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Adam Mrozowicki:  Pracownicy są 
spychani na peryferie rynku pracy, gdzie 
umowy są niestabilne, płace niskie, 
a uzwiązkowienie niewielkie. » STRONA 5

Dawid Jackiewicz:  Wygaszamy proces 
prywatyzacji. Podjęliśmy decyzję o 
prywatyzowaniu tylko tych podmiotów, 
które są absolutnie zbędne. » STRONA 3

Na początku lipca zakończą się prace nad nowym Kontraktem dla Śląska. 9 marca w gmachu Sejmu Śląskiego 
odbyło się inauguracyjne posiedzenie zespołu ekspertów, którego zadaniem jest opracowanie kompleksowego programu 
rozwoju naszego regionu. 

ZA CZTERY MIESIĄCE PROJEKT 
NOWEGO KONTRAKTU DLA ŚLĄSKA
W

szyscy partne-
rzy społeczni 
w regionie 
oraz przed-
s t a w i c i e l 

strony rządowej w osobie pana 
wojewody, a także reprezen-
tanci samorządu województwa 
są zgodni co do tego, że należy 
przygotować dokument, który 
pokaże kierunki i mechani-
zmy rozwoju województwa 
śląskiego zarówno w per-
spektywie krótkotermino-
wej, jak i długoterminowej 
– powiedział po wspólnych 
obradach prezydium Woje-
wódzkiej Rady Dialogu Spo-
łecznego i zespołu ekspertów 
Dominik Kolorz, szef śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności oraz 
przewodniczący WRDS.

Jak podkreślił przewod-
niczący, intencją WRDS jest 
to, aby rozwiązania zawarte 
w nowym Kontrakcie dla 
Śląska stały się częścią tzw. 
planu ministra Morawieckiego. 
W dokumencie mają zostać 
zawarte zarówno instrumenty 
dotyczące poszczególnych 
branż, takich jak górnictwo czy 
przemysł stalowy, jak i długo-
falowy plan reindustrializacji 
i rewitalizacji województwa 
śląskiego. – Do sfi nansowania 
tego projektu mogą posłużyć 
środki europejskie, którymi 
już dysponujemy w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego, a także pieniądze, 
po które możemy sięgnąć w 
ramach Planu Inwestycyjnego 
dla Europy potocznie zwanego 
Planem Junckera – zaznaczył 
przewodniczący. 

Prof. Jan Wojtyła z Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w 
Katowicach, który zasiada 
w zespole eksperckim ds. 
opracowania Kontraktu dla 
Śląska jako przedstawiciel 
strony rządowej, podkre-
ślił, że Kontrakt nie ma być 
zbiorem roszczeń w stosunku 
do rządu. – Ten dokument 
będzie miał za zadanie wskazać 
pewną gradację rozwiązań 
koniecznych do wprowa-

dzenia. Naszym celem jest 
pokazanie, że jeżeli ta szansa 
zostanie wykorzystana, przy-
niesie to korzyści nie tylko w 
skali regionalnej, ale także 
ogólnopolskiej – powiedział 
prof. Wojtyła.

Z kolei reprezentujący 
pracodawców szef Hutniczej 
Izby Przemysłowo-Handlowej 
Stefan Dzienniak podkreślił, 
że przemysł nie oczekuje dla 
siebie w Kontrakcie przy-
wilejów czy bonusów, lecz 

rozwiązań, które ułatwią funk-
cjonowanie przedsiębiorstw. 
– Chodzi o to, aby tworzyć 
takie warunki, by zakładanie 
biznesu było normalnością, 
aby móc realizować pomysły 
ludzi ze Śląska i wykorzystać 
jego gigantyczny potencjał 
– wskazał prezes HIPH.

Zespół ekspercki ds. opra-
cowania Kontraktu dla Śląska 
został powołany 11 lutego 
uchwałą Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego. W jego 

skład wchodzi dziewięciu 
ekspertów. Jeden wskazany 
przez stronę rządową, dwóch 
wskazanych przez stronę samo-
rządową i po trzech wskaza-
nych przez związki zawodowe 
oraz pracodawców. Stronę 
rządową reprezentuje prof. 
Jan Wojtyła z katowickiego 
Uniwersytetu Ekonomicznego, 
stronę samorządową sekretarz 
województwa Aneta Mocz-
kowska i doradca marszałka 
Jacek Brzezinka. Eksperci wska-

zani przez stronę związkową 
to: prof. Tomasz Pietrzykowski 
z Uniwersytetu Śląskiego, prof. 
Tomasz Czakon z Uniwer-
sytetu Śląskiego oraz dr inż. 
Sylwester Rajwa z Głównego 
Instytutu Górnictwa. Z kolei 
eksperci wskazani przez praco-
dawców to: prezes Hutniczej 
Izby Przemysłowo-Handlowej 
Stefan Dzienniak, prof. Leszek 
Blacha z Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach i Marek Zychla, 
prezes Śląskiego Związku 

Pracodawców Prywatnych 
(Konfederacja Lewiatan).

Pomysł  opracowania 
kompleksowego programu 
r o z w o j u  w o j e w ó d z t w a 
śląskiego został zainicjowany 
przez śląsko-dąbrowską Soli-
darność już w 2014 roku. 
Postulat dotyczący tej kwestii 
znalazł się w porozumieniu 
zawartym przez związki zawo-
dowe z rządem 17 stycznia 
2015 roku. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: commons.wikimedia.org/Lichen99



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

KATOWICE 10-16.03.2016 |  Nr 10/2016  www.solidarnosckatowice.pl2

N
ie znoszę, nienawidzę, a wręcz 
panicznie boję się chodzić do 
urzędów. Ten strach wydaje mi 

się czasami irracjonalny, bo parę razy w 
życiu byłem w różnych urzędach i to, co 
miałem do załatwienia, załatwiłem. Ale 
gdybym miał wybierać, co stresuje mnie 
bardziej – leczenie kanałowe czy wizyta 
w urzędzie – to świątynia biurokracji 
zwycięża bezapelacyjnie. 

Dawno, dawno temu gmachy i gmaszyska 
urzędów budowano tak, aby poddany czuł 
majestat władzy. Wielkie, masywne drzwi, 
kolumny, wysokie sklepienia, długie kory-
tarze. Już sam fakt zetknięcia się z owymi 
monumentalnymi budowlami sprawiał, że 
maluczki czuł się jeszcze mniejszy. O tym, że 
to wciąż żywa tradycja, świadczą chociażby 
pałace stawiane przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. Zwykle jednak to nie monu-
mentalna architektura paraliżuje, ile to, co 
nas spotyka wewnątrz budynku urzędu.

 W korytarzach tłoczą się poddani, nazy-
wani też obywatelami i toczą nierówny 
pojedynek z majestatem władzy. Równolegle 
trwa wewnętrzna walka w stadzie o to, kto 
się przed kogo wepchnie, kto przycwaniaczy 
i szybciej niż reszta frajerów załatwi swoją 
sprawę. Czasami ktoś próbuje wprowadzić 
odrobinę ludzkiej życzliwości, użyczając 
komuś długopisu, „trzymając” miejsce w 
kolejce, czy ustępując miejsca na krześle 
jakiemuś wiekowemu petentowi. To są 
miłe chwile solidarności między podda-
nymi, ale generalnie atmosfera jest wybu-
chowa. Wystarczy jedno warknięcie typu: 
„Ej, ale tu obowiązuje kolejka!”. Tumult 
w stadzie gotowy.

Wizyta w urzędzie w lwiej części polega 
na żmudnym przesuwaniu się w kierunku 
drzwi, do upragnionej mety, która metą, 
jak się później okazuje, wcale nie jest. Za 
drzwiami, za którymi miał czekać uprzejmy 
urzędnik i po prostu zrobić, co do niego 
należy, siedzi jakiś gburowaty osobnik, 
który dziwi się, że się dziwimy, że zała-
twienie jakiejkolwiek sprawy w urzędzie 
nie może być proste. Nie pomogą żadne 
wcześniejsze telefony, upewnianie się u 
osób zatrudnionych w tzw. informacji, że 
mamy ze sobą wszystko, co potrzebne. 

Zawsze po przekroczeniu rzekomej mety 
dowiadujesz się, że brakuje ci jeszcze 
jakiegoś kwitka, że coś trzeba kserować, 
jakiś formularz uzupełnić. A nawet jeśli 
jakimś cudem wszystko masz, to i tak 
będziesz musiał jeszcze raz stanąć w 
kolejce, a właściwe w kolejkach. Najpierw 
do kasy, aby uiść opłatę za czynność admi-
nistracyjną, a potem, ściskając w dłoniach 
dowód wpłaty, jeszcze raz w kolejce przed 
drzwiami, które już raz dzisiejszego dnia 
łaskawie się przed Tobą otworzyły. Nie 
wiedzieć czemu, zawsze przypomina mi 
się wtedy Jurand ze Spychowa, upoka-

rzany przez Krzyżaków przed bramą 
zamku w Szczytnie. A on tam był tylko 
raz. I bez kolejki.

Zawsze się zastanawiałem, skąd się to 
wszystko wzięło. To raczej nie ci urzędnicy 
z pierwszej linii wymyślają. Od tego, jak 
proste sprawy maksymalnie skomplikować, 
mają pokaźne grono przełożonych. Ale 
nie będę wskazywał palcem, bo przecież 
w każdym urzędzie jest tak samo, nieza-
leżnie od szczebla i miejscowości. Po prostu 
chyba na tym właśnie biurokracja polega, 
z tego żyje, tym się żywi, inaczej nie może. 
Zważywszy jednak na ogromne podatki, 
jakie łożymy na utrzymanie administracji 
rządowej i samorządowej, nalegam, aby 
rozważyć następujący wniosek dotyczący 
oznakowania urzędów. Może jakiś napis 
nad wejściem głoszący: „Porzućcie wszelką 
nadzieję, którzy tu wchodzicie”, albo 
tabliczka na drzwiach typu „Uwaga! Zły 
pies, a urzędnik jeszcze gorszy”. Cokol-
wiek, co sprawi, że człowiek wchodząc do 
urzędu, mimo wszystko się uśmiechnie. 
Mimo wszystko.

 JEDEN Z DRUGĄ;)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: blasty.pl

Gdy muszę załatwić coś w 
urzędzie, przypomina mi się 
Jurand, upokarzany przez 
Krzyżaków przed bramą 
zamku w Szczytnie. 
A on tam był tylko raz. 
I nie stał w kolejce.

16 proc.
– tyle według Europejskiego Urzędu 
Statystycznego (Eurostatu) wynosi różnica 
pomiędzy wynagrodzeniem za godzinę 
pracy kobiet i mężczyzn w UE. Z obliczeń 
Eurostatu wynika, że kobiety musiałyby 
przepracować blisko dwa miesiące 
więcej, aby ich zarobki zrównały się z 
wynagrodzeniami mężczyzn. 
Wskaźnik zatrudnienia wśród kobiet 
w krajach UE wynosi 63 proc., wśród 
mężczyzn – 75 proc. Kobiety stanowią 80 
proc. zatrudnionych w obszarze służby 
zdrowia i opieki społecznej. Sektory, w 
których większość stanowią kobiety, 
oferują niższe wynagrodzenia niż sektory 
zdominowane przez mężczyzn. 

LICZBA tygodnia

INNI napisali

Kierowcy słono 
płacą za korki

K
orki i utrudnienia w ruchu drogowym 
w 7 największych polskich miastach 
w 2015 roku kosztowały kierowców 

3,8 mld zł – wynika z najnowszego raportu 
przygotowanego przez fi rmę doradczą 
Deloitte i serwis Targeo.pl. Badanie zostało 
przeprowadzone w Warszawie, Łodzi, 
Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu 
i Gdańsku. Jak podano w raporcie, w 
ubiegłym roku korki kosztowały staty-
stycznego kierowcę 3350 zł, czyli średnio 
70 proc. miesięcznej pensji.

Z raportu wynika również, że najwięk-
szym i wciąż nie rozwiązanym problemem 
są wąskie gardła komunikacyjne, co szcze-
gólnie widoczne jest we Wrocławiu i w 
Warszawie. Według autorów opracowania 
z problemem korków najlepiej radzą sobie 
Katowice i Gdańsk.

Czas spędzony w korkach nie jest wyko-
rzystywany produktywnie, gdyż można 
byłoby przeznaczyć go na pracę i odpo-
czynek. Jest to więc strata, której rozmiar 
można oszacować jako koszt utraconych 
możliwości. Ta sama ilość czasu spędzona 
w korkach ma inną relatywną wartość dla 
kierowców w różnych miastach ze względu 
na różnice w wynagrodzeniach.

Protestowali 
pracownicy Dacii

7 
marca przed siedzibą rumuńskiej fabryki 
Dacia w mieście Mioveni protestowało 8 
tysięcy pracowników, domagając się ogra-

niczenia importu używanych samochodów 
oraz poprawy infrastruktury drogowej.

Uczestnicy demonstracji podkreślali, że 
oczekują od rządu wprowadzenia przepisów, 
które ograniczą import samochodów, który 
w ich ocenie jest szkodliwy dla rumuńskiego 
przemysłu motoryzacyjnego.

Portal wyborcza.biz przypomniał, że przed 
wejściem Rumunii do UE w 2007 roku, rząd 
tego kraju podniósł podatki na importowane 
samochody. W uzasadnieniu tej decyzji 
podano niechlubny przykład Polski, która 
zniosła wszelkie bariery w tym zakresie, w 
wyniku czego rocznie sprowadzanych jest do 
naszego kraju od 700 tys. do ponad miliona 
używanych samochodów. Po interwencjach 
KE Bukareszt musiał zmienić przepisy.

Uczestnicy demonstracji domagali się 
również od rządu budowy autostrady przez 
centrum kraju, co ich zdaniem przyczyni 
się do stworzenia tysięcy miejsc pracy oraz 
obniży koszty eksportu aut.

W ubiegłym roku Dacia sprzedała 550 
tys. samochodów. Firma należy do fran-
cuskiego koncernu Renault. 

KE chce ograniczyć 
import stali z Chin

O
bniżenie przez Komisję Europejską 
barier w handlu z Chinami będzie 
możliwe, ale pod warunkiem zdecy-

dowanego zmniejszenia eksportu chińskiej 
stali do Europy – poinformowała Rzecz-
pospolita, powołując się na wypowiedź 
unijnego urzędnika biorącego udział w 
rozmowach na ten temat.

Dziennik podkreślił, że KE do końca 
grudnia ma zdecydować o przyznaniu 
Chinom statusu gospodarki rynkowej. 
Podjęcie takiej decyzji będzie jednoznaczne 
z ograniczeniem uprawnień UE w nakła-
daniu ceł antydumpingowych na towary 
importowane z tego kraju. 

Wzmocnienia ochrony europejskiego 
rynku przed nieuczciwymi praktykami 
w handlu wyrobami stalowymi doma-
gają się państwa członkowskie UE, m.in. 
Francja i Niemcy, które w lutym wezwały 
KE do podjęcia energicznych działań w 
tym zakresie.

Tylko w ubiegłym roku import chińskiej 
stali do Europy zwiększył się o 53 proc. 
Od 2008 roku Unia Europejska straciła 85 
tys. miejsc pracy czyli 20 proc. całej siły 
roboczej w branży hutniczej.

OPRAC. AGA

Ogłoszenie

KRÓTKO

Chcą rozmawiać 
z prezesem
» 7 MARCA PO KOLEJNEJ RUNDZIE NEGOCJACJI 
PŁACOWYCH w ArcelorMittal Poland, która nie przyniosła 
przełomu, organizacje związkowe wystąpiły z wnioskiem, by 
w następnych rozmowach wziął udział prezes AMP Sanjay 
Samaddar.
Strona związkowa domaga się 300 zł brutto dla wszystkich 
pracowników fi rmy oraz nagrody za wkład pracy w 2015 
roku w wysokości 2500 zł brutto. Tymczasem podczas 
ubiegłotygodniowej rundy negocjacji przedstawiciel pra-
codawcy 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. Propozycja ta została odrzucona przez 
stronę społeczną. W poniedziałek 7 marca strona praco-
dawcy zweryfi kowała swoje stanowisko, proponując pod-
wyżkę 125 zł brutto dla wszystkich pracowników koncernu 
i jednorazowe nagrody po 1000 zł brutto. – Te propozycje 
nadal są nie do zaakceptowania. Zwróciliśmy się o spotka-
nie z prezesem zarządu, który będzie bardziej kompeten-
tny do zmiany stanowiska w sprawie podwyżek, niż osoby, 
które w jego imieniu prowadzą negocjacje – powiedział po 
poniedziałkowych rozmowach Jerzy Goiński, przewodniczący 
Solidarności w AMP. Kolejna runda negocjacji zaplanowana 
została na czwartek 10 marca.
Organizacje związkowe z ArcelorMittal Poland swoje 
postulaty płacowe przedstawiły w październiku 2015 roku. 
Zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy 
i wcześniejszymi deklaracjami zarządu rozmowy w sprawie 
płac na 2016 rok powinny były zostać zakończone jeszcze 
przed końcem ubiegłego roku.
AMP to największy koncern stalowy działający w Polsce. 
Firma zatrudnia ok. 10 tys. pracowników.

AGA
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Wygaszamy proces 
prywatyzacji. 
Podjęliśmy decyzję o 
prywatyzowaniu tylko 
tych podmiotów, które 
są absolutnie zbędne 
dla funkcjonowania 
gospodarki.

Minister Skarbu Państwa Dawid Jackiewicz zapowiedział wygaszenie procesu prywatyzacji. Państwo ma 
zachować kontrolę nad fi rmami kluczowymi dla funkcjonowania gospodarki, a sam resort skarbu ma zostać zlikwidowany. 

Koniec ery prywatyzacji?
P

odczas konferencji 
podsumowującej 
1 0 0  d n i  p r a c y 
resortu skarbu mini-
ster Dawid Jackie-

wicz podkreślił, że obecny rząd 
przyjął fi lozofi ę zarządzania 
państwowym majątkiem 
diametralnie odmienną od 
poprzedników. – Wygaszamy 
proces prywatyzacji; podję-
liśmy decyzję o prywatyzo-
waniu tylko tych podmiotów, 
które są absolutnie zbędne dla 
funkcjonowania gospodarki, 
które są zbędne i niepotrzebne 
w nadzorze właścicielskim 
ministra skarbu państwa 
– wskazał minister skarbu. 

Jednocześnie Jackiewicz 
bardzo krytycznie odniósł 
się do sposobu zarządzania 
państwowym majątkiem 
przez rząd PO-PSL – To był 
program, który polegał na 
wyprzedaży akcji spółek 
Skarbu Państwa, pozbywaniu 
się nadzoru i kontroli nad 
majątkiem państwowym. Ta 
prywatyzacja spowodowała, że 
wyprzedano wszystko to, co 
nadawało się do wyprzedaży. 
Dzisiaj każdy kolejny krok, 
jeśli chodzi o prywatyzację, 
oznaczałby całkowitą utratę 
kontroli nad spółkami, które 
są strategiczne, są kluczowe 
dla polskiej  gospodarki 
– podkreślił szef resortu 
skarbu. 

Zgodnie z zapowiedzią 
ministra Jackiewicza w ciągu 
najbliższych kilkunastu 
miesięcy ma powstać nowy 
podmiot funkcjonujący na 
zasadach holdingu, w którym 
zostaną zgromadzone najważ-
niejsze spółki Skarbu Państwa. 
Pozostałe mniej istotne dla 

funkcjonowania gospodarki 
mają zostać przekazane do 
Prokuratorii Generalnej, a 
sam resort skarbu ma zostać 
zlikwidowany. 

W tym roku przychody z 
prywatyzacji mają wynieść 
200 mln zł. Jak wynika z 
zapowiedzi resortu, spry-
watyzowane mają zostać 
tylko podmioty, nad którymi 

nadzór MSP jest zbędny. W 
ubiegłych latach przychody 
ze sprzedaży udziałów w 
państwowych spółkach były 
znacznie wyższe. W 2012 
roku wyniosły 9,1 mld zł, 
w 2013 roku – 4,4 mld, a w 
2014 – 5 mld zł. Na te kwoty 
w znacznej części złożyły się 
doraźne działania polegające 
na wyprzedaży kilkuprocento-

wych pakietów największych 
spółek takich jak KGHM, PKO 
BP, czy PZU dla zaspokojenia 
doraźnych potrzeb budżetu. 

Wie le  kontrowers j i  i 
zastrzeżeń budzą również 
procesy prywatyzacyjne 
prowadzone w poprzed-
nich latach począwszy od 
lat 90-tych. Dokonywana 
wówczas masowa wyprzedaż 

majątku narodowego prowa-
dzona zgodnie z traktowaną 
jak dogmat tezą, że dla prywa-
tyzacji nie ma alternatywy, 
a państwowe przedsiębior-
stwa w rękach prywatnych 
w każdym przypadku będą 
lepiej i efektywniej zarzą-
dzane, doprowadziła do 
utraty kontroli państwa nie 
tylko nad poszczególnymi 

przedsiębiorstwami, ale nad 
całymi sektorami gospodarki 
o strategicznym znaczeniu. 
Tak stało się chociażby w przy-
padku sektora bankowego, 
czy telekomunikacji. Inne 
branże jak choćby elektro-
nika w wyniku nieprzemy-
ślanej prywatyzacji i wrogich 
przejęć zostały praktycznie 
w całości zlikwidowane. 

Nowe podejście do zarzą-
dzania majątkiem skarbu 
państwa zaprezentowane 
przez ministra Jackiewicza 
zdaje się korespondować z 
oczekiwaniami społecznymi 
dotyczącymi tej kwestii. Jak 
wynika z opublikowanego 
kilka tygodni  temu przez 
Fundację Kaleckiego raportu 
„Czy Polacy kochają wolny 
rynek: Ile państwa w gospo-
darce?”, zdecydowana więk-
szość Polaków uważa, że 
kluczowe gałęzie polskiej 
gospodarki powinny znaj-
dować się w publicznym 
posiadaniu. Co szczególnie 
ciekawe, pogląd ten podziela 
ponad dwie trzecie właś-
cicieli małych i średnich 
przedsiębiorstw. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: msp.gov.pl

Pikieta pracowników UPC w Warszawie
W piątek 11 marca przed 
siedzibą UPC w Warszawie 
zorganizowana zostanie 
pikieta. Pracownicy firmy 
z całej Polski zaprotestują 
przeciwko postawie praco-
dawcy, który od kilku miesięcy 
odmawia przyznania odszko-
dowań pieniężnych dla osób 
z działu technicznego przeno-
szonych do fi rmy zewnętrznej i 
nie godzi się na wprowadzenie 
w UPC programu dobrowol-
nych odejść.

Protest rozpocznie się o 
godz. 12.30 przed budyn-
kiem firmy w Warszawie. 
Demonstracja przed siedzibą 
pracodawcy to pierwsza akcja 
protestacyjna zorganizowana 
przez związkowców w ramach 
sporu zbiorowego trwającego 
w fi rmie od grudnia ubiegłego 
roku. Najprawdopodobniej w 
przyszłym tygodniu w UPC 

przeprowadzone zostanie 
referendum strajkowe. 

Dotychczasowe rozmowy 
zakładowej Solidarności z 
pracodawcą nie przyniosły 
porozumienia. 10 lutego strony 
sporządziły protokół rozbież-
ności. 7 marca w siedzibie 
pracodawcy w Warszawie prze-
prowadzone zostały rozmowy 
z udziałem mediatora, ale 
one również zakończyły 
się fi askiem. 

Jak informuje Zbigniew 
Kaleta, przewodniczący Soli-
darności w UPC, 1 kwietnia 
166 pracowników działu tech-
nicznego ma zostać przeka-
zanych do fi rmy Ericsson na 
podstawie art. 23' Kodeksu 
pracy. Związkowcy domagają 
się ustanowienia odszkodo-
wania pieniężnego dla prze-
kazywanych pracowników 
oraz wprowadzenia w fi rmie 
programu dobrowolnych 

odejść. – Pracownicy działu 
technicznego przepracowali 
w UPC po 20, 25 lat. Tworzyli 
tę fi rmę od podstaw, zasługują 
na to, żeby za te lata pracy 
ich wynagrodzić. Teraz czują 
się po prostu zlekceważeni i 
skrzywdzeni przez zarząd. 
Obawiają się, że w przyszłości 
stracą pracę. UPC ustaliło z 
nowym pracodawcą gwarancje 
zatrudnienia dla nich tylko 
na 12 miesięcy, nie wiadomo, 
co zdarzy się po upływie tego 
okresu – mówi Zbigniew Kaleta.

Przewodniczący podkreśla, 
że celem związku jest wypra-
cowanie takiego porozumienia, 
które dotyczyłoby nie tylko 
obecnej sytuacji, ale pozwala-
łoby, aby w przyszłości z jego 
zapisów mogli skorzystać także 
inni pracownicy odchodzący 
z firmy z przyczyn od nich 
niezależnych.

AK
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PEC Tychy
» ŚREDNIO O 3,8 PROC. WZROSNĄ 
OD WRZEŚNIA PŁACE zasadnicze 
pracowników Przedsiębiorstwa Energe-
tyki Cieplnej w Tychach. 3 marca porozu-
mienie w tej sprawie zawarli z zarządem 
spółki przedstawiciele zakładowych orga-
nizacji związkowych NSZZ Solidarność 
i Związku Zawodowego Ciepłowników. 
– Wzrost płac w zakładzie wyniesie 
od 100 zł do 200 zł brutto. Wysokość 
podwyżek dla poszczególnych pracow-
ników zależeć będzie od ich stawek 
osobistego zaszeregowania – mówi 
Stanisław Gondzik, szef zakładowej Soli-
darności. Zaznacza, że co roku pracow-
nicy otrzymują podwyżki na zbliżonym 
poziomie. – Zarząd ma świadomość, 
że fi rma powinna dzielić się zyskiem 
z załogą, która na ten zysk ciężko 
pracuje – podkreśla przewodniczący. 
Dodatkowym bonusem za wypracowane 
zyski będzie nagroda, którą pracownicy 
otrzymają wraz z wypłatą za kwiecień. 
Jej wysokość zostanie uzgodniona z 
pracodawcą w najbliższym czasie.
PEC w Tychach zatrudnia 130 osób.

FPM Mikołów
» PREMIE KWARTALNE W WYSO-
KOŚCI 300 ZŁ BRUTTO oraz premie 
świąteczne po 200 zł brutto wynegocjo-
wały z zarządem spółki FPM S.A. w Miko-
łowie zakładowe organizacje związkowe. 
Przystępując do rozmów płacowych 
strona związkowa postulowała wzrost 
wynagrodzeń zasadniczych. – Jednak 
pracodawca stwierdził, że nie jest to 
możliwe, bo w 2015 roku nasza fi rma 
pierwszy raz od wielu lat zanotowała 
niewielki spadek zysków. W tej sytuacji 
uzgodniliśmy, że zamiast wyższych płac, 
po drugim kwartale załoga otrzyma 
premię po 300 zł brutto. Wynegocjo-
waliśmy też po 200 zł premii na Święta 
Wielkanocne – mówi Jan Polok, przewod-
niczący zakładowej Solidarności.
W FPM S.A . w Mikołowie zatrudnionych 
jest 160 pracowników. Zakład produ-
kuje maszyny i urządzenia dla krajo-
wych oraz zagranicznych elektrowni, 
elektrociepłowni, ciepłowni, a także 
spalarni śmieci.

Transbud i 
Power Progress 
» OD 1 KWIETNIA WZROSNĄ 
ŚWIADCZENIA DZIENNE za pobyt 
w delegacji służbowej dla pracowników 
spółki Transbud w Katowicach i Power 
Progress w Warszowicach. Dzięki temu 
miesięcznie zyskają oni średnio po 
180 zł. Do wzrostu stawki diet 
kierowców przekonały pracodawcę 
działające w zakładzie związki zawo-
dowe. – Zamiast dotychczasowej stawki 
diety dziennej wynoszącej 43 euro, nasi 
kierowcy będą otrzymywać 45 euro. 
Podwyżki diet o 2 euro fi rma prawie nie 
odczuje, a kierowcy zyskają – podkreśla 
Jan Dudek, szef zakładowej Solidarności.
– Od kilku lat dość skutecznie nego-
cjujemy wzrost dodatków do pensji 
pracowników. Podstawowa płaca w 
naszym przedsiębiorstwie wynosi tylko 
1850 zł brutto, pozostała część wypłaty 
to dodatki – dodaje Dudek. 
Spółki przewozowe Transbud-Katowice i 
Power Progress wchodzą w skład grupy 
kapitałowej JAS-FBG. Łącznie zatrudniają 
około 260 pracowników.

BEA

KRÓTKO Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że nie przewiduje 
zgody na połączenie Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu z Muzeum Śląskim. Pomysł 
fuzji obu placówek przedstawił w 2014 roku Marszałek Województwa Śląskiego. 

Muzeum Górnośląskie 
zachowa samodzielność
M

inister Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego 
jako współorganizator 
Muzeum Śląskiego 
w Katowicach nie 

przewiduje zgody na połączenie 
wspomnianych instytucji, mając na 
uwadze zachowanie ich odrębnego 
charakteru oraz szczególną rolę, jaką 
pełnią w kształtowaniu świadomości i 
zachowaniu tożsamości tego regionu 
– napisał Jarosław Sellin, wiceszef 
resortu w piśmie skierowanym do 
Solidarności w Muzeum Górnośląskim. 

Planom połączenia z Muzeum 
Śląskim od początku sprzeciwiali się 
pracownicy bytomskiej placówki oraz 
środowisko muzealników. Stanowisko 
w tej sprawie wydało m.in. Stowa-
rzyszenie Muzealników Polskich. 
– Przyjęliśmy oświadczenie resortu z 
satysfakcją. Dla nas od początku było 
jasne, że plany marszałka nie mają 
żadnego merytorycznego uzasadnienia 
– mówi Roland Dobosz, wiceprze-
wodniczący Solidarności w Muzeum 
Górnośląskim w Bytomiu. 

Propozycje połączenia muzeów 
Zarząd Województwa Śląskiego przed-
stawił w marcu 2014 roku. Miesiąc 
później uchwałę w tej sprawie przyjął 
sejmik wojewódzki. – Jesteśmy przeko-
nani, że połączenie byłoby początkiem 
drogi do likwidacji naszej placówki, 
która ma ponad stuletnią tradycję i 
dysponuje największymi zbiorami 
spośród muzeów w naszym regionie 
– wskazuje wiceprzewodniczący. 

Również w marcu Urząd Marszał-
kowski zaproponował, by miasto 
Bytom w całości przejęło prowa-
dzenie muzeum, bądź częściowo 
partycypowało w jego fi nansowaniu. 

W odpowiedzi prezydent miasta 
Damian Bartyla zapowiedział goto-
wość bytomskiego samorządu do 
współfinansowania działalności 
placówki. W 2015 roku bytomscy 
radni podjęli uchwałę ws. „intencji 
podjęcia działań zmierzających do 
prowadzenia Muzeum Górnośląskiego 
w Bytomiu jako wspólnej instytucji 
kultury miasta Bytom i samorządu 
województwa śląskiego”. – Kwestia 
przejęcia części odpowiedzialności 
za nasze muzeum przez miasto w 
dalszym ciągu jest aktualna. Władzom 
i radnym Bytomia należy się za to 
szacunek i wdzięczność. Uzależnienie 
funkcjonowania Muzeum Górno-
śląskiego od miejskiego samorządu 
niesie jednak również spore ryzyko. 

W przeszłości miasto przez kilka lat 
współfi nansowało naszą placówkę, 
a następnie się z tego wycofało. 
Nie ma gwarancji, że w przypadku 
zmiany władz miejskich lub pogor-
szenia i tak nie najlepszej kondycji 
fi nansowej Bytomia, taka sytuacja 
by się nie powtórzyła – podkreśla 
Roland Dobosz.

W ocenie zakładowej Solidarności 
brak zgody resortu kultury na połą-
czenie Muzeum Górnośląskiego z 
Muzeum Śląskim nie rozwiązuje 
największego problemu tej instytucji, 
jakim w ocenie związkowców jest 
wieloletnie niedofi nansowanie jej 
działalności. – Jednym z naszych głów-
nych zadań jest ochrona zbiorów. W 
2012 roku dysponowaliśmy rocznym 

budżetem, który w przeliczeniu 
na liczbę eksponatów daje kwotę 
w wysokości 3 zł i 11 gr na jeden 
eksponat. W innych muzeach w tym 
samym okresie kwota ta sięgała od 
stu do kilkuset zł. Mimo to możemy 
się pochwalić frekwencją zwiedza-
jących i liczbą przygotowywanych 
wystaw porównywalną do innych, 
znacznie bogatszych muzeów. Nie da 
się funkcjonować na permanentnej 
kroplówce, a Muzeum Górnośląskie 
to nie perpetuum mobile. Skutek tego 
chronicznego niedofinansowania 
może być jednak taki, że za kilka lat 
politycy powrócą do pomysłu łączenia 
lub likwidacji naszej placówki – mówi 
wiceprzewodniczący.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

W piątek uzgodnienia, w poniedziałek dymisja 
Wciąż nie ma porozumienia kończą-
cego spór zbiorowy w szpitalach w 
Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim. 
W piątek 4 marca przedstawiciel 
zarządu Powiatowego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej, w skład 
którego wchodzą oba szpitale, 
zawarł pierwsze uzgodnienia ze 
związkami zawodowymi dające 
nadzieję na zakończenie konfl iktu. 
W poniedziałek 7 marca zarząd 
PPZOZ podał się do dymisji. 

– Podczas spotkania 4 marca udało 
nam się wynegocjować gwarancje 
zatrudnienia na 7 lat i uzgodniliśmy, że 
porozumienie w tej sprawie zostanie 
podpisane w ciągu dwóch tygodni. 
Przedstawiciel zarządu zapowiedział 
również, że w ciągu 14 dni przed-
stawi swoje propozycje dotyczące 
podwyżek wynagrodzeń. Natomiast 
organizacje związkowe zobowiązały 
się, że w tym czasie nie zaostrzą akcji 
protestacyjnej – poinformowała 
Małgorzata Żebrak, przewodnicząca 
zakładowej Solidarności. Przyznaje, 
że dymisja zarządu PPZOZ trzy dni 
po zawarciu tych uzgodnień była dla 
strony związkowej zaskoczeniem.

Nieoficjalnie mówi się, że ta 
decyzja kierownictwa PPZOZ jest 
związana ze zmianami we władzach 
powiatu. 29 lutego radni odwołali 
dotychczasowego starostę Tadeusza 
Skatułę i na jego miejsce powołali 
Ireneusza Serwotkę. 

Na czwartek 10 marca zaplanowano 
spotkanie przedstawicieli związków 
zawodowych z PPZOZ z nowymi 

władzami starostwa wodzisławskiego. 
– Mamy nadzieję, że samorzą-
dowcy podtrzymają uzgodnienia z 
ostatniego spotkania z pracodawcą
– mówi Małgorzata Żebrak.

Konfl ikt w PPZOZ trwa od blisko 
12 miesięcy. W marcu 2015 roku 
organizacje związkowe z obu szpitali 
przedstawiły pracodawcy żądania 
płacowe, domagając się podwyżek 

w wysokości 1500 zł brutto dla 
wszystkich pracowników. Wzrost 
wynagrodzeń miał być rozłożony 
na trzy lata, czyli co roku po 500 zł. 
W związku z brakiem porozumienia 
został wszczęty spór zbiorowy. Przez 
blisko 12 miesięcy stronom nie 
udało się zawrzeć uzgodnień, nie 
pomogły też prowadzone w ramach 
sporu zbiorowego mediacje, dlatego 
22 lutego pięć z ośmiu związków 
działających w PPZOZ rozpoczęło 
akcję protestacyjną, budynki szpitali 
zostały ofl agowane. 

Oprócz podwyżek płac strona 
związkowa oczekuje też od praco-
dawcy gwarancji zatrudnienia na 
okres 7 lat. W PPZOZ od 1 marca 
wdrażany jest plan naprawczy pole-
gający na reorganizacji niektórych 
oddziałów. Na początku miesiąca 
pediatria została przeniesiona do 
Rydułtów, natomiast ortopedia 
do Wodzisława. Reorganizacja ma 
objąć także odział ginekologiczno-
-położniczy, który jeszcze w tym 
roku zostanie przeniesiony do 
Wodzisławia Śląskiego.

AK
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Ogromna liczba polskich pracowników funkcjonuje na peryferiach rynku pracy, gdzie pozbawieni są stabilności 
zatrudnienia i godziwych wynagrodzeń. Działania kolejnych ekip rządzących skupiały się jedynie na obniżeniu bezrobocia, 
bez uwzględnienia jakości tworzonych miejsc pracy – wynika z raportu będącego częścią międzynarodowego badania PRECARIR, 
dotyczącego zmian na rynku pracy w krajach UE.

Oblicza polskiego prekariatu
B

adania w ramach 
projektu „PRECARIR 
– Rozwój dualnego 
rynku pracy: prze-
ciwdziałanie prekaryj-

nemu zatrudnieniu w nowych 
krajach członkowskich poprzez 
stosunki przemysłowe” przepro-
wadzone zostało w 10 krajach 
członkowskich Unii Europejskiej 
(Chorwacji, Czechach, Grecji, 
Litwie, Łotwie, Polsce, Rumunii, 
Słowenii, Słowacji, na Węgrzech). 
Jego celem jest zbadanie przyczyn 
rozwoju sprekaryzowanych form 
zatrudnienia (termin ten odnosi 
się do niestabilnych i nisko 
płatnych miejsc pracy) w UE 
oraz strategii przeciwdziałania 
temu zjawisku przez partnerów 
społecznych. – Obecnie w coraz 
większym zakresie mamy do 
czynienia z dualnym rynkiem 
pracy. Z jednej strony znajdują 
się pracownicy zatrudnieni na 
stałe na podstawie tradycyjnego 
stosunku pracy, a z drugiej coraz 
większa liczba pracowników 
zepchniętych na peryferie rynku 
pracy, gdzie umowy są niesta-
bilne, płace niskie, a poziom 
uzwiązkowienia niewielki 
– mówi dr hab. Adam Mrozowicki, 
socjolog z Uniwersytetu Wroc-
ławskiego, kierownik polskiej 
części projektu PRECARIR. 

Ilość, a nie jakość
Punktem wyjścia badania jest 
moment wybuchu globalnego 
kryzysu gospodarczego w latach 
2007-2008. Jednak jak wska-
zują autorzy raportu, w Polsce 
rozwój dualnego rynku pracy 
rozpoczął się znacznie wcześniej, 
już w latach 90-tych. Wówczas 
w naszym kraju zaczęła gwał-
townie rosnąć liczba umów 
na czas określony oraz umów 
cywilnoprawnych. Co więcej, 
jak podkreśla dr Mrozowicki, 
aktywne polityki rynku pracy 
kolejnych ekip rządzących, bez 
względu na to czy odwoływały 
się do wartości lewicowych 
czy prawicowych, koncentro-

wały się głównie na promocji 
niestandardowych, elastycznych 
form zatrudnienia. – Celem 
tych polityk było w zasadzie 
jedynie ograniczenie bezro-
bocia. W znacznie mniejszym 
stopniu przywiązywano uwagę 
do jakości powstających miejsc 
pracy. W efekcie nowe miejsca 
pracy, jeśli w ogóle powstawały, 
to przede wszystkim w ramach 
umów terminowych oraz umów 
cywilnoprawnych. Natomiast 
w latach, w których bezro-
bocie rosło, był to skutek przede 
wszystkim likwidacji stabilnych 
miejsc pracy opartych o stałe 
umowy – zaznacza socjolog. 

Zepchnięci na peryferia
W latach 2010-2014 liczba osób 
zatrudnionych na podstawie 
umów cywilnoprawnych 
wzrosła z niespełna 550 tys. do 
1,3 mln. Z kolei udział pracow-

ników zatrudnionych na umowy 
na czas określony, w ogólnej 
liczbie pracowników w wieku 
od 15. do 64. roku życia, wzrósł 
z 5,6 proc. (w 2000 roku) do 28,3 
proc.  (w 2014 roku). Jeszcze 
gorzej wyglądają statystyki 
dotyczące młodych pracow-
ników. W 2014 roku ponad 71 
proc. pracowników do 24. roku 
życia było zatrudnionych na 
czas określony. – Na dodatek 
często powtarzana opinia, 
zgodnie z którą zatrudnianie 
młodych pracowników na czas 
określony lub na podstawie 
umów cywilnoprawnych 
stanowi pierwszy etap kariery 
zawodowej, po której te osoby 
znajdują stałą pracę nie znaj-
duje potwierdzenia w faktach. 
Pracownicy raz zepchnięci 
na peryferia rynku pracy, 
zostają tam na stałe – mówi 
dr hab. Mrozowicki. 

Specyfi ka branż
W raporcie opisano proces zmian 
w warunkach zatrudnienia w 
pięciu branżach: hutnictwie, 
służbie zdrowia, budownictwie, 
handlu i agencjach pracy tymcza-
sowej. O ile problem dualnego 
rynku pracy występuje we 
wszystkich zbadanych sekto-
rach gospodarki, jego specyfi ka 
w poszczególnych branżach 
jest bardzo zróżnicowana. – W 
hutnictwie główna bolączka to 
zatrudnianie części pracow-
ników na znacznie gorszych 
warunkach za pośrednictwem 
fi rm zewnętrznych, które funk-
cjonują de facto podobnie do 
agencji pracy tymczasowej, 
jednak oferują pracę na znacznie 
dłuższy okres, niż wynika to z 
przepisów dotyczących pracow-
ników tymczasowych. Z kolei 
np. w budownictwie problemem 
są długie łańcuchy podwy-

konawców zaangażowanych 
w realizację danej inwestycji 
budowlanej. O ile duże fi rmy, 
główni wykonawcy danej 
budowy z reguły zapewniają 
stabilne warunki pracy, to w 
mniejszych fi rmach występują-
cych w charakterze podwyko-
nawców pracownicy często są 
zatrudniani bez żadnej umowy 
– wylicza kierownik polskiej 
części badania PRECARIR. 

Wzmocnić dialog sektorowy
Wśród rekomendacji doty-
czących przeciwdziałania 
zjawisku dualnego rynku 
pracy autorzy raportu wska-
zują przede wszystkim potrzebę 
rozwoju dialogu sektorowego. 
– Związki zawodowe często 
podejmują bardzo ciekawe i 
skuteczne działania niwelujące 
prekaryzację form zatrudnienia 
na poziomie poszczególnych 

zakładów. Funkcjonuje też 
lobbing związków zawodowych 
na poziomie ogólnokrajowym. 
Brakuje natomiast szczebla 
pośredniego, czyli wypracowy-
wania systemowych rozwiązań 
na poziomie całych branż. W 
efekcie zamiast ograniczenia 
dualizmu rynku pracy, mamy 
do czynienia z jego utrwaleniem 
i scementowaniem – mówi 
dr hab. Mrozowicki. 

Potrzebna spójna polityka
Kolejna propozycja dotyczy 
wzmocnienia Państwowej 
Inspekcji Pracy przede wszystkim 
w kontekście przeciwdziałania 
fi kcyjnemu samozatrudnieniu 
i nadużywaniu umów cywil-
noprawnych. Autorzy raportu 
rekomendują również, aby 
w miejsce bardzo częstych i 
chaotycznych zmian w prawie 
pracy stworzyć przy udziale 
partnerów społecznych spójną 
politykę zatrudnienia i rynku 
pracy. – Potrzebujemy programu, 
który byłby nakierowany nie 
tylko na zwalczanie bezro-
bocia, ale również na tworzenie 
miejsc pracy dobrej jakości. Nie 
da się oczywiście całkowicie 
zrezygnować z niestandardo-
wych, pozakodeksowych form 
zatrudnienia. Należy jednak 
dążyć do tego, aby komponent 
elastyczności został uzupełniony 
o bezpieczeństwo zatrudnienia. 
Elastyczność nie musi w każdej 
sytuacji oznaczać prekaryzacji, 
u nas niestety z reguły tak się 
dzieje – podkreśla dr hab. Adam 
Mrozowicki. 

Projekt PRECARIR został dofi -
nansowany przez Dyrekcję Gene-
ralną ds. Zatrudnienia, Spraw 
Społecznych i Włączenia Społecz-
nego Komisji Europejskiej (projekt 
VS/2014/0534) i realizowany 
w Polsce przez zespół złożony z 
dr. hab. Adama Mrozowickiego 
i dr Małgorzatę Maciejewską z 
Instytutu Socjologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: fl ickr.com/sebilden

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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Najlepsi z Radlina i Rybnika

Narciarze z kopalni Marcel 
w Radlinie zwyciężyli druży-
nowo w dorocznym slalomie 
gigancie o Puchar Prezesa 
Kompanii Węglowej. W zawo-
dach zorganizowanych 5 marca 
na stacji narciarskiej Cienków 
w Wiśle-Malince na drugiej i 
trzeciej pozycji uplasowały się 
zespoły z rybnickich kopalń: 
Chwałowice i Jankowice. 

Wśród mężczyzn najszyb-
szym zawodnikiem na stoku 
był Maciej Bugiel z Centrali 
Kompanii Węglowej w Katowi-
cach. Najlepszymi narciarzami 
reprezentującymi zakłady tej 
spółki zostali Joanna Patas z 

kopalni Jankowice i Damian 
Skupień z kopalni Chwałowice. 

Łącznie w imprezie uczest-
niczyły reprezentacje dzie-
więciu kopalń i zakładów 
wchodzących w skład KW. 
Obok pracowników spółki 
wystartowali w niej również 
ich małżonkowie i dzieci. 

Zwycięskim drużynom i 
najlepszym zawodnikom w 
10 kategoriach wiekowych 
puchary i nagrody wręczyli 
Jerzy Janczewski,  nowy 
dyrektor pionu ds. pracy w 
Kompanii Węglowej i Piotr 
Wilhelm, prezes Nadwiślań-
skiej Agencji Turystycznej. 

NAT już od wielu lata orga-
nizuje zawody narciarskie 
dla pracowników kopalń i 
zakładów Kompanii Węglowej. 
– Już na stałe wpisały się one 
w kalendarz imprez spor-
towych w Kompanii. Łączą 
promocję sportów zimowych 
z aktywnym wypoczynkiem 
pracowników. Bardzo cenny 
jest ich rodzinny charakter 
– podkreśla Anna Drabek, 
główny specjalista z działu 
marketingu NAT. 

Jednym z patronów medial-
nych imprezy jest Tygodnik 
Śląsko-Dąbrowski. 

BG

Foto: nat.pl

Harmonogram szkoleń 
kwiecień – czerwiec  2016

15 marca – Dyżur ekspercki S.Partner – ekspert: 
dr Daniel Kiewra

22 marca – Dyżur ekspercki S.Partner – ekspert: 
dr Daniel Kiewra

4-5 kwietnia – Negocjacje: techniki i strategie 
(podstawowe) – trener: Jacek Majewski

5 kwietnia – Dyżur ekspercki S.Partner – ekspert: 
dr Daniel Kiewra

6-7 kwietnia – Negocjacje płacowe: analiza 
dokumentów fi nansowych jako narzędzie prowadzenia 
negocjacji płacowych – trener: dr Daniel Kiewra, 

12-15 kwietnia – Negocjacje – trenerzy: Eugeniusz 
Karasiński, Jacek Majewski, szkolenie wyjazdowe

19-20 kwietnia – Zbiorowe prawo pracy – trener: 
Jadwiga Piechocka

19-22 kwietnia – Lider dialogu autonomicznego 
– trenerzy: Eugeniusz Karasiński, Jacek Majewski, 
szkolenie wyjazdowe

26 kwietnia – Dyżur ekspercki S.Partner 
– ekspert: dr Daniel Kiewra

27-28 kwietnia – Negocjacje płacowe: szkolenie 
doskonalące – trener: dr Daniel Kiewra

28-29 kwietnia – Mobbing w miejscu pracy 
– trener: Maria Kościńska, trener KK

10-13 maja – Prawo pracy – trenerzy: dr Krzysztof 
Hus, Jadwiga Piechocka, szkolenie wyjazdowe

10 maja – Dyżur ekspercki S.Partner – ekspert: 
dr Daniel Kiewra

11-12 maja – Negocjacje płacowe: szkolenie 
doskonalące, trener: dr Daniel Kiewra

17-20 maja – Rokowania zbiorowe – trenerzy: 
Eugeniusz Karasiński i Agnieszka Lenartowicz-Łysik 
lub Jadwiga Piechocka, szkolenie wyjazdowe

17 maja – Szkolenie doskonalące dla Społecznych 
Inspektorów Pracy – trener: specjalista OIP Katowice

18-19 maja – Ogólnozwiązkowe i uprawnienia 
organizacji związkowych – trener: Andrzej Kampa

24 maja – Dyżur ekspercki S.Partner – ekspert: 
dr Daniel Kiewra

31 maja-3 czerwca – Lider dialogu autonomicznego 
– trenerzy: Eugeniusz Karasiński, Jacek Majewski, 
szkolenie wyjazdowe

31 maja-1 czerwca – Indywidualne prawo pracy 
– trener: Jadwiga Piechocka

2 czerwca – Wykorzystanie mediów w działalności 
związkowej – trener: Grzegorz Podżorny

6-7 czerwca – Zagadnienia statutowo-organizacyjne 
skarbników KZ i Zakładowych Komisji Rewizyjnych 
– trenerzy: Andrzej Kampa, Halina Murzyn

7-8 czerwca – Negocjacje: szkolenie doskonalące 
– trener: Jacek Majewski

7 czerwca – Dyżur ekspercki S.Partner – ekspert: 
dr Daniel Kiewra

8-9 czerwca – Negocjacje płacowe dla sfery 
budżetowej – trener: dr Daniel Kiewra

Dodatkowe informacje: 
Agnieszka Lenartowicz-Łysik (Biuro Szkoleń), pokój 223, tel. 32 353 84 25 w. 555 lub 428,
zagraniczne@solidarnosckatowice.pl; 
Joanna Ciechelska (Sekretariat Ogólny), pokój 110, tel./fax 32 253 78 00, sekrzr@solidarnosckatowice.pl

Śląsko-dąbrowska Solidarność przedłużyła umowę o współpracy z ekspertami z kancelarii S.Partner, 
dotyczącą wsparcia organizacji związkowych w zakresie analizy ekonomicznej, fi nansowej i społecznej 
zakładów pracy. Umowa będzie obowiązywać do 31 sierpnia.

Wsparcie dla komisji zakładowych
Ś

ląsko-dąbrowska Soli-
darność rozpoczęła 
współpracę z kancelarią 
S.Partner we wrześniu 
zeszłego roku. Wciągu  

6 miesięcy z pomocy ekspertów 
kancelarii skorzystało ponad 
40 organizacji związkowych, 
zrzeszających ok. 15.000 osób. 
Blisko 20 proc. z nich stanowiły 
młode komisje zarejestrowane 
w Zarządzie Regionu Śląsko-
-Dąbrowskiego NSZZ Soli-
darność w latach 2012-2015. 

– Decyzja o przedłużeniu 
umowy została podjęta po 
przeanalizowaniu efektów 
dotychczasowej współpracy z 
S.Partnerem i zasięgnięciu opinii 
związkowców, którzy z niej 
skorzystali. Wszyscy zwracali 
uwagę na wysoką jakość świad-
czonych usług i merytoryczne 
przygotowanie ekspertów. 
Podkreślali, że dobrze byłoby 
ten program kontynuować, 
rozwijając niektóre zagadnienia. 
Dalszym wsparciem specjali-
stów bardzo zainteresowane są 
młode komisje – mówi Piotr 
Nowak, wiceprzewodniczący 
śląsko-dąbrowskiej Solidar-
ności. Zaznacza, że pod koniec 

lutego uchwałę o podpisaniu 
kolejnej umowy z kancelarią 
podjął Zarząd Regionu.

Ofer ta  S .Par tnera  na 
najbliższe pół roku została 
rozszerzona. Obejmie ona 

12 dyżurów ekspertów, które 
będą odbywały się dwa razy 
w miesiącu w siedzibie śląsko-

-dąbrowskiej Solidarności. 
– Bierzemy też pod uwagę 
zorganizowanie dyżurów w 
biurach terenowych Zarządu 
Regionu, jeśli komisje wyrażą 
takie zainteresowanie – dodaje 
Piotr Nowak. 

Zaplanowane zostały 
również cztery dwudniowe 
szkolenia.  Jak zaznacza 
wiceprzewodniczący śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności, 
istnieje możliwość dostoso-
wania tematyki tych szkoleń 
do potrzeb związkowców i 
ukierunkowania ich np. w 
stronę nabywania umiejętności 
analizy dokumentów fi nan-
sowych w poszczególnych 
branżach, służbie zdrowia, 
oświacie czy bankowości. Piotr 
Nowak zapewnia, że Prezy-
dium ZR wspólnie z ekspertami 
z kancelarii rozważa również 
zorganizowanie warsztatów 
doszkalających dla osób, które 
wzięły udział w szkoleniach 
przeprowadzonych w poprzed-
niej edycji programu.

Tak jak poprzednio współ-
praca będzie dotyczyła usług 
eksperckich i doradczych w 
zakresie analizy sprawozdań 

fi nansowych oraz podstawo-
wych danych ekonomiczno-
-fi nansowych fi rmy, a także 
analizy podstawowych danych 
w obszarze zatrudnienia, 
wynagrodzeń i czasu pracy. 
Członkowie śląsko-dąbrow-
skiej Solidarności będą mogli 
zwrócić się do specjalistów z 
S.Partnera z prośbą o przygo-
towanie analizy ekonomiczno-
-fi nansowej na potrzeby nego-
cjacji płacowych, układów 
zbiorowych, pakietów socjal-
nych i regulaminów pracy. 
Eksperci z kancelarii będą 
do dyspozycji 24 godziny na 
dobę, oferując pomoc drogą 
telefoniczną i mailową. 

Kancelaria prawno-ekono-
miczna S.Partner należy do 
grupy SYNDEX. Powstała 
w 2005 roku, zajmuje się 
wykonywaniem ekspertyz 
ekonomicznych i społecz-
nych na potrzeby przedsta-
wicieli pracowników, w tym 
związków zawodowych oraz 
rad pracowników. Kance-
laria od kilku lat współ-
pracuje z Komisją Krajową 
NSZZ Solidarność.

AGNIESZKA KONIECZNY

Foto: TŚD
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Ś L Ą S K O - D Ą B R O W S K I  N S Z Z

Łukasz Wocławek 
CDO24

Celowość wnoszenia reklamacji w 
świetle nowych rozwiązań prawnych
K

ilka miesięcy temu, 
11 października 2015 
roku weszła w życie 

ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 
roku o rozpatrywaniu rekla-
macji przez podmioty rynku 
fi nansowego i o Rzeczniku 
Finansowym (dalej „ustawa”). 

Ustawa ta zawiera szereg 
rozwiązań bardzo korzyst-
nych, w szczególności dla 
osób ubezpieczonych docho-
dzących roszczeń przeciwko 
zakładom ubezpieczeń, w 
tym z tytułu tzw. ubezpieczeń 
grupowych (art. 2 pkt. 3 lit 
f ustawy). Dotychczas prak-
tyka była bowiem taka, że 
niezałatwienie sprawy ubez-
pieczonego przez miesiąc 
zasadniczo nie skutkowało 
żadnymi negatywnymi 
sankcjami dla ubezpieczy-
cieli. Zgodnie z art. 2 pkt. 
2 ustawy – reklamacją jest 
wystąpienie skierowane 
do podmiotu rynku fi nan-
sowego przez jego klienta, 
w którym klient zgłasza 
zastrzeżenia dotyczące usług 
świadczonych przez podmiot 
rynku fi nansowego (art. 2 
pkt. 3 lit f ustawy). W myśl 
art. 5 ustawy – po złożeniu 
przez klienta reklamacji, 
zgodnie z wymogami, o 
których mowa w art. 4 ust. 
1 pkt 1, podmiot rynku 
finansowego rozpatruje 
reklamację i udziela klien-
towi odpowiedzi w postaci 

papierowej lub za pomocą 
innego trwałego nośnika 
informacji. Odpowiedzi, o 
której mowa w art. 5 ust. 1, 
należy udzielić bez zbędnej 
zwłoki, jednak nie później 
niż w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania reklamacji. 
Do zachowania terminu 
wystarczy wysłanie odpo-
wiedzi przed jego upływem 
(art. 6 ustawy). W myśl art. 
8 ustawy – w przypadku 
niedotrzymania terminu 
wskazanego w art. 6, a w 
określonych przypadkach 
terminu wskazanego w art. 
7, reklamację uważa się za 
rozpatrzoną zgodnie z wolą 
klienta. W konsekwencji, w 
razie uchybienia przez ubez-
pieczyciela ww. terminowi 
zostało wprowadzone swoiste 
domniemanie, że wskutek 
milczenia zakład ubezpieczeń 
potwierdza „wersję” ubez-
pieczonego. Jest to bardzo 
daleko idący skutek prawny. 
Orzecznictwo sądowe w 
przedmiotowej kwestii nie 
jest jeszcze ukształtowane, 
ale istnieje prawdopodo-
bieństwo, że pójdzie ono w 
kierunku nadania omawianej 
instytucji charakteru tzw. 
nieprawidłowego uznania 
długu. Na gruncie art. 123 
K.c. za uznanie właściwe 
przyjmuje się, iż jest ono 
w pewnym uproszczeniu 
umową między wierzycielem 

a dłużnikiem stwierdzającą 
istnienie długu i wolę uregu-
lowania należności przez 
dłużnika. Uznanie niewłaś-
ciwe jest natomiast jedynie 
oświadczeniem wiedzy, 
jednostronnym przyzna-
niem. Istota tego rozróżnienia 
jest o tyle istotna, że oświad-
czenia woli występują jedynie 
przy uznaniu właściwym, 
natomiast przy uznaniu 
niewłaściwym rozumianym 
jako oświadczenie wiedzy 
trudno jest mówić o oświad-
czeniu woli i przypisywać im 
status oświadczeń mających 
na celu dokonanie czynność 
prawnej. W praktyce jednak 
nie jest wykluczone stoso-
wanie również do uznania 
niewłaściwego przepisów 
dotyczących oświadczeń 
woli w drodze analogii (art. 
61 K.c.) – wyrok Sądu Apela-
cyjnego w Białymstoku z 
dn. z dnia 17 października 
2012 r. (sygn. akt I ACa 
459/12). W przypadku prze-
kroczenia przez ubezpieczy-
ciela ww. terminu istnieje 
obok skutków materialno 
prawnych (przyjęcia niepra-
widłowego uznania długu), 
prawdopodobieństwo, że 
Sąd wyda w takiej sprawie 
nakaz zapłaty w postępo-
waniu upominawczym. 
Biorąc pod uwagę powyższe 
nawet w sprawach prze-
ciwko ubezpieczycielom, 

które nie rokują najlepiej 
warto złożyć odwołanie 
– reklamację, licząc na to że 
upłynie termin 30 dniowy. 
Upływ tego terminu jest 
bowiem równoznaczny, z 
tym że w postępowaniu 
sądowym ubezpieczyciel nie 
może merytorycznie zwal-
czać żądania pozwu, gdyż 
wcześniej (milcząc) rozpa-
trzył reklamację zgodnie z 
wolą klienta.

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 dodatko-
wych 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.

Komunikat 
dla Komisji Zakładowych

Komisje nieposiadające numeru REGON i NIP oraz nieskła-
dające aktualnej ankiety informacyjnej, analizy składek, 
nie otrzymają potwierdzenia rejestracji ZOZ i MOZ. 

Ponadto przypominamy o ustawowych terminach składania spra-
wozdań w urzędach skarbowych.

WAŻNE: Decydującą datą jest data podjęcia uchwały 
zatwierdzającej sprawozdania (bilans, rachunek wyników, 
informacja dodatkowa).

Jeżeli data podjęcia uchwały jest przed 31 marca 2016 roku – komplet 
(CIT-8, CIT-8/O, sprawozdania) składa się do 10 dni od daty uchwały.

Jeżeli data podjęcia uchwały jest po 31 marca 2016 roku, CIT-8, 
CIT-8/O, należy składać do 31 marca 2016 roku; pozostałe spra-
wozdania składa się do 10 dni od daty uchwały, ale nie później 
niż do 30 czerwca 2016 roku.

PIT 4R – do 1 lutego 2016 roku.

PIT 11 i PIT 8C – rozliczeniowe z tytułu podatku dochodowego 
od osób fi zycznych należy złożyć do 1 lutego 2016 roku do urzędu 
skarbowego, a do 29 lutego 2016 roku wysłać podatnikom.

Termin składania do ZR analizy składek za rok 2015 upływa 
31 marca 2016 roku.

Termin składania informacji o liczebności członków dwa razy 
każdego roku za I i II półrocze danego roku.

Więcej informacji: 
Halina Murzyn – pok. 112, tel. 32 353 84 25 wew. 112.

Komunikat

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

SYNA
 Naszej Koleżanki

Anny Wojciechowskiej-Wieji

Przewodniczącej Solidarności w Centralnym Szpitalu 
Klinicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 

w Katowicach-Ligocie
 

Wyrazy serdecznego współczucia 
i zapewnienie o modlitwie w intencji zmarłego

 
przekazują

koleżanki i koledzy  
z Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

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



N A  K O N I E C Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

KATOWICE 10-16.03.2016 |  Nr 10/2016  www.solidarnosckatowice.pl8
WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» NA POCZĄTEK W IMIENIU 
NASZEGO ulubieńca Nowoczesnego 
Ryszarda pragniemy wszystkim przedsta-
wicielkom płci pięknej złożyć życzenia z 
okazji Dnia Ośmiu Kobiet. Najszczersze, 
ale spóźnione, czy jakoś tak. Przy okazji 
również w imieniu Balcerowicza 2.0 (z 
naciskiem na zero) chcemy dodać, że 
jeśli nie macie środków fi nansowych 
na kwiaty, to możemy zaproponować 
atrakcyjnie oprocentowany kredycik 
lub taką małą chwilóweczkę.

» JESZCZE À PROPOS NAJPOPULAR-
NIEJSZEGO obok Bolka i Olka boha-
tera internetowych memów. Zabawną 
informację widzieliśmy w prorządowym 
serwisie wpolityce.pl. Otóż tajemniczy 
młodzian, który mijając w sejmowym 
korytarzu mądrzącego się przed kame-
rami Nowoczesnego Ryszarda, rzekł: 
„Ale pan pier... głupoty”, został ziden-
tyfi kowany przez Straż Marszałkowską 
i ukarany 5-letnim zakazem wstępu 
do Sejmu. Nie rozumiemy, skąd taka 
surowa kara. Przecież ów prawdomówny 
człowiek powtórzył to, co setki tysięcy 
telewidzów powtarza na głos oglądając 
i słuchając wynurzeń Petru.

» DOBRA ZMIANA W TVP miała 
przynieść normalność. Sprawić, że po 
obejrzeniu serwisu informacyjnego w 
telewizji publicznej może nie będziemy 
dobrze poinformowani, ale przynajmniej 
będziemy czuli, że z grubsza ogarniamy, 
co się dzieje. Oj naiwni byliśmy, naiwni. 
Oglądamy teraz przegięte w wiadomą 
stronę Fakty, potem przegięte w drugą 

stronę Wiadomości, a na koniec staramy 
się wyciągnąć średnią. Mamy jednak 
wrażenie, że nasze wysiłki, aby zrozu-
mieć świat przedstawiany w telewi-
zorach, uczynią z nas wkrótce myśli-
cieli na miarę starożytnych fi lozofów. 
Gospodzki po obejrzeniu serwisów już 
leci Sokratesem, powtarzając: „Wiem, 
że nic nie wiem”. Podróżny zaś mądrzy 
się, cytuje Arystotelesa: „Gdy kłamca 
mówi prawdę, nikt nie daje mu wiary”.

» A SKORO JUŻ JESTEŚMY PRZY 
CYTATACH, to po obejrzeniu wczo-
rajszych serwisów informacyjnych 
najbardziej w pamięci utkwiło nam 
zdanie wypowiadane w przerwach, 
podczas bloków reklamowych. W 

jednym ze spotów zachwalających 
płyn do mycia naczyń powiedziano, iż 
„usuwa nie tylko tłuszcz, ale też upor-
czywe zaschnięcia”. Nie wiemy, co to 
jest „uporczywe zaschnięcie”, ale też 
jesteśmy za tym, żeby je usunąć.

» A NA KONIEC INFORMACJA, którą 
znaleźliśmy w Dzienniku Zachodnim. 
Otóż w Zalewie Rybnickim wyło-
wiono karpia. Rekordowo dupnego 
karpia. Rybsko ważyło 34,5 kilograma. 
Łojacie, łomajgod, łożeszty. W grudniu 
to byłoby na czołówkach. Teraz bardziej 
elektryzująco zabrzmiałby informacja 
o zniesieniu przez jakąś śląską kurę 
rekordowo dupnej pisanki.

PODRÓŻNY&GOSPODZKI

ROZBAWIŁO nas to

Foto: esmem

Przychodzi ksiądz po kolędzie 
do rodziny Jasia i zadaje Jasiowi 
standardowy zestaw pytań: 
– A ile masz lat? 
– Siedem... 
– A do kościółka chodzisz ? 
– Chodzę... 
– Co niedziela? 
– Co niedziela...
– Z całą rodziną? 
– Z całą... 
– A do którego? 
– Do Carrefoura... 

***
– Mamo, mamo, tata chce skoczyć z 
balkonu! – krzyczy córeczka do mamy.
– Powiedz tacie, że nie ma skrzydeł 
tylko rogi! 

***
Co robiłeś w weekend?
– Byłem na ślubie.
– No i jak?
– Normalnie, jak na ślubie. O... 
taką obrączkę dostałem.

***
Rano w biurze:
– Stary, skąd masz takie limo 
pod okiem?!
– A, bo jak się wczoraj wieczorem 
modliliśmy przy stole i właśnie 
mówiliśmy „ale zbaw nas ode 
złego”, to niechcący spojrzałem 
na teściową...

***
Kanar sprawdza bilety w autobusie. 
W końcu dociera do pasażera 
drzemiącego na tyle i puka go 
w ramię:
– Bilecik proszę!

Pasażer otwiera zaspane oczy. 
Marszczy brwi i odpowiada z 
niechęcią:
– Człowieku... Kierowca sprzedaje. 

***
Dlaczego kobiety całują się na 
powitanie?
– Bo nie wypada się im pogryźć.

***
Kto to jest kawaler?
– To ktoś, kto codziennie do pracy 
przychodzi z innej strony.

***
Kto to jest mąż?
– Zastępca kochanka do spraw 
fi nansowo-gospodarczych

***
Z czego składa się łyżka?
– Z drążka prowadzącego i komory 
zupnej.

***
Co to jest para wodna?
– Dwie rybki.

***
W jakie dni pokrzywy nie parzą?
– W nieparzyste. 

***
Czym różni się kulturalny człowiek 
od prostaka?
– Prostak za obrazę bije po mordzie, 
a człowiek kulturalny – po twarzy.

***
Jaka jest defi nicja „wymiany opinii”?
– Kiedy idziesz do szefa ze swoją 
opinią, a wychodzisz z opinią szefa.

***
Z mądrości życiowych: „Człowiek 
śmieje się, gdy mu jest śmiesznie, ale 
częściej, gdy śmieje się jego szef”. 

Reklama

Reklama


