 
w styczniu? Ale my widzieliśmy w 
telewizji różnych przemądrych ludzi i 
oni mówili coś innego. Na przykład, że 
gdyby rządziła Nowoczesna, to zimy w 
ogóle by nie było. A jak to zrobić, żeby 
nie było – zapytacie? Jak zwykle. To że w 
zimie może być mróz i śnieg wystarczy 
napisać w umowie drobnym druczkiem. 

PODRÓŻNY&GOSPODZKI

ROZBAWIŁO nas to

Foto: esmem

Dwóch chłopców spędza noc przed 
wigilią u dziadków. Przed pójściem 
spać, klękają przed łóżkami i modlą 
się, a jeden z nich ile sił w płucach 
woła głośno: 
– Modlę się o nowy rowerek, modlę 
się o nowe żołnierzyki, modlę się 
o nowy odtwarzacz dvd...
Starszy brat pochylił się i szturchnął 
go mówiąc: 
– Dlaczego tak krzyczysz? Bóg 
nie jest głuchy.
Na to chłopiec: 
– Nie, ale babcia jest.

***
Idzie przez park kobieta obłado-
wana siatami. Z krzaków wyskakuje 
facet i odsłania przed nią swe 

nagie ciało. Kobieta patrzy się na 
niego krótką chwilkę i oznajmia: 
– No nie! Zapomniałam kupić jajek.

***
Jedzie facet autostradą i nagle 
widzi panienkę leżącą na poboczu. 
Zatrzymuje się i pyta: 
– Przepraszam, pani ranna? 
A panienka odpowiada: 
– Nie, całodobowa.  

***
Facet budzi się w południe na 
potwornym kacu. Patrzy, na stole 
cztery schłodzone butelki piwa i 
list następującej treści: „Kochanie, 
wypoczywaj. Jakbyś czegoś potrze-
bował to zadzwoń. Zwolnię się z 
pracy i przyjadę. Twoja kochająca 

żona”. Facet pyta syna: 
– Co się wczoraj stało? Nic nie 
pamiętam. Czyżbym wrócił w nocy 
z kwiatami albo pierścionkiem? 
Syn na to: 
– Przyszedłeś o piątej nad ranem 
kompletnie pijany, awanturowałeś 
się, a gdy matka chcąc cię rozebrać 
ściągała ci spodnie, powiedziałeś: 
„Spadaj dziwko, jestem żonaty!”.

***
Francuz dzwoni do swojego przy-
jaciela w Moskwie:
– Cześć Iwan, słyszałem, że u was 
strasznie zimno, -50 stopni!
– Tak zimno nie jest, najwyżej -20...
– Niemożliwe Iwan, w tele-
wizji pokazywali, że jest u was 

50 stopni poniżej zera!
– Pierre... mówię ci, jest najwyżej 
-20, a nie -50!
– Przecież sam widziałem w CNN 
Iwan, reporter stał na Placu Czer-
wonym i pokazywał termometr, 
sam widziałem, -50 stopni!
– Aaaaaa... No chyba że na zewnątrz.

***
Żona pyta męża: 
– Jesz tę zupę? Bo jak nie, to 
dodam śmietany i dam psu.

*** 
– Wiesz, wprowadzają nam nowy 
plan pracy w fi rmie. 
– Tak? Jaki? 
– Darmowe wieczory i weekendy 
– już od 18... 

Blondynka rozpoczęła pracę jako 
szkolny psycholog. Zaraz pierwszego 
dnia zauważyła chłopca, który nie 
biegał po boisku razem z innymi 
chłopcami tylko stal samotnie. 
Podeszła do niego i pyta:
– Dobrze się czujesz?
– Dobrze.
– To dlaczego nie biegasz razem 
z innymi chłopcami?
– Bo jestem bramkarzem.

***
Kolega opowiada koledze:
– Byłem u lekarza i poprosiłem 
o syrop od kaszlu, a on dał mi, 
nie wiem czemu, środek prze-
czyszczający.
– Zażyłeś ten środek?

– Zażyłem.
– I co, kaszlesz?
– Nie mam odwagi

***
Kobieta o długim stażu małżeń-
skim ogląda się przed lustrem i 
widzi: pomarszczoną twarz, prze-
rzedzone włosy, braki w uzębieniu, 
nieapetyczny, obwisły biust, sadło 
tu i ówdzie. W końcu stwierdza: 
– Dobrze mu tak, dziadowi.

***
Człowiek nabiera doświadczenia z 
wiekiem. Szkoda, że jest to wieko 
od trumny. 

***
– Jakie są trzy zalety pracy?
– Piątek, pensja i urlop.

Reklama

Pomóż dzieciom 
– przekaż 1 proc. podatku 

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 dofi nansowanie kolonii dla dzieci 
z niezamożnych rodzin. 

Fundacja im. Grzegorza Kolosy powstała w 1992 roku. Jej głów-
nym celem jest organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzie-
ży z województwa śląskiego. W ciągu minionych 23 lat na kolonie i 
obozy organizowane przez Fundację wyjechało blisko 83 tys. dzieci.
Fundacja im. Grzegorza Kolosy posiada status organizacji po-
żytku publicznego. Dzięki temu każdy może wesprzeć jej dzia-
łalność przekazując 1 proc. swojego podatku dochodowego. 

Aby wesprzeć Fundację, w formularzu PIT w rubryce: „Wnio-
sek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji 
pożytku publicznego” wpisujemy numer Krajowego Rejestru 
Sądowego – 0000111954. 

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


