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Jeżeli rząd nie wesprze przemysłu energochłonnego, już za kilka lat produkcja stali w Polsce może zostać 
wygaszona, a pracę może stracić nawet 75 proc. zatrudnionych w hutnictwie – mówi Dominik Kolorz, szef 
śląsko-dąbrowskiej „S” i przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. 26 lutego WRDS przyjęła 
stanowisko zawierające gotowe rozwiązania legislacyjne dotyczące obniżenia kosztów energii elektrycznej dla przemysłu.

BEZ WYRÓWNANIA SZANS 
GROZI IM LIKWIDACJA
A

by hutnictwo i 
inne branże ener-
gochłonne mogły 
się rozwijać w 
Polsce i na Śląsku, 

rządzący muszą stworzyć 
przedsiębiorcom takie same 
warunki prowadzenia biznesu, 
jakie panują w innych krajach 
Unii Europejskiej. Bez tego 
polski przemysł nie będzie w 
stanie konkurować na rynku 
europejskim i działające w 
naszym kraju zakłady prze-
mysłowe albo będą zmuszone 
drastycznie obniżyć produkcję, 
albo przeniosą działalność do 
innych krajów. W tej sprawie 
zgodni są zarówno pracodawcy, 
jak i przedstawiciele związków 
zawodowych – mówi przewod-
niczący śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności Dominik Kolorz. 

Nierówna konkurencja 
Koszty związane z zakupem 
energii elektrycznej w Polsce 
są znacznie wyższe niż w 
innych krajach UE. Jak wynika 
z danych Hutniczej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej, cena 
„czarnej” energii elektrycznej 
w Polsce w 2015 roku wyno-
siła niespełna 180 zł za mega-
watogodzinę. To o 37 proc. 
więcej niż w Niemczech. Koszty 
energii to największa bariera 
rozwoju polskiego przemysłu 
stalowego uniemożliwiająca 
efektywne konkurowanie 
z zachodnimi przedsiębior-
stwami. Tymczasem polskie 
hutnictwo należy do najno-
wocześniejszych na całym 
globie. – Polska w latach 2005-
2007 była obszarem najwięk-
szych inwestycji w hutnictwo 
na świecie. Gdybyśmy mieli 
warunki podobne do tych, które 
obowiązują w Niemczech, w 
ciągu kilku lat nasz kraj znowu 
stałby się w branży wyrobów 
stalowych eksporterem netto. 
Bez systemu rekompensat i ulg, 
które obowiązują w innych 
krajach UE, trudno będzie 
przekonać właścicieli naszych 
zakładów do kolejnych inwe-
stycji – mówi Jerzy Kozicz, 
prezes zarządu CMC Poland. 

Rekompensaty dla przemysłu
Stanowisko przyjęte 26 lutego 
przez WRDS zawiera m.in. 

rekomendacje dotyczącą 
utworzenia systemu rekom-
pensat na pokrycie pośrednich 
kosztów uprawnień do emisji 
CO

2
. Unijne prawo dopuszcza 

możliwość przeznaczenia do 
50 proc. przychodu z aukcji 
uprawnień emisyjnych na 
rekompensaty dla przemysłu 
energochłonnego. Tego typu 
rekompensaty funkcjonują 
we wiodących gospodar-
kach UE. W polskiej ustawie 
o systemie handlu upraw-
nieniami do emisji gazów 

cieplarnianych rekompensaty 
w ogóle nie zostały ujęte.

Skorzystają nie tylko huty
Kolejny pakiet propozycji 
dotyczy m.in. rozszerzenia 
systemu ulg w obciążeniach 
regulacyjnych ponoszonych 
przez przemysł w związku z 
unijną polityką klimatyczno-
-energetyczną oraz kwestii rozli-
czania inwestycji związanych 
ze zwiększeniem efektywności 
energetycznej. – Obecnie regu-
lacje prawne dotyczące tych 

kwestii są tak skonstruowane, 
że może z nich skorzystać jedno 
lub dwa przedsiębiorstwa w 
skali kraju. W naszej ocenie 
należy zmienić przepisy tak, 
aby mogło z nich skorzystać 
kilkadziesiąt przedsiębiorstw. 
Nie chodzi tutaj tylko o hutni-
ctwo, ale również o inne branże 
energochłonne. Z naszych 
szacunków wynika, że samo 
górnictwo węgla kamiennego 
zyskałoby na takim rozwią-
zaniu 100 mln zł w skali roku 
– zaznacza prezes Kozicz. 

Gotowe rozwiązania 
Jak podkreśla wdrożenie propo-
zycji zawartych w stanowisku 
WRDS dotyczących ulg nie 
spowoduje konieczności zwięk-
szenia wydatków z budżetu 
państwa. – Warto zaznaczyć, 
że w stanowisku WRDS przed-
stawiliśmy gotowe rozwiązania 
legislacyjne. To nie jest tylko 
zwrócenie uwagi na problem, 
ale przedstawienie konkretnych 
rozwiązań – mówi prezes CMC 
Poland. – Staramy się w tym 
przypadku działać z wyprzedze-

niem zanim sytuacja polskiego 
przemysłu energochłonnego 
stanie się naprawdę dramatyczna. 
Docierają do nas informacje że 
WRDS-y działające w innych 
województwach z aprobatą 
przyjęły nasze propozycje i 
pracują nad podobnymi stano-
wiskami. To dobra wiadomość, 
bo im szersze będzie poparcie 
dla tych dobrych rozwiązań, 
tym większa szansa, że zostaną 
one zrealizowane przez rządzą-
cych – dodaje Dominik Kolorz.

ŁUKASZ KARCZMARZYK
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C
o przychodzi Wam na myśl, gdy 
słyszycie słowo „Wałbrzych”? Stawiam 
dolary przeciwko orzechom, że to 

samo co i mnie. Biedaszyby, bezrobocie i 
brak jakichkolwiek perspektyw, to tylko 
pierwsze z brzegu skojarzenia. Wałbrzych 
to chyba najlepszy przykład tego, co kryje 
się pod magicznymi określeniami takimi 
jak „restrukturyzacja” czy „wygaszanie”. 
Ale nie o tym będzie ten felieton. O skut-
kach likwidacji przemysłu w Wałbrzychu 
napisano i powiedziano już chyba wszystko, 
a mimo to zagorzałych zwolenników 
restrukturyzowania i wygaszania kolej-
nych regionów Polski wciąż nie brakuje.

Felieton będzie o 500 metrach kwadra-
towych Wałbrzycha, które dają utrzymanie 
kilkunastu rodzinom. Tyle właśnie zajmuje 
bazar przy ulicy Nowy Świat w centrum tego 
miasta. Na bazarze stoją budki z mydłem i 
powidłem, takie same jak te, które można 
spotkać w niemal każdym polskim mieście. 
Budki nie są ani ładne, ani nowoczesne. 
Ale są i dają pracę, co jest wartością samą 
w sobie, szczególnie w takim mieście jak 
Wałbrzych. Kilka miesięcy temu ludzie 
handlujący na bazarze wpadli na pomysł, 
że postawią sobie nowe, ładne pawiloniki, 
zamiast prowizorycznych, odrapanych 
budek. Gdy poszli do urzędu załatwić 
potrzebne kwity, okazało się, że zgody na 
budowę nie dostaną, bo władze miasta już 
wcześniej postanowiły, że na miejscu ich 
bazaru zbudują parking na 12 samochodów.

Decyzja zapadła i nikt takimi błahost-
kami jak prawo własności nie będzie się 
przejmował. Żeby wyrzucić sklepikarzy, 
władza skorzysta z przepisów drogowej 
specustawy pozwalającej wywłaszczać ludzi 
za odszkodowaniem z należącej do nich 
ziemi. Przepisy te wykorzystywane są przy 
budowie autostrad. Z tym że w przypadku 
autostrad ludzie dostają przyzwoitą kasę, 
budują sobie nowe domy gdzie indziej i 
nikt do nikogo nie ma pretensji. Kupcom 
z Wałbrzycha nic po odszkodowaniu, bo 
wraz z bazarem stracą klientów, a więc i 
źródło utrzymania swoich rodzin. 

Gdyby nie przypadek, sklepikarze w 
ogóle nie dowiedzieliby się, że dni ich 
bazaru są już policzone. Urzędnicy, którzy 

powinni służyć obywatelom, podjęli 
decyzję o losie tych obywateli ponad 
ich głowami. Nikt nie wpadł na to, żeby 
cokolwiek konsultować, negocjować, 
zaproponować inne miejsce na bazar, lub 
chociaż pomóc kupcom w znalezieniu 
nowego zajęcia. Co tam, że ludzie, którzy 
w mieście z ponad 20-proc. bezrobociem 
sami stworzyli sobie miejsca pracy, teraz 
wylądują w kolejce po zasiłek lub zbiorą 
manatki i wyjadą za granicę. Władza chce 
wybudować parking, to będzie parking i 
nikomu nic do tego. Będzie ładna kostka 

brukowa, a obok pewnie tabliczka z 
napisem „dofinansowano ze środków 
Unii Europejskiej”. 

Nie wiem, z jakiej opcji politycznej są 
władze Wałbrzycha, ale w gruncie rzeczy 
to nie ma najmniejszego znaczenia. Pokusa 
sprawowania władzy nad obywatelami 
zamiast w ich imieniu jest równie silna 
dla jednych i drugich, trzecich i czwar-
tych. Bez względu na to, czy urzędnicy 
są wybierani w ustawionych konkursach, 
jak było do niedawna, czy mianowani 
bezpośrednio przez swoich politycz-
nych pryncypałów, jak to jest obecnie. 
Jak Polska długa i szeroka, inwestycje 
w miastach wyglądają dokładnie tak 
samo jak w Wałbrzychu. Nowe parkingi, 
chodniki, ścieżki rowerowe i ewentualnie 
odnowione elewacje starych kamienic. To 
zrobić jest stosunkowo prosto, efekt widać 
od razu, a i Unia chętnie pieniądze na to 
daje. Tym, że cała ta rewitalizacja będzie 
o kant dupy potłuc, jeśli ludzie nie będą 
mieli roboty i wyjadą na zmywak, mało 
kto się przejmuje. 

TRZECI Z CZWARTĄ:)

CHODZI O TO zwłaszcza...
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Żeby wyrzucić sklepikarzy 
z bazaru, władza skorzysta 
z przepisów drogowej 
specustawy pozwalającej 
wywłaszczać ludzi z należącej 
do nich ziemi. Przepisy te 
wykorzystywane są przy 
budowie autostrad.

82 mld zł
– wyniosła łączna wartość fałszywych faktur 
wykrytych w 2015 roku przez skarbówkę. 
Urzędnicy kontroli skarbowej dotarli do 360 
tys. takich dokumentów. Jak wynika z danych 
Ministerstwa Finansów, skala wyłudzania 
podatku VAT w ubiegłym roku powiększyła 
się. Liczba fałszywych faktur wzrosła o 75 
proc., a ich wartość o 150 proc. 
Najwięcej budżet państwa traci na tzw. 
karuzelach. Przestępcy tworzą zorganizowane 
struktury, które pozorują przepływ towarów 
między krajami UE, wyłudzając podatek. Do 
tej działalności coraz częściej werbowani są 
pracownicy legalnych fi rm.

LICZBA tygodnia

INNI napisali

1,8 mln ludzi
do zwolnienia

C
hińskie władze zapowiadają zwolnienia 
nawet 1,8 miliona pracowników w 
górnictwie węgla kamiennego i w 

przemyśle stalowym. To około 15 proc. 
wszystkich zatrudnionych w tych branżach. 
Nie określono jednak, kiedy te redukcje 
miałyby nastąpić – podał portal wnp.pl za 
Polską Agencją Prasową.

Portal przytoczył wypowiedź chińskiego  
ministra ds. zasobów ludzkich i bezpieczeń-
stwa socjalnego, który podczas konferencji 
prasowej podkreślił, że w górnictwie zatrud-
nienie ma zostać zmniejszone o 1,3 mln 
osób, a w przemyśle stalowym o 500 tysięcy. 
W sumie te branże zatrudniają obecnie ok. 
12 mln ludzi. Minister zaznaczył, że plano-
wane zwolnienia są związane z redukcją 
nadmiaru mocy produkcyjnych. Wyraził 
też przekonanie, że pracowników, którzy 
stracą zatrudnienie, uda się przenieść do 
innej pracy. Kilka dni temu przedstawiciele 
chińskich władz zapowiedzieli, że w ciągu 
dwóch lat na ten cel rząd przeznaczy 100 
miliardów juanów, czyli 15,27 mld USD.

W 2015 wzrost gospodarczy w Chinach 
wyniósł 6,9 proc. i był najsłabszy od 25 
lat. Na ten rok władze prognozują wzrost 
PKB o 6,5-7 proc. 

A jednak w Polsce 
była recesja

G
łówny Urząd Statystyczny zapre-
zentował zrewidowane dane, z 
których wynika, że Polska wcale nie 

była jedynym krajem w Unii Europejskiej, 
który w ostatnich latach nie doświadczył 
recesji. Wbrew zapewnieniom poprzed-
niej koalicji rządzącej nasz kraj nie był 
„zieloną wyspą”. Jak poinformowała 
Rzeczpospolita, ze zrewidowanych przez 
GUS danych wynika, że w IV kwartale 
2012 roku polski PKB zmniejszył się o 
0,3 proc. w porównaniu do poprzedniego 
kwartału, a w I kwartale 2013 roku spadł o 
0,1 proc. Spadek PKB w dwóch kolejnych 
kwartałach jest uznawany przez ekono-
mistów za techniczną recesję. Wcześniej 
GUS szacował, że w ostatnich miesiącach 
2012 roku PKB wzrósł o 0,1 proc., a w 
kolejnych trzech o 0,3 proc.

To nie pierwsza korekta danych za ten 
okres. W październiku 2016 roku GUS 
podał, że w całym 2013 roku PKB powięk-
szył się o 1,3 proc., a nie o 1,7 proc., jak 
sugerowały wcześniejsze obliczenia. Jak 
podkreślił dziennik, część ekonomistów 
już wcześniej przypuszczała, że na prze-
łomie 2012 i 2013 roku w Polce mogła 
wystąpić techniczna recesja.

Niebotyczne 
nagrody w ARiMR

W 
ciągu ośmiu lat rządów koalicji 
PO-PSL w Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa 

przyznano 281 mln złotych nagród. W 
tym aż 10 mln zł dla wąskiej grupy zaufa-
nych osób – napisał portal wPolityce.pl. 

Ta informacja to jeden z pierwszych 
efektów zapowiadanego przez polityków 
Prawa i Sprawiedliwości audytu poświę-
conego rządom Platformy Obywatelskiej 
i ludowców. Dziennikarze portalu wPoli-
tyce.pl dotarli do częściowych wyników 
audytu, których istotnym elementem 
jest kwestia nagród, jakie poprzednie 
władze ARiMR przyznały w ciągu ośmiu 
lat swojego urzędowania. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa była traktowana przez ostatnie 
lata jako swoiste „królestwo” polityków 
i urzędników związanych z Platformą 
Obywatelską, ale przede wszystkim z 
Polskim Stronnictwem Ludowym. Na 
nadużycia i patologie w tej instytucji 
wskazywały już wcześniej kontrole 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego i 
Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzone 
jeszcze za rządów poprzedniej koalicji.

OPRAC. AGA

KRÓTKO

Propozycje pracodawcy 
dalekie od oczekiwań
» W ŚRODĘ 2 MARCA W ARCELORMITTAL POLAND 
odbyły się kolejne negocjacje płacowe, ale nie przyniosły 
żadnego przełomu. Propozycje przedstawione przez zarząd 
koncernu zostały uznane przez stronę związkową za 
niezadowalające. Pracodawca zaproponował podwyżki w 
wysokości 33 zł brutto dla wszystkich pracowników oraz 
dodatkowo średnio 20 zł brutto na regulacje płacowe dla 
pracowników fi zycznych, a także jednorazową nagrodę w 
wysokości 1000 zł brutto dla każdego pracownika.
– Te propozycje tak znacznie różnią się od oczekiwań załogi, 
że nawet trudno będzie je przekazać pracownikom. Podczas 
dzisiejszych rozmów przedstawiciel zarządu potwierdził 
konieczność wprowadzenia w grupie AMP perspektywicznej 
polityki płacowo-kadrowej w celu ograniczenia luki 
pokoleniowej i sprostania rosnącej konkurencji, ale 
przedstawione przez niego propozycje z pewnością nie 
sprzyjają realizacji tych celów – powiedział po zakończeniu 
środowych rozmów Jerzy Goiński, przewodniczący 
Solidarności w ArcelorMittal Poland.
Postulaty płacowe na 2016 rok strona związkowa zgłosiła już 
w październiku ubiegłego roku. Dotyczą one m.in. wzrostu 
płac w wysokości 300 zł brutto dla wszystkich pracowników 
AMP oraz wypłaty jednorazowej nagrody za wkład pracy 
w 2015 roku w wysokości 2500 zł brutto dla każdego 
pracownika. Z kolei propozycje zaprezentowane w środę 
przez przedstawicieli zarządu są pierwszymi w rozpoczętych 
ponad 4 miesiące temu negocjacjach. Do tej pory kolejne 
rozmowy były przekładane ze względu na brak konkretnego 
stanowiska pracodawcy w sprawie wzrostu płac w koncernie.
Podczas rozmów 2 marca pracodawca nie wykluczył 
wprowadzenia rozwiązania polegającego na tym, że środki 
po odchodzących pracownikach zostaną w dyspozycji 
dyrektorów poszczególnych pionów, którzy będą mogli 
je przeznaczyć na wzrost wynagrodzeń zasadniczych, co 
także było jednym z postulatów strony związkowej. Kolejne 
negocjacje zaplanowane zostały na poniedziałek 7 marca.
ArcelorMittal Poland zatrudnia ok. 10 tys. ludzi.

Projekt Nowoczesnej 
odrzucony
» 25 LUTEGO SEJM W PIERWSZYM CZYTANIU 
odrzucił projekt klubu poselskiego Nowoczesna dotyczący 
ograniczenia uprawnień związków zawodowych. Zdecydowały 
o tym głosy posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz ruchu 
Kukiz’15. Za odrzuceniem projektu było 272 posłów, 
przeciw 159, wstrzymało się 10. 
Wcześniej projekt Nowoczesnej został negatywnie 
zaopiniowany przez Prezydium Komisji Krajowej NSZZ 
Solidarność. Zdaniem przedstawicieli władz związku 
forsowany przez partię Ryszarda Petru pomysł ograniczenia 
uprawnień organizacji związkowych stanowi poważne 
zagrożenie nie tylko dla ich funkcjonowania, ale również dla 
ich istnienia i jego rzeczywistym celem jest doprowadzenie 
do likwidacji związków zawodowych w Polsce.

AGA
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Wyższe zarobki 
w Nitroergu
» O 150 ZŁ BRUTTO WZROSNĄ PŁACE 
ZASADNICZE większości pracowników spółki 
Nitroerg z Bierunia i Krupskiego Młyna. Wyższe 
płace wpłyną na ich konta 10 marca wraz z 
wyrównaniem od stycznia. To efekt porozu-
mienia płacowego zawartego na początku 
roku pomiędzy pracodawcą a przedstawicie-
lami zakładowych organizacji związkowych. W 
dokumencie zagwarantowano też, że w tym 
roku załoga spółki będzie otrzymywać wyższą 
kwartalną premię motywacyjną.
Podczas negocjacji związkowcy przekonywali, że 
w przedsiębiorstwie osiągającym zyski załoga 
powinna być lepiej wynagradzana. 
– Podkreślaliśmy, że średnia płaca w Nitroergu 
odstaje jeszcze od poziomu, jakiego byśmy 
sobie życzyli. Nasze postulaty płacowe były 
wyższe niż 150 zł brutto, ale zawarliśmy kom-
promis – mówi Andrzej Pietras, przewodniczący 
Solidarności w zakładzie w Bieruniu.
Związkowcy z Solidarności zaznaczają, że 
wprawdzie w poprzednich latach systematycz-
nie wzrastały stawki osobistego zaszeregowania 
pracowników Nitroergu, ale były to znacząco 
niższe sumy niż tegoroczna podwyżka. – Pod-
wyżka o 150 zł brutto obejmie zdecydowaną 
większość pracowników. Jedynie osoby najlepiej 
zarabiające otrzymają mniejsze podwyżki, po 
60 zł brutto. Warto podkreślić, że mówimy tu o 
wzroście płac zasadniczych, co pociągnie za sobą 
także wzrost pochodnych składników wynagro-
dzenia – wyjaśnia Krzysztof Strzelbicki, wiceprze-
wodniczący Solidarności w zakładzie Nitroergu 
w Krupskim Młynie.
Spółka Nitroerg zatrudnia łącznie ponad 1000 
pracowników. Firma zajmuje się m.in. produk-
cją materiałów wybuchowych i zapalników 
elektrycznych.

Protest przeciwko 
prywatyzacji PEC 
» PRACOWNICY PRZEDSIĘBIORSTWA 
ENERGETYKI CIEPLNEJ w Bytomiu sprzeci-
wiają się prywatyzacji spółki. 29 lutego podczas 
sesji Rady Miasta w Bytomiu przeciwko planom 
sprzedaży fi rmy protestowało około 150 osób. 
Załogę przedsiębiorstwa wsparli związkowcy 
z Solidarności m.in. z bytomskich szpitali oraz 
przedstawiciele Regionalnej Sekcji Ciepłowni-
ctwa NSZZ „S”. Uczestnicy akcji przynieśli ze 
sobą związkowe transparenty.
Jeszcze kilka miesięcy temu o planach prywaty-
zacji fi rmy pracownicy dowiadywali się jedynie 
z lokalnej prasy. Jednak w piątek 26 lutego z 
załogą spotkali się prezydent Bytomia Damian 
Bartyla oraz burmistrz Radzionkowa Gabriel 
Tobor i zapowiedzieli, że PEC zostanie sprzedany 
jeszcze w tym roku, a pozyskane w ten sposób 
pieniądze będą przeznaczone na rewitalizację 
Bytomia. Z informacji, do których dotarli związ-
kowcy, wynika, że spółką zainteresowane są 4 
fi rmy, m.in. DK Energy należąca do EDF.
W ocenie Romana Poloczka, przewodniczącego 
zakładowej Solidarności na prywatyzacji stracą 
mieszkańcy Bytomia i Radzionkowa oraz pra-
cownicy przedsiębiorstwa. – Miasto pozbędzie 
się kontroli nad spółką, ceny ciepła wzrosną, a 
ludzie mogą stracić pracę – mówi Roman Polo-
czek. Jego zdaniem sprzedaż fi rmy, która znaj-
duje się w dobrej kondycji fi nansowej i w ciągu 
ostatnich pięciu lat wydała ponad 150 mln zł 
na inwestycje, nie ma żadnego uzasadnienia 
ekonomicznego. – Od wielu lat PEC doskonale 
daje sobie radę i przynosi zyski. Żaden inwestor 
nie jest nam potrzebny – dodaje Poloczek. 
W bytomskim przedsiębiorstwie zatrudnione 
są 154 osoby. Spółka zaopatruje w ciepło 
Bytom oraz Radzionków. Jej większościowym 
udziałowcem jest miasto Bytom, mniejszościo-
wym Radzionków.

BEA, AGA

Prezes Sędzikowski odwołany
24 lutego Rada Nadzorcza 
Kompanii Węglowej odwołała 
ze stanowiska prezesa zarządu 
spółki Krzysztofa Sędzikowskiego. 
Kierował on Kompanią blisko 15 
miesięcy, od grudnia 2014 roku. 

Przedstawiciele górniczych 
związków zawodowych nie byli 
zaskoczeni taką decyzją rady. Raczej 
wyrażali zdziwienie, że pozostawał 
on na tym stanowisku tak długo. 
– Krzysztof Sędzikowski jest przed-
stawicielem biznesu, na co wyraźnie 
wskazują tzw. umowy doradcze 
zawierane z różnymi ludźmi wywo-
dzącymi się z tego środowiska. Jego 
dorobek na stanowisku prezesa 
Kompanii jest raczej mizerny. Krótko 
po powołaniu na tę funkcję mówił, 
że jest w szoku, widząc panujący 
w spółce bałagan. Po roku dalej 
był w szoku, nie robiąc porządku, 
a wręcz przeciwnie zatrudniając 
kolejnych doradców na różnego 
rodzaju dziwnych stanowiskach, 
co kosztowało dużo pieniędzy. 
O ile można w pewien sposób 
docenić, że był zaangażowany w 
tworzenie Polskiej Grupy Górni-
czej, to jednak jako zarządzający 
Kompanią sukcesów wielkich 
nie odniósł – ocenił Dominik 
Kolorz, przewodniczący śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności.

Szczególnie krytycznie związ-
kowcy oceniają postawę prezesa 
w ostatnich miesiącach, w tym 
m.in. decyzję o wypowiedzeniu 
porozumienia gwarantującego 
pracownikom Kompanii Węglowej, 
że po przejściu do Polskiej Grupy 
Górniczej przez 12 miesięcy zacho-
wają dotychczasowe warunki 
pracy i płacy. Wywołało to konfl ikt 
pomiędzy reprezentacją załogi a 

zarządem spółki. Choć po protestach 
prezes wycofał się z tej decyzji, to 
jednak konsekwencją jego postę-
powania była rosnąca nieufność 
załogi nie tylko wobec zarządu 
Kompanii, ale też kierownictwa 
resortu energii odpowiedzialnego 
za nadzór nad przekształceniami 
w spółce. – To, co się działo na 
początku roku, wyglądało na 
prowokację. Miałem nieodparte 

wrażenie, że jak to się potocznie 
określa: „ogon macha psem”, że 
prezes Sędzikowski, dopóki nie 
zostanie odwołany, będzie grał 
na nosie zarówno ministrowi 
Tobiszowskiemu, jak i Tchórzew-
skiemu – dodaje Kolorz.

Po odwołaniu Krzysztofa Sędzi-
kowskiego obowiązki prezesa spółki 
przejął członek rady nadzorczej 
KW Tomasz Rogala. Nowy prezes 
zadeklarował, że będzie prowadził 
dialog ze stroną społeczną, a także 
uczestniczył w pozyskiwaniu 
inwestorów do Polskiej Grupy 
Górniczej, która powstanie w 
maju. Pierwsze spotkanie przed-
stawicieli kompanijnych central 
związkowych z nowym prezesem 
zaplanowano na piątek 4 marca.

K o m p a n i a  Wę g l o w a  t o 
największy w Polsce producent 
węgla kamiennego. Zatrudnia 
ponad 34 tys. osób i wydobywa ok. 
28 mln ton węgla rocznie. W maju 
11 kopalń i 4 zakłady Kompanii 
zostaną przekazane do Polskiej 
Grupy Górniczej. Udziałowcami 
tej spółki mają być m.in. Węglo-
koks oraz inwestorzy z sektora 
finansowego i energetycznego, 
którzy łącznie mają wnieść do 
spółki ok. 1,5 mld zł.  

POD

Foto: TŚD

W tym roku po raz pierwszy od 8 lat wzrosną wynagrodzenia pracowników 
sądów. Dodatkowe środki wyniosą średnio 350 zł brutto na etat.

Więcej na płace w sądownictwie

W
ysokość  podwyżek 
dla poszczegól-
nych pracow-
ników będzie 
zróżnicowana 

tak, aby zniwelować ogromne 
dysproporcje płacowe występujące 
w sądownictwie. – Te pieniądze 
z pewnością nie rekompensują 
ośmiu lat, w których nasze wyna-
grodzenia były zamrożone, a 
więc co roku traciły na wartości. 
Jest to jednak pierwszy krok do 
usunięcia patologicznej sytuacji, 
w której zarobki osób na tych 
samych stanowiskach, wykonu-
jących tę samą pracę, różnią się 
nawet o 1500 zł. Po wyrównaniu 
dysproporcji płacowych będziemy 
walczyć o prawdziwe podwyżki 
dla pracowników sądownictwa 
– mówi Edyta Odyjas, przewod-
nicząca MOZ NSZZ Solidarność 
Pracowników Sądownictwa.

16 lutego w siedzibie Minister-
stwa Sprawiedliwości odbyło się 
spotkanie przedstawicieli resortu i 
związków zawodowych z udziałem 
dyrektorów sądów apelacyjnych 
na temat podziału środków na 
wzrost wynagrodzeń. – Wzrosną 
wynagrodzenia najniżej uposa-
żonych grup zawodowych, czyli 
asystentów sędziów, urzędników 
sądowych oraz pracowników 
obsługi. Wysokość środków przy-
znanych poszczególnym apelacjom 
została uzależniona od wysokości 
średniego wynagrodzenia w danej 
apelacji.  Najwięcej dostaną apelacje: 
warszawska, katowicka i gdańska,  
gdzie pracownicy zarabiają najmniej 
– wskazuje przewodnicząca.

Na spotkaniu w minister-
stwie ustalono, że szczegóły 
dotyczące podziału środków 
pomiędzy pracowników poszcze-
gólnych sądów będą konsulto-
wane ze związkami zawodowymi. 
Podwyżki pracownicy otrzymają 
najprawdopodobniej w kwietniu 
lub w maju z wyrównaniem od 1 
stycznia. – To bardzo ważne, że 
kryteria i zasady przyznawania 
podwyżek będą ustalane ze związ-
kami zawodowymi, a nie wedle 

widzimisię dyrektorów apelacji. 
Wszelkie nieprawidłowości w 
tym zakresie będziemy od razu 
zgłaszać do ministerstwa – mówi 
Edyta Odyjas.

Jak podkreśla, dodatkowe 
środki na wynagrodzenia to 
nie jedyna dobra wiadomość 
dla pracowników sądownictwa. 
1 stycznia weszło w życie rozpo-
rządzenie, zgodnie z którym 
najniższe wynagrodzenie zasad-
nicze pracowników obsługi w 

sądach nie może być niższe od 
płacy minimalnej. – Do tej pory 
bardzo często zdarzało się, że 
pensje pracowników tej grupy 
zawodowej osiągały poziom 
płacy minimalnej dopiero po 
uwzględnieniu dodatków za 
wysługę lat lub innych składników 
wynagrodzenia. Wskazywaliśmy 
na ten problem kolejnym mini-
strom sprawiedliwości od wielu 
lat – zaznacza przewodnicząca.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: TŚD
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10. urodziny „S” 
w fi rmie Knauf
» W JAWORZNICKIEJ FIRMIE KNAUF 
Solidarność działa już od 10 lat. W tym czasie 
związkowcom udało się doprowadzić do znacznej 
poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy oraz 
systematycznego wzrostu płac. Jak informuje 
Maciej Żmuda, przewodniczący zakładowej Soli-
darności, dzięki wypracowaniu dobrych relacji 
pomiędzy organizacją związkową a pracodawcą, 
negocjacje dotyczące wzrostu wynagrodzeń są 
prowadzone w fi rmie co roku. W ich efekcie 
załoga otrzymuje podwyżki, które przekraczają 
poziom infl acji. W 2014 roku na wniosek zakła-
dowej Solidarności fi rma otrzymała certyfi kat 
„Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.
W lutym na terenie zakładu zorganizowane zostały 
uroczyste obchody z okazji 10. rocznicy powstania 
związku. Wzięli w nich udział: szef Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność Piotr Duda, prezydent Jaworzna 
Paweł Silbert, prezesi spółki oraz związkowcy z 
komisji zakładowych „S” z terenu Jaworzna. 
Zakład Knauf w Jaworznie powstał w 1998 roku. 
Firma znajduje się w pobliżu Elektrowni Jaworzno 
III i zajmuje się produkcją tynków i mas szpach-
lowych, które powstają na bazie syntetycznego 
gipsu stanowiącego produkt uboczny odsiarczania 
spalin w elektrowni.

Wyższe płace
w Faserze
» PRACOWNICY FABRYKI SPRZĘTU RATUN-
KOWEGO I LAMP GÓRNICZYCH FASER w 
Tarnowskich Górach otrzymali podwyżki płac 
zasadniczych średnio o 60 zł brutto. Wyższe zarobki 
wpłyną na ich konta wraz z wynagrodzeniem za luty.
Wzrost płac wynegocjowały z pracodawcą w 
poprzednim miesiącu  zakładowe organizacje 
związkowe. Zawarte z zarządem spółki porozu-
mienie zakłada również, że w maju strony przy-
stąpią do kolejnych rozmów płacowych. 
– Ten zapis jest dla nas bardzo ważny, bo wiemy, 
że oczekiwania ludzi były większe niż 60 zł brutto 
do stawki zasadniczej. Dlatego w maju będziemy 
chcieli wynegocjować kolejny wzrost płac w co 
najmniej takiej samej wysokości – zapowiada 
Józef Myśliwczyk, przewodniczący zakładowej 
Solidarności. – Przez trudną sytuację w górnictwie 
podwyżek nie mieliśmy już od kilku lat, ale teraz 
powoli wychodzimy na prostą. Mamy nawet zysk za 
ubiegły rok. To nasz koronny argument w rozmo-
wach z pracodawcą – dodaje przewodniczący.
Tarnogórski Faser zatrudnia 430 pracowników. Do 
Solidarności należy 240 osób.

Długo oczekiwana 
podwyżka
» O 218 ZŁ BRUTTO WZROSŁY STAWKI 
osobistego zaszeregowania pracowników Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku. 
Podwyżki weszły w życie od 1 stycznia 2016 
roku. To efekt porozumienia pomiędzy prezy-
dentem Rybnika a zakładową Solidarnością 
podpisanego w ubiegłym roku.
Jak podkreślają przedstawiciele związku, to 
pierwsza od 10 lat znacząca podwyżka w rybni-
ckim MOSiR. Poprzedziły ją kilkumiesięczne, 
niełatwe negocjacje płacowe z władzami 
miasta. – Najważniejszy jest jednak ich efekt. 
Po wielu latach ludzie w końcu dostali całkiem 
przyzwoite podwyżki. Wprawdzie w ciągu ostat-
niej dekady Urząd Miasta kilkakrotnie podnosił 
stawki wynagrodzeń, ale było to związane tylko 
i wyłącznie ze wzrostem płacy minimalnej 
– wyjaśnia Mirella Marek, przewodnicząca Soli-
darności w rybnickim MOSiR.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku 
zatrudnia blisko 130 osób.

AGA, BEA

KRÓTKO Od 22 lutego w szpitalach w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim trwa 
akcja protestacyjna. Budynki szpitali zostały ofl agowane. Związkowcy domagają 
się podwyżek wynagrodzeń dla wszystkich pracowników. 

Protest w szpitalach
O

ba szpitale funk-
cjonują jako jedna 
placówka w ramach 
Powiatowego Pub-
licznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej. Jak informuje 
Małgorzata Żebrak, przewodni-
cząca zakładowej Solidarności, 
negocjacje płacowe w PPZOZ 
trwają od marca ubiegłego roku. 
Od tego czasu stronie związkowej 
nie udało się dojść do porozu-
mienia z pracodawcą w sprawie 
wzrostu płac. Rozstrzygnięć nie 
przyniosły też mediacje prowa-
dzone w ramach wszczętego w 
PPZOZ sporu zbiorowego.

Początkowo związkowcy doma-
gali się podwyżek w wysokości 
1500 zł w ciągu trzech lat, czyli 
po 500 zł corocznie, począwszy 
od stycznia 2015 roku. – Podczas 
rozmów z dyrekcją placówki, 
które przeprowadzone zostały 23 
lutego, zaproponowaliśmy kwotę 
500 zł do negocjacji od stycznia 
tego roku. Mimo naszego ustęp-
stwa, pracodawca nie przedstawił 
żadnej propozycji – mówi Małgo-
rzata Żebrak. Kolejne rozmowy 
zaplanowane zostały na piątek 
4 marca. Natomiast 1 i 2 marca 
przeprowadzone zostały spotkania 
związkowców z załogami szpitali.

Oprócz podwyżek organizacje 
związkowe domagają się też 
od dyrekcji PPZOZ gwarancji 
zatrudnienia na 7 lat. Żądanie 
to jest związane z wdrażaniem 
planu restrukturyzacyjnego. 
Zgodnie z nim 1 marca oddział 
pediatrii został przeniesiony 
z Wodzisławia do Rydułtów, 

a oddział ortopedii z Rydułtów 
do Wodzisławia. Jak zaznacza 
przewodnicząca, część pielęg-
niarek z tych oddziałów też 
została już przeniesiona, ale nie 
otrzymały one żadnych pisem-
nych gwarancji zatrudnienia na 
dłuższy okres. Z kolei wszyscy 
lekarze z oddziału pediatrii z 
wodzisławskiego szpitala złożyli 

wypowiedzenia, bo nie zgadzają 
się na przenosiny do Rydułtów. 

Ponadto jeszcze w tym roku 
oddział ginekologiczno-położ-
niczy ma zostać przeniesiony z 
Rydułtów do Wodzisławia. W 
ocenie strony związkowej zmiany 
te, zwłaszcza zamknięcie w szpitalu 
w Wodzisławiu oddziału pediatrii, 
są nie do końca przemyślane. 

– W tej sprawie wysłaliśmy pismo 
do Ministerstwa Zdrowia, które w 
odpowiedzi podkreśliło, że dzieci 
nie powinny być odsyłane z miasta 
do miasta – dodaje przewodni-
cząca zakładowej Solidarności.

W szpitalach w Wodzisławiu 
Śląskim i w Rydułtowach pracuje 
w sumie ok. 1000 osób.

AGNIESZKA KONIECZNY

Samorządy chcą zdążyć przed zmianą prawa?
Zarząd Województwa Śląskiego 
zamierza pozbyć się udziałów w 
kolejnych szpitalach. W ocenie 
związkowców z Solidarności służby 
zdrowia pośpiech władz samo-
rządowych w prywatyzowaniu 
placówek medycznych jest zwią-
zany z zapowiadaną przez PiS 
nowelizacją ustawy o działalności 
leczniczej, która ma wprowadzić 
zakaz komercjalizacji i prywatyzacji 
placówek medycznych. 

Tym razem na czarnej liście 
znalazło się Śląskie Centrum 
Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe 
w Rabce-Zdroju oraz Ośrodek 
Leczniczo-Rehabilitacyjny „Bucze” 
w Górkach Wielkich, Śląski Szpital 
Reumatologiczno-Rehabilitacyjny 
w Ustroniu, a także Uzdrowisko 
Goczałkowice-Zdrój. – Prywa-
tyzacja tych placówek utrudni 
dostęp do świadczonych przez 
nie usług. Większości miesz-
kańców województwa śląskiego 
nie będzie na nie stać. Pacjenci 
nie będą mieli gdzie się leczyć, 
a pracownicy stracą miejsca 
pracy – mówi Halina Cierpiał, 
przewodnicząca Regionalnego 
Sekretariatu Ochrony Zdrowia 
NSZZ Solidarność.

Podkreśla, że Zarząd Woje-
wództwa wybiera te placówki, 
które prowadzą specjalistyczną 
działalność. – Śląski Szpital Reuma-
tologiczno-Rehabilitacyjny w 
Ustroniu jest jednym z niewielu 
szpitali reumatologicznych w woje-
wództwie śląskim. Na przyjęcie i 
leczenie w tej placówce pacjenci 
muszą czekać nawet 3 lata – dodaje 

przewodnicząca RSOZ. W jej ocenie 
zamiast pozbywać się udziałów, 
Zarząd Województwa powinien 
zainwestować w nowe technologie 
i sprzęt np. w pracownię tomo-
grafii   komputerowej, pracownię 
rezonansu magnetycznego i blok 
operacyjny. 

Zamiar pozbycia się udziałów 
samorządu województwa w uzdro-

wisku w Rabce-Zdroju również 
jest chybiony. – Niedawno w 
to uzdrowisko wpompowano 
mnóstwo pieniędzy, wystarczyłoby 
poszerzyć jego ofertę – podkreśla 
Halina Cierpiał. Z kolei planowane 
przekształcenia w Uzdrowisku 
w Goczałkowicach-Zdroju łamią 
wcześniejsze ustalenia między 
stroną społeczną i władzami samo-
rządowymi. W placówce wdrażany 
jest program naprawczy, który 
zakłada, że m.in. dzięki poszerzeniu 
świadczeń medycznych już w 
2018 roku placówka zyska stabil-
ność fi nansową. – O pozbyciu się 
udziałów samorządu w uzdrowisku 
wcześniej nie było mowy. Liczy-
liśmy na to, że po zrealizowaniu 
planu naprawczego będzie ono 
mogło prawidłowo funkcjonować 
– zaznacza przewodnicząca.

Samorząd województwa 
zamierza też sprzedać swoje 
udziały w Obwodzie Lecznictwa 
Kolejowego w Sosnowcu oraz w 
Szpitalu Chorób Płuc w Siewierzu. 
Uchwała w sprawie tych placówek 
została przyjęta przez Zarząd 
Województwa tuż przed Świętami 
Bożego Narodzenia.

AK
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Reklama

Górnicze związki zawodowe ogłosiły pogotowie strajkowe w czeskich kopalniach należących do OKD. Na początku lutego 
zarząd spółki zapowiedział zamknięcie części kopalń i zwolnienie ok. 6 tys. pracowników. 

Dramatyczna sytuacja w czeskich 
kopalniach węgla kamiennego 
Z

wiązki zawodowe 
działające w OKD 
(Ostravsko-Karvinske 
Doly), domagają się 
od zarządu spółki 

przedstawienia szczegółowych 
informacji o planach na 2016 
rok oraz stworzenia programu 
gwarancji socjalnych dla odcho-
dzących z pracy górników. 
– Pogotowie strajkowe zostało 
ogłoszone na dwa miesiące. 
Bardzo prawdopodobne, że po 
upływie tego okresu rozpocznie 
się akcja strajkowa – mówi 
Kajetan Berezowski, dziennikarz 
Trybuny Górniczej zajmujący 
się m.in. czeskim sektorem 
wydobywczym. 

W ubiegłym tygodniu więk-
szościowym udziałowcem 
Grupy New World Reso-
urces (NWR) i należącej do 
niej spółki OKD stała się Ad 
Hoc Group skupiająca trzy 
brytyjskie spółki inwestycyjne 
– Ashmore Investment Mana-
gement Limited, Gramercy 
Funds Management LLC i 
M&G Investment Management 
Limited. Dotychczasowy więk-
szościowy udziałowiec NWR 
miliarder Zdenek Bakala zbył 
udziały grupy nieodpłatnie 
i tym samym definitywnie 
pożegnał się z branżą górniczą. 

Kontrowersyjny biznesmen 
jest przez część czeskich mediów 
obwiniany za fatalną sytuację 
górniczej spółki. Komentatorzy 
zwracają uwagę, że Bakala zain-
westował w przemysł wydo-
bywczy wraz ze swoim węgier-
skim wspólnikiem Peterem 
Kadasem ok. miliarda koron, a 
zarobił kilkadziesiąt razy więcej. 
Gdy sytuacja spółki znacznie się 
pogorszyła, miliarder wycofał się 
z górniczego biznesu, nie intere-
sując się ani przyszłością fi rmy 
i zatrudnionych w niej ludzi, ani 
regionu śląsko-morawskiego, 
który znacznie ucierpi w przy-

padku ewentualnej likwidacji 
kopalń. – Kolejny zarzut dla 
Zdenka Bakali dotyczy zakła-
dowych mieszkań, które przejął 
wraz z kopalniami OKD. Choć 
początkowo obiecywał umoż-
liwienie wykupu mieszkań za 
symboliczną koronę, ostatecznie 
sprzedał je wraz z lokatorami 
– mówi Kajetan Berezowski. 

Ad Hoc Group jak na razie 
nie przedstawiła szczegóło-
wych planów dotyczących 
przyszłości górniczej spółki. 
Nowy właściciel nie odniósł 
się do zapowiedzianych kilka 
tygodni temu drastycznych 
redukcji zatrudnienia i wyga-
szania kopalń. W komunikacie 
opublikowanym na stronie 

internetowej OKD wskazano 
jedynie, że Ad Hoc Group 
„zamierza nadal wspierać OKD, 
współpracować z rządem oraz 
zainteresowanymi stronami 
w celu stabilizacji spółki (...). 
Zdolność AHG do efektywnego 
niesienia pomocy w procesie 
restrukturyzacji i uzdrowienia 
OKD zależy od konstruktywnej 

współpracy wszystkich zain-
teresowanych stron, w tym 
rządu, dostawców, klientów 
i pracowników przy opra-
cowaniu skutecznego planu 
odnowy. Pierwszym krokiem 
AHG będą starania o szybkie 
podjęcie negocjacji z rządem.” 

W ocenie Kajetana Bere-
zowskiego trudno jednak 

oczekiwać aktywnej roli 
czeskiego rządu w procesie 
restrukturyzacji OKD. – Czeski 
minister przemysłu Jan Mladek 
oświadczył niedawno, że rząd 
nie przeznaczy na ratowanie 
górnictwa węgla kamiennego 
ani korony. Dodał, że państwo 
może jedynie finansować 
kwestie socjalne związane 
ze zwolnieniami grupowymi. 
Sytuacja OKD jest bardzo 
skomplikowana i trudno ocze-
kiwać szybkiego zakończenia 
trwającego tam konfliktu 
– wskazuje publicysta. 

OKD jest jedynym produ-
centem węgla kamiennego w 
Czechach. Spółka posiada 3 
czynne kopalnie i jedną znaj-
dującą się w stanie zamrożenia 
produkcji. OKD zatrudnia 12 
tys. pracowników. Ok. 20 proc. 
załóg stanowią Polacy dojeż-
dżający do pracy w czeskich 
kopalniach głównie ze Śląska 
Cieszyńskiego. Najprawdopo-
dobniej to właśnie górnicy z 
Polski, zwłaszcza ci nie należący 
do czeskich związków zawodo-
wych, w pierwszej kolejności 
zostaną objęci redukcją zatrud-
nienia. Należy spodziewać się, że 
czescy związkowcy będą bronić 
przed zwolnieniami przede 
wszystkim swoich członków. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: okd.cz

Zdenek Bakala wraz z 
kopalniami OKD przejął 
mieszkania zakładowe. 
Choć początkowo 
obiecywał 
umożliwienie 
ich wykupu za 
symboliczną koronę, 
ostatecznie sprzedał 
je wraz z lokatorami.
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Mszą świętą, apelem pamięci i salwą honorową uczestnicy wojewódzkich obchodów Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych oddali cześć bohaterom podziemia niepodległościowego. Uroczystości odbyły 
się 29 lutego w kościele Mariackim w Katowicach. 

Cześć i chwała żołnierzom niezłomnym
Jednym z charaktery-

stycznych elementów 
regionalnych obcho-
dów Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnie-

rzy Wyklętych były wpinki 
z ryngrafem, jakie nosili żoł-
nierze niezłomni,   w tym 
m.in. porucznik Franciszek 
Majewski ps. „Słony”. Oddział 
Instytutu Pamięci Narodowej 
w Katowicach przygotował 55 
tys. takich wpinek. Otrzymali 
je m.in. wszyscy uczestnicy 
uroczystości w kościele Maria-
ckim. Na awersie ryngrafu 
widnieje wizerunek Matki 
Boskiej i orła w koronie. Na 
rewersie znajduje się napis 
wykonany przez ojców pauli-
nów z Częstochowy: „Królowo 
Korony Polskiej miej w Opiece 
wiernego Ci sługę”. 

H i s t o r i ę  „ S ł o n e g o ” 
przedstawił uczestnikom 
uroczystości dyrektor katowi-
ckiego oddziału IPN Andrzej 
Sznajder. Przypomniał, że 
to właśnie porucznik Armii 
Krajowej Franciszek Majewski 
był jednym z żołnierzy 
niezłomnych, którzy podczas 
amnestii w 1947 roku odmó-
wili ujawnienia się i konty-
nuowali walkę. Podległe 
„Słonemu” patrole bojowe 
przeprowadziły kilkadziesiąt 
akcji zbrojnych. 26 września 
1948 roku w Węgrzynowie k. 
Sierpca porucznik Majewski 
został otoczony przez grupę 
operacyjną Urzędu Bezpie-
czeństwa, Milicji Obywatel-
skiej i Korpusu Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego. Po 
sześciu godzinach samotnej 
walki, nie chcąc się poddać, 

popełnił  samobójstwo.
– Mamy nadzieję, że wpinki z 
jego ryngrafem będą jednym 
z symboli podtrzymywania 
pamięci o żołnierzach powo-
jennego podziemia niepod-
ległościowego – podkreślił 
Andrzej Sznajder

Msza w intencji żołnierzy 
wyklętych miała ekume-

niczny charakter. Wraz z 
proboszczem parafii ks. 
Andrzejem Suchoniem nabo-
żeństwo odprawiał katowicki 
biskup ewangelicko-augs-
burski Marian Niemiec. Za 
żołnierzy wyklętych modlili 
się kombatanci, młodzież 
szkolna i przedstawiciele 
władz samorządowych. 

Śląsko-dąbrowską Solidar-
ność reprezentował prze-
wodniczący Dominik Kolorz. 
Po mszy odczytano apel 
poległych. Salwę na cześć 
żołnierzy wyklętych oddała 
Kompania Reprezentacyjna 
Wojska Polskiego.

Wojewódzkie obchody 
Dnia Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych zorganizowali 
IPN w Katowicach i parafi a 
pw. Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Marii Panny we 
współpracy z władzami samo-
rządowymi, Wojewódzkim 
Sztabem Wojskowym i Stowa-
rzyszeniem Pamięci Armii 
Krajowej.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Foto: TŚD

Tropem Wilczym
W weekend 27-28 lutego w około 
170 miejscowościach w całej Polsce 
odbywała się IV edycja imprezy 
Tropem Wilczym – Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. W naszym 
regionie biegi upamiętniające 
żołnierzy wyklętych zorganizo-
wano m.in. w Gliwicach, Dąbrowie 
Górniczej, Jaworznie, Katowicach, 
Sosnowcu i w Zawierciu. 

Bieg w dąbrowskim Parku Zielona 
zorganizowała Solidarność z miejskiego 
Szpitala Specjalistycznego wraz z 
miejscową Drużyną Sportową Nordic 
Walking. W imprezie wzięło udział 80 
zawodników. Przebiegli 1963 metry. 
Ten dystans to symboliczne nawiązanie 
do roku zamordowania przez komuni-
stów sierżanta Józefa Franczaka ps. 
Lalek, ostatniego żołnierza podziemia 
antykomunistycznego.

– Oddaliśmy hołd żołnierzom 
wyklętym przez połączenie aktyw-
ności sportowej z pamięcią o tych 
zapomnianych na wiele lat bohaterach. 
Cieszy, że dzięki tej imprezie wiedza o 
nich przekazywana jest najmłodszym 
pokoleniom. W naszym biegu wzięło 
udział kilkanaścioro dzieci. Najmłodsze 
z nich miało 3 lata – podkreśla Elżbieta 
Żuchowicz, przewodnicząca Solidar-
ności w dąbrowskim szpitalu. 

Współorganizatorami biegu i funda-
torami nagród byli: Urząd Miasta, 
Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność oraz związkowcy 
z Koksowni Przyjaźń i ArcelorMittal 
Poland. 

W całej Polsce w imprezie wzięło 
udział ponad 40 tys. osób. Pomysło-
dawcą biegu jest Fundacja Wolność 
i Demokracja. 

BEA

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 nan-
sowanie kolonii dla dzieci z 
niezamożnych rodzin.

Fundacja im. Grzegorza 
Kolosy powstała w 1992 roku. 
Jej głównym celem jest orga-
nizacja letniego wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży z woje-
wództwa śląskiego. W ciągu 
minionych 23 lat na kolonie 
i obozy organizowane przez 
Fundację wyjechało blisko 
83 tys. dzieci.

Fundacja im. Grzegorza 
Kolosy posiada status orga-
nizacji pożytku publicznego. 
Dzięki temu każdy może 
wesprzeć jej działalność 
przekazując 1 proc. swojego 
podatku dochodowego.

Aby wesprzeć Fundację, 
w formularzu PIT w rubryce: 
„Wniosek o przekazanie 
1% podatku należnego na 
rzecz organizacji pożytku 
publicznego” wpisujemy 
numer Krajowego Rejestru 

Sądowego – 0000111954.
Można również przekazać 
1 proc. na rzecz Fundacji 
wypełniając PIT on-line 
bezpośrednio na stronie 
internetowej tej instytucji: 
www.fundacja-kolosy.org.pl.

Informacja

Pomóż dzieciom – przekaż 1 proc. podatku
Informacja
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Mateusz Widenka
CDO24

Ulga mieszkaniowa
B

ywa, iż zostajemy właś-
cicielem nieruchomości, 
lokalu. Niezależnie od 

pochodzenia owej nieru-
chomości (dziedziczenie, 
darowizna, czy też po prostu 
nabycie), również zdarza nam 
się zbywać nieruchomości 
których jesteśmy właścicielami. 
Jak wówczas kształtuje się 
polityka fi skalna, a mianowicie 
czy sprzedając nieruchomość 
oraz zyskując w związku z 
tym pewną sumę pieniędzy, 
jesteśmy winni coś fi skusowi? 

Z odpowiedzią na powyższe 
pytanie przychodzi nam art. 10 
ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fi zycz-
nych, na mocy którego do 
źródeł przychodów zaliczone 
są również dochody uzyskane 
w drodze odpłatnego zbycia 
nieruchomości lub ich części, 
udziału w nieruchomości, 
spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu mieszkalnego 
lub użytkowego oraz prawa do 
domu jednorodzinnego w spół-
dzielni mieszkaniowej, prawa 
wieczystego użytkowania 
gruntów oraz innych rzeczy 
ruchomych. Sprzedaliśmy więc 
nieruchomość, czyli uzyska-
liśmy dochód. Dochodem z 
odpłatnego zbycia nierucho-
mości oraz innych rzeczy, o 
których mowa powyżej, jest 
ich wartość wyrażona w cenie 
określonej w umowie. Mamy 
jednak prawo przed Urzędem 
Skarbowym pomniejszyć 
wartość naszej nieruchomości 
do celów podatkowych o 
koszty odpłatnego zbycia 
(np. koszty aktu notarialnego, 
oczywiście inaczej koszty 
kształtują się przy darowiźnie, 
a inaczej przy wytworzeniu 
nieruchomości czy sprzedaży). 
Jeżeli jednak nasz właściwy 
Urząd Skarbowy uzna, iż cena 
znacznie odbiega od wartości 
rynkowej tych rzeczy lub 
praw, przychód ten określa 
organ podatkowy lub organ 
kontroli skarbowej w wyso-
kości wartości rynkowej. 

W związku z powyższym, 
zakładając, iż nie dokonu-
jemy zbycia nieruchomości 
(bądź ograniczonych praw 
rzeczowych ww.) w ramach 
swojego przedsiębiorstwa, 
po sprzedaży nieruchomości 
powstaje obowiązek uiszczenia 
daniny publicznej. Jednakże 
podatek od zbycia nierucho-
mości zapłacimy wówczas, 
gdy dokonamy jej zbycia przed 
upływem pięciu lat, licząc od 
końca roku kalendarzowego, 
w którym nastąpiło jej nabycie 
lub wybudowanie, a w odnie-
sieniu do innych rzeczy – przed 
upływem pół roku, licząc od 
końca miesiąca, w którym 
nastąpiło nabycie. Pięć lat dla 
jednych wydawać się będzie 
długim okresem czasu, dla 
innych nie. 

Co natomiast robić, gdy 
dokonaliśmy już sprzedaży 
z uwagi na nagłą potrzebę 
gotówki, bądź po prostu okres 
pięciu lat jest dla nas zbyt długi? 
Wówczas również otwiera się 
przed nami możliwość skorzy-
stania z dobrodziejstwa ustawo-
dawcy, a to tzw. ulgi na własne 
cele mieszkaniowe. Jak stanowi 
art. 21 ust 1 pkt 131 ustawy o 
podatku dochodowym od osób 
fi zycznych, jeżeli począwszy 
od dnia odpłatnego zbycia, nie 
później niż w okresie dwóch lat 
od końca roku podatkowego, 
w którym nastąpiło odpłatne 
zbycie, przychód uzyskany ze 
zbycia nieruchomości lub tego 
prawa majątkowego został 
wydatkowany na własne cele 
mieszkaniowe, wówczas nie 
podlega on opodatkowaniu. 
Wydatki poniesione na te cele 
uwzględnia się do wysokości 
przychodu z odpłatnego zbycia 
nieruchomości i innych ww. 
praw majątkowych oraz muszą 
one być starannie udokumento-
wane (bywa, iż sama faktura to za 
mało). W wydatkowaniu sumy 
uzyskanej z tytułu odpłatnego 
zbycia nieruchomości na własne 
cele mieszkaniowe należy jednak 
zachować pewny umiar oraz 

rozsądek. Nasz Urząd Skarbowy 
nie uzna za wydatki na własne 
cele mieszkaniowe (a co za tym 
idzie, nie obniży o te koszty 
wymiaru należnego podatku) 
kosztu wybudowania nowego 
basenu, kosztów wybrukowania 
podjazdu, fontanny, rzeźby oraz 
innych, których poniesienie nie 
było ściśle związane z naszymi 
potrzebami mieszkaniowymi, a 
były jedynie wyrazem odczuć 
architektoniczno-estetycznych. 
Ustawa wskazuje, że za wydatki 
poniesione na cele mieszkaniowe 
uważa się m.in. nabycie budynku 
mieszkalnego, jego części lub 
udziału w takim budynku, a 
także na nabycie gruntu lub 
udziału w gruncie albo prawa 
użytkowania wieczystego gruntu 
lub udziału w takim prawie. 
Również upoważnia do skorzy-
stania z ulgi mieszkaniowej 
nabycie spółdzielczego włas-
nościowego prawa do lokalu 
mieszkalnego lub udziału w 
takim prawie, prawa do domu 
jednorodzinnego w spółdzielni 
mieszkaniowej lub udziału w 
takim prawie oraz budowę, 
rozbudowę, nadbudowę, prze-
budowę lub remont własnego 
budynku mieszkalnego (pełny 
katalog zawiera art. 21 ust 25 
ustawy o podatku dochodowym 
od osób fi zycznych). Co ważne, 
za cele mieszkaniowe uznaje 
się również spłatę kredytu 
(pożyczki) oraz odsetek od tego 
kredytu (pożyczki) zaciągniętego 
przez podatnika przed dniem 
uzyskania przychodu z odpłat-
nego zbycia nieruchomości. 
Przez własny budynek oraz 
lokal na potrzeby podatkowe 
rozumie się budynek, lokal lub 
pomieszczenie stanowiące naszą 
własność lub współwłasność. 
Zgodnie z art. 22 ust. 6f ustawy 
o podatku dochodowym od 
osób fi zycznych, koszty nabycia 
lub koszty wytworzenia, mogą 
być corocznie podwyższane, 
począwszy od roku następują-
cego po roku, w którym nastą-
piło nabycie lub wytworzenie 
zbywanych rzeczy lub praw 

majątkowych, do roku poprze-
dzającego rok podatkowy, w 
którym nastąpiło ich zbycie. 
Stopnień podwyższenia nie 
może być wyższy niż wskaźnik 
wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w okresie 
pierwszych trzech kwartałów 
roku podatkowego w stosunku 
do tego samego okresu roku 
ubiegłego, ogłaszany przez 
Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski”. Krótko 
mówiąc, mamy możliwość 
zwaloryzować nasze wydatki 
mieszkaniowe poniesione w 
roku pomiędzy nabyciem a 
sprzedażą o stopę infl acji (nie 
uwzględnia się bowiem roku 
nabycia oraz roku, w którym 
nastąpiło zbycie). 

Konkludując, pamiętajmy, 
iż kwoty uzyskane z tytułu 
zbycia nieruchomości i innych 
praw rzeczowych są naszym 
dochodem i rodzą zobowiązanie 
podatkowe. Z uwagi na tzw. 
ulgę mieszkaniową ważnym 
jest staranne dokumentowanie 
naszych wydatków na cele 
mieszkaniowe.

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 ponie-
działku do piątku w godzinach 
od 8.00 do 16.30. Pozostałe 
osoby zainteresowane posiada-
niem ochrony prawnej zapra-
szamy do zapoznania się z ofertą 
CDO24 na stronie internetowej 
www.cdo24.pl.

Naszemu Koledze, Przyjacielowi

Zbigniewowi Gałązce

długoletniemu Przewodniczącemu Krajowego Sekretariatu 
Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

ŻONY
składa

Przewodniczący Regionalnej Sekcji 
Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność

Bronisław Skoczek
oraz Rada Regionalnej Sekcji 

Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2016 roku):   1.850,00 zł
» Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze

przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
(w IV kwartale 2015 roku):  4.280,39 zł

» Najniższa emerytura (od 1 marca 2016 roku):  882,56 zł
»  Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności 

do pracy i renta rodzinna (od 1 marca 2016 roku):  882,56 zł
»  Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności 

do pracy (od 1 marca 2016 roku):  676,75 zł

W trudnych chwilach po śmierci

MAMY
łączymy się w bólu z naszą Koleżanką

Teresą Faber

Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie i Bliskim

składają
koleżanki i koledzy

z jaworznickiej Solidarności

Po śmierci

SYNA
łączymy się w bólu

z naszą Koleżanką

Anną Wojciechowską-Wieją

przewodniczącą Solidarności w Centralnym Szpitalu 
Klinicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 

w Katowicach-Ligocie. 

Wyrazy najgłębszego współczucia i słowa wsparcia

przekazują
koleżanki i koledzy

z zakładowej Solidarności.
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» JOGGING, SURFING, A NAWET 
SHOPPING  są już passe. Teraz 
najmodniejszym trendem lansowanym 
w mediach jest szafing. Po sukcesie 
pierwszych odcinków serialu o szafi e 
Czekiszczaka, przyszedł czas na szafę 
Wielkiego Spawacza. Jak ujawniono, 
w tej szafi e odkryto 17 pakietów. Nie 
wiemy jednak, czy to było 17 pakietów 
dla pierwszych 17 przeszukujących, 
czy jakaś inna promocja. 

» CHIŃCZYCY PRZEKLINAJĄC 
ZNIENAWIDZONĄ OSOBĘ, powiadają: 
„Obyś żył w ciekawych czasach”. W 
naszym kraju, w wolnym tłumaczeniu 
to chińskie przekleństwo równie dobrze 
może brzmieć: „Obyś został ministrem 
sportu”. Były minister sportu Jacek 
Dębski został zastrzelony w mafi jnych 
porachunkach, minister sportu Tomasz 
Lipiec poszedł do paki za korupcję, minister 
sportu Joanna Mucha stała się symbolem 
intelektualnej słabości, przez złośliwych 
nazywanej też głupotą. Teraz klątwa dopadła 
byłego ministra sportu Andrzej Biernata. 
Prokuratura postawiła mu sześć zarzutów 
związanych z cygaństwem, czyli jak to się 
ładnie mówi: poświadczenia nieprawdy. 
Teraz już wiemy, dlaczego szefem resortu 
sportu w rządzie Szydło został kompletnie 
anonimowy facet. Nawet jeśli i jego 
dotknie resortowa klątwa, to nikt o tym 
nie będzie mówił, bo nie będzie wiadomo 
ani o kogo chodzi, ani o co biega. 

» POLITYKA INFORMACYJNA 
OBECNEJ EKIPY rządzącej i podległych 
jej instytucji balansuje pomiędzy oceną 

mierną, a niedostateczną. Niby nas to nie 
powinno zdumiewać, a ciągle zdumiewa. 
Modelowym przykładem jak można 
koncertowo strzelić sobie w stopę, jest 
historia z odwołaniem szefów dwóch 
państwowych stadnin trzepiących kasę 
ze sprzedaży arabów Arabom. Najpierw 
wywalono kolesi tłumacząc to „utratą 
zaufania” i „brakiem nadzoru hodowlano-
weterynaryjnego”, czyli pod zarzutami, 
które wstrząsnęły całą Polską. Potem na 
miejsce wywalonych wstawiono osobników 
mówiących publicznie, że na koniach się 
nie znają. Jak już autorzy tej personalnej 
dobrej zmiany zostali rozstrzelani przez 
media i obśmiani w internetach, to jakiś 
niepokorny dziennikarz zaczął tłumaczyć, 
że w stadninach miały miejsce podejrzane, 

woniejące korupcją praktyki i że to 
właśnie one były przyczyną wywalenia 
wieloletnich szefów państwowych 
końskich biznesów. Aaa – chciałoby się 
jęknąć. – To teraz już wiemy, skąd ten 
straszny zarzut utraty zaufania.

» NA KONIEC NIE MOŻEMY SOBIE 
ODMÓWIĆ przytoczenia tej historyki. 
Otóż przeglądając strony internetowe 
Dziennika Zachodniego, zostaliśmy 
uderzeni po oczach tytułem informacji: 
„Zakopane. Jeleń żyje w centrum 
miasta”. Faktycznie zdumiewające, 
tylko jeden? Gdy byliśmy tam ostatni 
raz, po Krupówkach jelenie chodziły 
całymi rodzinami.

PODRÓŻNY&GOSPODZKI

ROZBAWIŁO nas to

Foto: esmem

Przychodzi blondynka do sklepu.
– Chciałam złożyć reklamację.
– Tak?
– Kupiłam u was deskę do krojenia.
– I co się z nią stało?
– No, kurna, nie kroi!

***
Blondynka kupiła szczotkę toale-
tową, ale po dwóch dniach przyszła 
ją oddać.
– Czy coś jest nie tak z tą szczotką? 
– pyta zaskoczony sprzedawca.
– Właściwie, to nie, ale chyba 
jednak wolę papier toaletowy.

***
Wilk i Czerwony Kapturek leżą 
w łóżku. Wilk ćmi papieroska, 
Kapturek ma moralnego kaca.
– Sama zaczęłaś tymi durnymi 
pytaniami – tłumaczy się wilk. 
– „A dlaczego masz to takie wielkie, 
dlaczego masz takie wielkie tamto”...

***
Gospodarstwo agroturystyczne. 
Właściciel zwraca się do turysty:
– Tutaj co rano będzie pana budziło 
pianie koguta!
– Świetnie! To niech go pan nastawi 
na wpół do dziesiątej.

***
Kowalski do zaprzyjaźnionego 
sklepikarza:
– Jak tam interesy, szanowny panie?
– Kiepsko. Przychodzę rano do 
sklepu… i to jest jedyny przychód 
w ciągu dnia.

***
Przychodzi pracownik do szefa 
i prosi o podwyżkę. Szef na to:

– Podoba się wam praca u nas?
– Tak, podoba.
– To czemu mam płacić więcej za 
wasze przyjemności?!

***
Mama pyta małego dresiarza:
– Synku masz coś do prania?
– Nie, pranie jest spoko.

***
To nieprawda, że dżentelmeni wyginęli. 
Dzisiaj na własne oczy widziałem 
faceta, który trzymał parasol nad 
swoją żoną, w czasie kiedy ona 
zmieniała koło w ich samochodzie.

***
Zagadka. Na ogłoszenie o pracę 
przyszły aplikacje od doktora 
ekonomii, menedżera MBA po 
sprzedawcę ze znajomością pięciu 
języków obcych. Kto dostał pracę?
– Szwagier.

***
Rozmawiają dwie przyjaciółki:
– Szef dał mi podwyżkę, kiedy 
dowiedział się, że swojemu synowi 
dałam jego imię!
– Mnie także dał podwyżkę, kiedy 
swojemu synowi nie dałam jego 
nazwiska.

***
Facet po studiach dostał pierwszą 
pracę w supermarkecie. Pierwszego 
dnia jego szef mówi:
– Weź miotłę i pozamiataj tu trochę.
– Ależ proszę pana, przecież ja 
skończyłem AGH!
– Aaa to przepraszam, nie 
wiedziałem. Więc tak: to jest 
miotła, a tak się zamiata.

Reklama

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


