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PUBLICYSTYKA

Impuls ze Śląska 
i Zagłębia
W generalnym strajku solidarnościo-
wym zorganizowanym na Górnym 
Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim 
26 marca 2013 roku wzięło udział 
przeszło 85 tys. pracowników 
z ok. 400 zakładów pracy. 
Na tory nie wyjechało 105 pociągów i 65 
tramwajów. W zajezdniach zostało 120 auto-
busów. Strajkowały huty, kopalnie, zakłady 
zbrojeniowe, motoryzacyjne i inne przedsię-
biorstwa z branży metalowej. W proteście 
uczestniczyło 165 placówek oświatowych 
oraz placówki służby zdrowia. Był to najwięk-
szy tego typu protest w Polsce od lat 80-tych 
ubiegłego wieku. Postulaty przedstawione 
w naszym regionie stały się impulsem do 
wprowadzenia wielu zmian korzystnych dla 
całego polskiego społeczeństwa.
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GÓRNICTWO

Wyniki audytu 
w Kompanii
17 marca zaprezentowano wnioski 
płynące z audytu przeprowadzonego 
w Kompanii Węglowej na zlecenie 
Ministerstwa Energii. 
Zespół audytorów wskazał m.in. na 
ogromne koszty związane z korzystaniem 
przez KW z usług fi rm zewnętrznych. To 
kwota sięgająca ok. 700 mln zł rocznie. 
W latach 2011-2015 tylko tzw. usługi 
doradcze pochłonęły 45 mln zł. W spółce 
występuje przerost zatrudnienia na stanowi-
skach kierowniczych i dyrektorskich, a także 
w działach niezwiązanych bezpośrednio z 
produkcją. Brakuje również właściwej koor-
dynacji w planowaniu produkcji i inwestycji 
oraz efektywnego wykorzystania zasobów. 
Na problemy opisane w raporcie od dawna 
wskazywały związki zawodowe.

» STRONA 4

SŁUŻBA ZDROWIA

Strajk w szpitalu 
w Dąbrowie
22 marca w szpitalu w Dąbrowie Gór-
niczej przeprowadzony został dwugo-
dzinny strajk ostrzegawczy.
– Tym protestem chcemy zwrócić uwagę na 
nierozwiązane od wielu miesięcy problemy 
płacowe w szpitalu i zaapelować do pana 
dyrektora o powrót do merytorycznych 
rozmów – powiedziała Elżbieta Żuchowicz, 
przewodnicząca Solidarności w szpitalu.
Podkreślała, że w placówce prowadzona 
jest błędna polityka płacową, której 
konsekwencją są ogromne dysproporcje w 
wynagrodzeniach osób zatrudnionych na 
tych samych stanowiskach. 
Spór zbiorowy w szpitaluw Dąbrowie trwa 
od października ubiegłego roku. Związ-
kowcy domagają się podwyżek dla całej 
załogi oraz zmiany polityki płacowej. 

» STRONA 3
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W
drażany przez obecny rząd program 
„Rodzina 500 plus” z pewnością 
nie jest idealnym rozwiązaniem. 

Pomijając jego wady, warto jednak podkre-
ślić ważny fakt. Otóż po dekadzie przerwy 
państwo znów daje sygnał obywatelom, że 
będzie starało się realnie wesprzeć rodziny 
w wychowaniu potomstwa. 10 lat temu, w 
lutym 2006 roku zaczęto wypłacać w naszym 
kraju tzw. becikowe. Wprowadził je ówczesny 
koalicyjny rząd PiS, LPR i Samoobrony. 
Każde nowo narodzone dziecko otrzymy-
wało wówczas jednorazowo 1000 zł. Rząd 
PiS wprowadził również w 2007 roku ulgę 
prorodzinną, która pozwalała odpisać od 
podatku ponad 1100 zł z tytułu wychowania 
dziecka. To nie były oszałamiające sumy, 
niemniej był to sygnał, że w końcu państwo 
próbuje poważnie potraktować problem. 

Oba te instrumenty zostały uznane przez 
ówczesną opozycję za bardzo groźne. Wszak 
przysparzały popularności rządzącym. 
Pamiętam, z jak ogromną krytyką spotkało 
się becikowe. Argumenty były z grubsza te 
same, co w przypadku obecnego programu 
„Rodzina 500 plus”, na czele z koronnym 
twierdzeniem, że „patologia przepije”. Jesienią 
2007 roku rządy objęła koalicja PO-PSL. Przez 
8 lat nie zrobiła nic, aby te rozwiązania, które 
krytykowała, ulepszyć. Zrobiła za to wiele, 
aby ograniczyć liczbę benefi cjentów proro-
dzinnych projektów poprzedniego rządu. 
Reguły partyjnej plemienności nakazują 
zwalczać pomysły politycznych przeciw-
ników, nawet jeśli niosą one korzyści dla 
ogółu. A może właśnie dlatego. 

Becikowe, odpis od podatku czy comie-
sięczne świadczenie na dziecko to nie są 
jakieś odkrywcze pomysły. PiS po prostu 
próbuje wykorzystać instrumenty stoso-
wane z powodzeniem już od wielu lat w 
państwach Unii Europejskiej. I dziwi mnie, 
że choć kolejne ekipy rządzące bezkrytycznie 
powielały błędy innych krajów, to kopio-
wanie dobrych rozwiązań przychodziło im 
z ogromnym trudem. Dotyczy to nie tylko 
tak ważnej kwestii, jaką jest polityka proro-
dzinna czy ochrona krajowego przemysłu. 
Również w wielu tzw. drobnych sprawach 
nasze państwo z całym swoim biurokra-

tycznym aparatem wykazywało się i wykazuje 
podobną bezradnością. 

Przykładem takiej drobnej sprawy, która 
mnie niezmiernie irytuje, jest kwestia skupu 
butelek i puszek po napojach. W odróż-
nieniu od innych, znacznie bogatszych nacji 
płacimy za utylizację tych opakowań dwa 
razy. Pierwszy raz w sklepie, drugi raz płacąc 
za wywóz śmieci. Będąc przed kilku laty w 
Norwegii, widziałem w sklepach automaty, do 
których klienci wkładali nie tylko szklane, ale 
też plastikowe butelki, o różnych kształtach, 
po różnych napojach oraz puszki po coli lub 

piwie. Automat połykał te śmieci, w zamian 
wydając kwitek, który można było zamienić 
na gotówkę, albo zapłacić nim za zakupy. 
Patrzyłem jak urzeczony. Jak peerelowskie 
dziecko przez okno wystawowe Pewexu. 
U nas skuteczne oddanie w sklepie butelek 
szklanych to mission impossible, jeśli nie masz 
paragonu dowodzącego, że właśnie w tej, a 
nie innej placówce kupiłeś opakowanie wraz 
z zawartością. A butelek pet nikt nie skupuje. 
Lepiej niech ludzie palą tym w piecach. 

Na Litwie udało się niedawno zachod-
nioeuropejskie rozwiązanie skopiować. Na 
początku lutego w sklepach stanęły auto-
maty i to działa. Dlaczego u nas wciąż „się 
nie da”? Prawdopodobnie dlatego, że i w 
dużych, i w drobnych sprawach w naszym 
kraju interes paru cwaniaków jest skutecz-
niej chroniony niż dobro ogółu. Jestem sobie 
nawet w stanie wyobrazić, że gdyby obecny 
rząd ogłosił wprowadzenie w Polsce takich 
automatów, natychmiast usłyszelibyśmy, że 
właśnie oddolnie powstał Komitet Obrony 
Butelek Bezzwrotnych. 

JEDEN Z DRUGĄ;)

CHODZI O TO zwłaszcza...
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Automat połykał te śmieci, 
w zamian wydając kwitek, 
którym można było zapłacić 
za zakupy. Patrzyłem jak 
urzeczony. U nas skuteczne 
oddanie w sklepie butelek 
szklanych to mission impossible.

424 mln zł
tyle rocznie zyskuje budżet dzięki 
funkcjonowaniu tzw. odwróconego podatku 
VAT na wyroby stalowe – poinformowało 
Ministerstwo Finansów. Instrument ten został 
wprowadzony w 2013 roku dzięki wspólnej 
inicjatywie śląsko-dąbrowskiej Solidarności i 
pracodawców z branży hutniczej. Odwrócony 
VAT pozwolił skutecznie walczyć z oszustami, 
którzy uchylali się od zapłaty należnego 
podatku z tytułu sprzedaży wyrobów 
stalowych i przestępcami wyłudzającymi 
zwrot tego podatku. Warto zaznaczyć, że 
szacunki ministerstwa dotyczą jedynie 
korzyści dla budżetu z tytułu odwróconego 
VAT-u. Tymczasem na wprowadzeniu tego 
rozwiązania, które pozwoliło wyeliminować 
nieuczciwą konkurencję, skorzystały przede 
wszystkim polskie przedsiębiorstwa z branży 
wyrobów stalowych.

LICZBA tygodnia CZTERY pytania
o. Robert Jasiulewicz, paulin z Jasnej Góry 

W pokucie odkrywamy miłość Boga
Jaki sens nadaje życiu chrześcijan Wielki 
Tydzień?

– To jeden z najpiękniejszych i najważ-
niejszych tygodni w roku. Jego wydarzenia 
sięgają korzeni chrześcijaństwa; tego, kim 
jesteśmy jako wierzący w Chrystusa. Przeży-
wając ostatnie dni ziemskiego życia Jezusa, 
stajemy się świadkami miłości, którą obdarzył 
nas Bóg. Centrum Wielkiego Tygodnia jest 
Triduum Paschalne, które rozpoczyna Liturgia 
Ostatniej Wieczerzy. Wtedy to Chrystus, który 
sam był bez grzechu, klęknął i obmył nogi 
swoim uczniom, ciągle nieprzekonanym, 
który z nich jest najważniejszy. Ta Jego 
najniższa posługa, którą kiedyś wykonywali 
niewolnicy, uczy nas, że jesteśmy, aby sobie 
nawzajem służyć, aby umieć klęknąć przed 
drugim człowiekiem, umieć zauważyć to, co 
jest w nim najważniejsze. Uczy, że to my na 
co dzień mamy być znakiem miłości Boga.
Bez ofiary Chrystusa nie byłoby zmar-
twychwstania?

– W śmierci na krzyżu Chrystus z miłości 
oddaje się nam do końca. W Wielki Czwartek 

Jezus powiedział: „Ojcze oddal ode mnie ten 
kielich”, ale zaraz dodał: „lecz nie będzie 
jako ja chcę, ale jako Ty”. Przyjął wolę Boga 
i wypełnił ją aż po krzyż, aż po śmierć, aż po 
oddanie wszystkiego – z miłości do człowieka 
i Ojca. Maryja była jedyną, która ufała, że 
na grobie nie kończy się historia jej syna. 
Rozradowała się w wielkanocny poranek, 
kiedy okazało się, że Chrystus już żyje na 
wieki. Swoją ofi arą na krzyżu zbawił nas 
wszystkich i pojednał z Bogiem. 
Refl eksje nad Zmartwychwstaniem Pańskim 
są szansą na lepsze i mądrzejsze życie, bez 
grzechów i słabości?

– Wiele rzeczy nas przygniata i zabija. 
Uginając się pod ich ciężarem potrzebujemy 
nadziei zmartwychwstania. Zbawcza ofi ara 
Chrystusa daje nam pewność, że nawet za 
ciemnym tunelem jest światło, jest życie. 
Możemy powstać i iść dalej ze świadomością, 
że w naszym cierpieniu, a nawet śmierci nie 
jesteśmy sami. Słabości bowiem doświadczamy 
bezustannie. Skłonnymi do grzechu pozo-
stajemy ciągle. Ale Jezus Chrystus poprzez 

swoje zmartwychwstanie daje nam nadzieję, 
że na żadną słabość nie jesteśmy skazani, ani 
w niej bezwolni. Moc Łaski Bożej pozwala 
nam stać się silniejszymi od grzechu.
Jak najpełniej przeżywać radość z Cudu 
Wielkiej Nocy?

– Radujmy się, że moc Boża okazała się 
większa od ludzkich knowań i słabości. Bo ta 
moc pozwala nam powstawać z martwych. 
Radujmy się, że Chrystus każdego z nas 
zaprasza na drogę od śmierci do życia, 
która jest tajemnicą Jego Paschy. Umacnia 
nas, byśmy na tej drodze wytrwali. Chry-
stus nadaje zbawczy sens ludzkim cierpie-
niom. Jest pierwszym, który dźwiga krzyż, 
dźwiga ludzkie grzechy, aby je odkupić. 
Abyśmy mogli przy konfesjonale usłyszeć: 
„ja odpuszczam tobie grzechy”. Nasza radość 
niech płynie stąd, że razem z Chrystusem 
zmierzamy ku światłości, ku nadziei. Bo to 
On pozwala nam skutecznie zmagać się ze 
słabościami i mimo upadków, wciąż powstawać 
i zmierzać do celu.  
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KRÓTKO

Zmiany w delegowaniu 
pracowników
» PREZYDIUM KOMISJI KRAJOWEJ NSZZ Solidarność 
pozytywnie zaopiniowało wniosek Komisji Europejskiej 
dotyczący wzmocnienia praw pracowników delegowanych 
do pracy w innych krajach unijnych. Zdaniem związkowców 
zmiany proponowane w dyrektywie o delegowaniu pracow-
ników stanowią krok w stronę realizacji zasady równego 
traktowania pracowników. Są one istotne dla obywateli Polski, 
którzy stanowią największy odsetek wśród osób delegowa-
nych do pracy w innych krajach UE. W ocenie KK co czwarty z 
ok. 2 mln delegowanych pracowników to Polak. Dzięki zmia-
nom wynagrodzenia pracowników tymczasowo delegowanych 
nie będą odbiegały od standardów obowiązujących w danym 
kraju. Mają oni korzystać z tych samych zasad regulujących 
warunki wynagrodzenia i pracy, co pracownicy lokalni.
Zdaniem Prezydium KK we wniosku KE zabrakło natomiast 
rozszerzenia prawa związków zawodowych do prowadzenia 
negocjacji w imieniu pracowników delegowanych oraz okre-
ślenia zasady solidarnej odpowiedzialności głównego kontra-
henta i jego podwykonawców za warunki zatrudnienia. 

Zmiany w Karcie 
Nauczyciela przyjęte
» SEJM PRZYJĄŁ PROJEKT NOWELIZACJI KARTY 
NAUCZYCIELA zakładający rezygnację od 1 września 2016 
roku z tzw. godzin karcianych. Ich likwidacja była jednym 
z postulatów oświatowej Solidarności. Zniesienie dodatko-
wych godzin pracy dla nauczycieli PiS zapowiedział w swojej 
kampanii wyborczej. Obecnie każdy nauczyciel w szkole 
podstawowej i gimnazjum musi poświęcić dwie godziny w 
tygodniu na zajęcia pozalekcyjne. Natomiast nauczyciel szkoły 
ponadgimnazjalnej jedną godzinę. 
W nowelizacji przewidziano objęcie wszystkich nauczycieli 
przepisami o odpowiedzialności dyscyplinarnej. Przepisy prze-
widują także stworzenie rejestru, który będzie prowadzony 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ma to być skuteczne 
narzędzie niedopuszczające do pracy z dziećmi nauczycieli 
ukaranych najwyższymi karami dyscyplinarnymi – zwolnienia 
z pracy z zakazem przyjęcia do pracy w oświacie przez 3 lata 
oraz wydalenia z zawodu.

AGA

DRODZY CZYTELNICY!
Informujemy, że w związku ze zmianą 
cyklu wydawniczego następny numer 
Tygodnika Śląsko-Dąbrowskiego ukaże się 
7 kwietnia 2016 roku.

Redakcja TŚD
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22 marca w szpitalu im. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej przeprowadzony został dwugodzinny 
strajk ostrzegawczy. Protest zorganizowały wszystkie związki zawodowe. Domagają się podwyżek wynagrodzeń 
dla całej załogi i zmiany polityki płacowej w placówce.

Jak dostać 500 zł na dziecko?
1 kwietnia ruszy rządowy 
program „Rodzina 500 plus”. 
Wniosek o przyznanie świad-
czenia na dziecko będzie 
można złożyć w punktach 
obsługi wyznaczonych przez 
gminy, przesłać drogą elektro-
niczną lub za pośrednictwem 
Poczty Polskiej. Druki są już 
dostępne w internecie. 

Z szacunków Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej wynika, że 
świadczenie wychowawcze w 
wysokości 500 zł miesięcznie 
otrzyma 3,7 mln dzieci, a 
pomoc trafi  w sumie do 2,7 
mln rodzin. Z programu, bez 
względu na sytuację materialną, 
będą korzystały drugie i kolejne 
dzieci w rodzinie do momentu 
ukończenia 18. roku życia. 
Rodzice starający się o świad-
czenie na młodsze dzieci nie 
muszą przedstawiać żadnych 
dodatkowych zaświadczeń. 
Wystarczy, że wypełniając 
wniosek, podadzą podsta-
wowe dane: imię i nazwisko, 
PESEL, stan cywilny, adres, 
numer telefonu oraz informacje 
dotyczące dzieci.

Natomiast osoby ubie-
gające się o pieniądze na 
pierwsze lub jedyne dziecko 
będą musiały udowodnić, że 
świadczenie im się należy. 
To znaczy, że miesięczny 
dochód w rodzinie nie prze-
kracza 800 zł lub 1200 zł w 
przypadku dziecka z niepeł-
nosprawnością. W tym celu 

do wniosku należy dołączyć 
oświadczenie o dochodach. 
Do ustalenia prawa do świad-
czenia brany będzie dochód 
z 2014 roku. Wliczane będą  
do niego też dorosłe dzieci, 
które nie ukończyły 25. roku 
życia, uczą się i pozostają na 
utrzymaniu rodziców.

Od kiedy i gdzie?
Wniosek o przyznanie świad-
czenia wychowawczego jest 
już dostępny na stronach 
internetowych ośrodków 
pomocy społecznej oraz na 
stronie Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej, 
www.mpips.gov.pl. 

Wnioski będzie można 
składać od 1 kwietnia w miej-
scach wyznaczonych przez 
gminy. Są to przede wszystkim 
gminne i miejskie ośrodki 
pomocy społecznej, ale część 
samorządów zapowiedziała 
uruchomienie dodatkowych 
punktów oraz zatrudnienie 
dodatkowych pracowników do 
obsługi programu. Ponadto np. 
w Katowicach wniosek będzie 
można złożyć w jednym z urzę-
domatów, które znajdują się 
min. w kilku centrach handlo-

wych. Informacje o tym, gdzie 
składać wnioski w poszcze-
gólnych miastach i gminach 
województwa ś ląskiego 
znajdują się już na stronach 
internetowych tych urzędów. 

Dla kogo?
Stan cywilny rodziców nie 
będzie miał wpływu na usta-
lenie prawa do świadczenia 
na drugie i kolejne dziecko, 
natomiast wsparcie na pierwsze 
dziecko w każdym przypadku 
zostanie uzależnione od kryte-
rium dochodowego. Pomoc 
trafi  do małżeństw i rodzin, 

w których rodzice pozostają 
w związkach nieformalnych 
oraz do osób samotnie wycho-
wujących dzieci. Jeżeli rodzice 
są rozwiedzeni lub żyją w 
separacji, wsparcie otrzyma 
ten, który faktycznie spra-
wuje opiekę nad dzieckiem. 
Jeśli rodzice dzielą się opieką, 
wówczas świadczenie przy-
sługuje im proporcjonalnie 
do czasu jej sprawowania. O 
świadczenie mogą wystąpić 
rodziny, które obok dzieci 
z poprzednich związków 
wychowują co najmniej jedno 
dziecko wspólne. Dzieci adop-
towane będą traktowane tak 
samo, jak dzieci biologiczne. 

Wniosek online
Wniosek o świadczenie wycho-
wawcze będzie także można 
złożyć za pośrednictwem 
Poczty Polskiej oraz przez 
internet. Szczegółowe infor-
macje na ten temat dostępne 
są na stronie ministerstwa, 
gdzie krok po kroku wyjaś-
niony został sposób postę-
powania przy wysyłaniu 
wniosku online. 

Do programu przystąpiło 
18 banków, które oferują 
możliwość wysłania wniosku 
za pośrednictwem swoich 
stron internetowych. Usługa 
ta ma być bezpłatna, ale banki 
liczą na to, że świadczenia 
będą wpływały na konta i 
rachunki oszczędnościowe 
ich klientów.

Nie stracą innych świadczeń
Pieniądze będą wypłacane w 
gotówce lub przelewane na 
konto bankowe. Wybór zależy 
od rodziców lub opiekunów 
dziecka, wystarczy tylko we 
wniosku wskazać dogodną 
dla siebie formę.

Jeżeli formularz zostanie 
złożony w ciągu trzech najbliż-
szych miesięcy, rodzice dostaną 
pieniądze wyrównaniem od 
1 kwietnia. Po upływie tego 
okresu świadczenie będzie 
wypłacane od miesiąca złożenia 
wniosku.  Do programu 
będzie można przystąpić w 
każdym momencie.

Z informacji zamieszczo-
nych na stronie ministerstwa 
wynika, że świadczenie wycho-
wawcze nie będzie wliczane 
do kryterium dochodowego, 
które uprawnia do otrzymania 
innych świadczeń, np. z pomocy 
społecznej czy dodatków miesz-
kaniowych. Pieniądze te nie 
będą podlegały opodatko-
waniu, nie będą też od nich 
odprowadzane żadne składki.

Okres rozliczeniowy dla osób 
korzystających z programu 
będzie trwał od 1 października 
do 30 września następnego 
roku. Pierwszy okres będzie 
więc dłuższy, rozpocznie się 1 
kwietnia tego roku, a zakończy 
30 września 2017 roku . Oznacza 
to, że w tym roku rodzice nie 
będą musieli składać dwóch 
formularzy, teraz i we wrześniu.

AK
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Cierpliwość się wyczerpała
O 

godz. 8.00 w jednej 
ze szpitalnych 
świetlic zebrało 
się kilkadziesiąt 
osób reprezen-

tujących wszystkie grupy 
zawodowe, m.in. pielęgniarki, 
pracowników administracji i 
lekarzy. Protest miał charakter 
rotacyjny. Chodziło o to, aby 
mimo strajku pacjenci mieli 
cały czas zapewnioną opiekę.

– Tym protestem chcemy 
zwrócić uwagę na nierozwiązane 
od wielu miesięcy problemy 
płacowe w szpitalu i zaapelować 
do pana dyrektora o powrót 
do merytorycznych rozmów. 
Trwający od 2008 roku trudny 
proces restrukturyzacyjny miał 
nas zbliżyć do polepszenia płac. 
Niestety tak się nie stało. Od 
października 2015 roku  trwa 
spór zbiorowy związany z 
tym, że kierownictwo szpitala 
nie spełniło swoich deklaracji 
płacowych z wiosny ubiegłego 
roku. Jesteśmy już na etapie 
mediacji, ale obawiamy się, że 
do podpisania porozumienia 
płacowego może nie dojść 
–  powiedz ia ła  E lżb ie ta 
Żuchowicz, przewodnicząca 
Solidarności w szpitalu.

Przewodnicząca podkreślała, 
że w placówce prowadzona jest 
błędna polityka płacową, której 
konsekwencją są ogromne 
dysproporcje w wynagrodze-
niach osób zatrudnionych na 
tych samych stanowiskach. 
Różnice sięgają nawet kilkuset 

złotych. Związkowcy zarzucają 
też dyrektorowi przyznawanie 
wysokich pensji wybranym 
przez siebie osobom. – Wybrani 
otrzymują bardzo duże pieniądze, 
a większość pracowników z 
różnych grup zawodowych 
odpowiedzialnych za pacjentów, 

zarabia niewiele i nie ma woli po 
drugiej stronie, aby to zmienić 
– dodała Żuchowicz.

Uczestnicy strajku zwracali 
uwagę, że jedyna propozycja, 
jaka padła ze strony dyrek-
tora podczas rozmów płaco-
wych, dotyczyła obniżenia 

pensji pielęgniarek o 100 zł i 
przekazania tych pieniędzy na 
podwyżki dla pozostałych grup 
zawodowych. – Straciłyśmy cierp-
liwość i takiej polityce płacowej 
mówimy „nie” – zaznaczyła 
Józefa Adamczyk z branżowych 
związków zawodowych.

Po zakończeniu strajku na 
prośbę pracowników szpitala 
reprezentanci organizacji 
związkowych skierowali 
do dąbrowskich radnych 
pismo z wnioskiem o spot-
kanie na terenie placówki. 
Termin wyznaczony został 
na 7 kwietnia. Jak informują 
związkowcy, pracownicy chcą 
porozmawiać z radnymi, 
poinformować ich, jak rzeczy-
wiście wygląda sytuacja w 
szpitalu i wezwać do dzia-
łania. Związkowcy wezwali 
też dyrektora szpitala do 
niezwłocznego przekazania 
materiałów dotyczących sytu-
acji płacowej w placówce, 
do czego zobowiązał się 
podczas mediacji.

W ramach rozpoczętego 
w październiku ubiegłego 
roku sporu zbiorowego strona 
związkowa wysunęła żądanie 
podwyżek płac o 300 zł brutto 
dla wszystkich pracowników 
p lacówki .  Związkowcy 
podkreślają, że z powodu 
złej organizacji pracy i niskich 
płac powiększa się liczba 
specjalistów rezygnujących z 
pracy w szpitalu.

AGNIESZKA KONIECZNY
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Podwyżki płac 
w instytucie
» ŚREDNIO O 204 ZŁ BRUTTO WZROSŁY 
W TYM ROKU płace zasadnicze najniżej 
uposażonych pracowników Instytutu Metali 
Nieżelaznych w Gliwicach. W sumie podwyż-
kami została objęta blisko 1/4 zatrudnionych 
w tej placówce.
O wzrost płac tej grupy pracowników zawnio-
skowały do pracodawcy pod koniec ubiegłego 
roku dwa działające w instytucie związki 
zawodowe: NSZZ Solidarność i NSZZ Hutników 
IMN. Wyższe wynagrodzenie otrzymują od 
stycznia. – Wysokość podwyżek uzgadnialiśmy 
wspólnie po przeanalizowaniu możliwości 
fi nansowych instytutu. Zależało nam, by w 
pierwszej kolejności podwyżkami zostali objęci 
najniżej uposażeni pracownicy naszej placówki 
– mówi Krystian Cichy, przewodniczący NSZZ 
Solidarność IMN w Gliwicach.
Dodaje, że w lutym strona związkowa z IMN 
zwróciła się do pracodawcy o rozważenie 
możliwości wzrostu stawek osobistego zasze-
regowania wszystkich pracowników placówki. 
Rozmowy płacowe przewidziane są po zatwier-
dzeniu bilansu Instytutu za 2015 rok.
Instytut Metali Nieżelaznych zatrudnia 271 
pracowników. Placówka prowadzi prace 
badawcze m.in. w ramach projektów unijnych 
oraz prace komercyjne na zlecenie zakładów 
przemysłowych.

BEA

KRÓTKO Wzrosną zarobki pracowników Isovera
Wynagrodzenia zasadnicze zdecy-
dowanej większości pracowników 
zakładu Isover, należącego do 
spółki Saint-Gobain Construction 
Products Polska w Gliwicach 
wzrosną o 100 zł brutto. To 
najważniejszy zapis porozu-
mienia podpisanego 16 marca 
przez przedstawicieli zakładowej 
Solidarności i zarząd fi rmy.

Jak podkreśla Bogusław Superat, 
szef Solidarności w zakładzie, 
podwyżka płacy zasadniczej 
wpłynie na wzrost innych skład-
ników wynagrodzenia. – Pracow-
nicy powinni odczuć poprawę 
w swoich portfelach – zaznacza 
przewodniczący związku. Wyższe 
wypłaty z wyrównaniem od 
stycznia wpłyną na konta załogi 
wraz z wynagrodzeniem za kwie-
cień. Pracownicy umysłowi otrzy-
mają je pod koniec kwietnia, 
pracownicy fi zyczni do 10 maja.

W zakładzie Isover w Gliwi-
cach zatrudnionych jest 307 osób. 
Do NSZZ Solidarność, jedynego 
związku zawodowego w fi rmie 
należy ok. 30 proc. załogi. – W 
ciągu ostatnich kilku tygodni 
uzwiązkowienie wzrosło o 10 
proc., co wpłynęło na przebieg 
negocjacji. Mieliśmy świadomość, 
że  pracodawca czuje presję z tego 
powodu, że ludzie zapisują się 
do związku i łatwiej nam było 

prowadzić rozmowy – mówi 
Bogusław Superat.

Wzrost uzwiązkowienia w 
zakładzie jest odpowiedzią załogi 
na skuteczne działania podjęte 
przez Solidarność, które skłoniły 
zarząd zakładu do wycofania się 
z wprowadzenia zmian w czasie 
pracy. Jeszcze w ubiegłym roku 
pracodawca zapowiedział zmianę 
czasu pracy z 12-godzinnego na 

8-godzinny, skutki czego odczu-
łaby jedna trzecia załogi. W listo-
padzie Solidarność wszczęła spór 
zbiorowy na tym tle. Związkowcy 
zorganizowali też akcję protesta-
cyjną, podczas której pracow-
nicy przypięli do swoich ubrań 
roboczych plakietki z napisem: 
„Pamiętaj oprócz pracy masz także 
dom”. Spór udało się zakończyć 1 
lutego, spisaniem porozumienia 

korzystnego dla załogi. – Ludzie 
zrozumieli, że skłonienie praco-
dawcy do wycofania się ze zmian 
w czasie pracy, było sukcesem 
Solidarności i przyłączają się do 
nas – podkreśla związkowiec.

Gliwicka spółka Isover jest 
częścią międzynarodowego 
koncernu zajmującego s ię 
produkcją materiałów izolacyjnych.

AK

Zbyt wysokie koszty korzystania z usług fi rm zewnętrznych, przerost zatrudnienia na stanowiskach 
kierowniczych, brak właściwej koordynacji w planowaniu produkcji i inwestycji oraz nieefektywne 
wykorzystanie złóż – to tylko niektóre wnioski płynące z audytu przeprowadzonego w Kompanii Węglowej na 
zlecenie Ministerstwa Energii. Na problemy opisane w raporcie od dawna wskazywały związki zawodowe. 

Wyniki audytu w Kompanii Węglowej
W

yniki audytu 
zostały zapre-
zentowane 
17 marca na 
konferencji 

prasowej z udziałem ministra 
energii Krzysztofa Tchórzew-
skiego, wiceministra Grzegorza 
Tobiszowskiego, a także szefa 
zespołu audytorów, senatora 
PiS Adama Gawędę oraz uczest-
niczącego w pracach zespołu 
posła Kukiz’15 Krzysztofa 
Sitarskiego. Tego samego 
dnia raport z audytu otrzymał 
zarząd spółki i kompanijne 
związki zawodowe. 

Jednym z najważniej-
szych zastrzeżeń audytorów, 
są ogromne koszty, jakie 
Kompania Węglowa ponosi 
w związku z korzystaniem z 
usług fi rm obcych. Jak zaznaczył 
podczas konferencji senator 
Gawęda, rocznie spółka płaci 
zewnętrznym firmom za 
różnego rodzaju usługi ok. 
700 mln zł. W latach 2011-2015 
tylko tzw. usługi doradcze 
pochłonęły 45 mln zł. 

W trakcie audytu stwier-
dzono, że schematy organiza-
cyjne w spółce są nazbyt rozbu-
dowane. W ocenie autorów 
raportu w Kompanii Węglowej 
występuje znaczny przerost 
zatrudnienia na stanowiskach 
kierowniczych i dyrektorskich, 
a także w działach nie związa-

nych bezpośrednio z produkcją. 
Co więcej, w poszczególnych 
kopalniach występują nawet 
dwukrotne różnice w liczbie 
pracowników tych samych 
działów. W całej spółce jest 
zatrudnionych ok. 600 osób, 

które nabyły uprawnienia 
emerytalne. Rekordzista prawo 
do przejścia na emeryturę 
posiada od 2001 roku. 

Autorzy raportu zwrócili 
również uwagę na niewłaś-
ciwe w ich ocenie wykorzy-

stywanie zasobów kopalń 
wchodzących w skład KW, w 
tym. m.in nieskoordynowanie 
działalności eksploatacyjnej na 
pograniczu sąsiadujących ze 
sobą zakładów. Członkowie 
zespołu eksperckiego wskazali 

też na błędy w planowaniu 
produkcji, złą organizację pracy 
i nieefektywne wykorzystanie 
maszyn i urządzeń. Wska-
zali, że na 28 czynnych ścian 
wydobywczych w kopalniach 
KW, tylko na 3 uzyskiwane 

jest wydobycie powyżej 5 
tys. ton na dobę. Audytorzy 
rekomendują, aby docelowo 
każda kopalnia dysponowała 
chociaż jedną ścianą o wyso-
kiej koncentracji wydobycia. 

Kolejna rekomendacja 
zawarta w raporcie dotyczy 
uporządkowania procesów 
inwestycyjnych, które dotych-
czas prowadzone były w sposób 
chaotyczny, często bez weryfi -
kacji ich opłacalności w fazie 
planowania i realizacji. Audy-
torzy zalecają również uporząd-
kowanie wewnętrznego rynku 
węgla poprzez wzmocnienie 
nadzoru Kompanii Węglowej 
nad własną siecią dystrybucji. 
Zmian w ocenie ekspertów 
wymaga również struktura 
organizacyjna w dziedzinie 
sprzedaży i marketingu spółki. 
W obszarze eksportu audy-
torzy rekomendują natomiast 
koncentrację na zwiększeniu 
sprzedaży drogą lądową bezpo-
średnio do odbiorców końco-
wych, szczególnie z krajów 
graniczących z Polską. 

Audyty podobne do prze-
prowadzonego w Kompanii 
Węglowej trwają również w 
Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
i  Katowickim Holdingu 
Węglowym. Wyniki tych 
prac mają być znane pod 
koniec marca. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK
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W 
generalnym 
strajku soli-
darnościo-
wym wzięło 
udział 85 tys. 

pracowników z ok. 400 zakła-
dów pracy. 26 marca na tory 
nie wyjechało 105 pociągów 
i 65 tramwajów. W zajezd-
niach zostało 120 autobusów. 
Strajkowały huty, kopalnie, 
zakłady zbrojeniowe, moto-
ryzacyjne i inne przedsiębior-
stwa z branży metalowej. W 
proteście uczestniczyło 165 
placówek oświatowych oraz 
placówki służby zdrowia. W 
zakładach, których pracownicy 
nie mają prawa do strajku 
ofl agowano budynki i prze-
prowadzono akcję poparcia 
dla strajkujących. W 6 mia-
stach na Śląsku i w Zagłębiu 
tysiące ludzi wzięło udział w 
manifestacjach. 

Masowe poparcie
Przeprowadzenie tak gigan-
tycznej akcji protestacyjnej 
było nie lada wyzwaniem logi-
stycznym. Strajk poprzedziła 
rozpoczęta już w listopadzie 
2012 roku ogromna kampania 
referendalna połączona z akcją 
informacyjną. Pracownicy 
kolejnych zakładów i branż 
opowiadali się w głosowaniu, 
czy są za przeprowadzeniem 
strajku. 95 proc. głosujących 
poparło postulaty zgłoszone 
przez Międzyzwiązkowy Komitet 
Protestacyjno-Strajkowy Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego skupiający 
największe centrale związkowe w 
regionie. Frekwencja w znacznej 
części zakładów sięgnęła 70 – 80 
proc. Była znacznie wyższa niż 
w wyborach parlamentarnych, 
prezydenckich czy samorządo-
wych. Świadczy to nie tylko o 
poziomie frustracji mieszkańców 
Śląska i Zagłębia spowodowanej 
ówczesną sytuacji w kraju, 
ale również o tym, że związki 
zawodowe cieszą się znacznie 
wyższym zaufaniem niż jaka-
kolwiek partia polityczna. 

Zaczęło się u nas
Strajk generalny na Śląsku i 
w Zagłębiu stał się motorem 
napędowym dla całego ruchu 
związkowego w Polsce. Bez 
marcowego strajku w naszym 
regionie nie byłoby Ogól-
nopolskich Dni Protestu w 
Warszawie we wrześniu 2013 
roku i ogromnej manifestacji, 
która zgromadziła zarówno 
członków związków zawodo-
wych, jak i organizacji społecz-
nych i stowarzyszeń. Na Śląsku 
powstała lista postulatów, która 
rozszerzona później przez 
Krajowy Komitet Protestacyjno-
-Strajkowy zmobilizowała 
do udziału w demonstracji 
200 tys. osób. 

Choć koalicja PO-PSL w 
ofi cjalnej narracji starała się 

zbagatelizować strajk soli-
darnościowy na Śląsku, jego 
wydźwięk był na tyle silny, 
że rządzący nie mogli dłużej 
ignorować żądań zgłoszo-
nych przez MKPS. To właśnie 
podczas strajku generalnego w 
naszym regionie po raz pierwszy 
w tak zdecydowany sposób 
upomniano się o pracowników 
zatrudnionych na umowach 
śmieciowych. Problem doty-
czący milionów polskich 
rodzin był wcześniej zamia-
tany pod dywan przez rządzą-
cych. Impuls, który wyszedł 
z naszego regionu, zmusił 
polityków do zajęcia się na 
poważnie tym tematem. Gene-
ralny strajk solidarnościowy w 
naszym regionie w bardzo 
znaczącym stopniu przyczynił 

się do zmian legislacyjnych 
ograniczających stosowanie 
umów śmieciowych, m.in. 
regulacji dotyczących oskład-
kowania umów cywilnopraw-
nych czy ograniczenia umów 
na czas określony.

Rozwiązania dla przemysłu 
Podobnie jest w przypadku 
kolejnego postulatu MKPS 
dotyczącego wprowadzenia 
rekompensat dla przedsię-
biorstw dotkniętych skutkami 
unijnej polityki klimatyczno-
-energetycznej. Gdyby nie gene-
ralny strajk solidarnościowy 
nie doszłoby do wprowadzenia 
tzw. odwróconego podatku 
VAT na wyroby stalowe, 
korzystnego dla rodzimego 
hutnictwa. Pozytywne dla 

branży zmiany w podatku 
akcyzowym czy ulgi zapisane 
w ustawie o odnawialnych 
źródłach energii to również w 
znacznym stopniu wynik presji, 
jaką na polityków wywarł strajk 
na Śląsku i w Zagłębiu. Choć w 
przypadku ochrony polskiego 
przemysłu przed skutkami 
unijnego pakietu klimatyczno-
-energetycznego wciąż wiele 
pozostaje do zrobienia, dziś 
już nikt poważny w Polsce nie 
twierdzi, że pakiet klimatyczny 
nie stanowi zagrożenia dla 
polskiej gospodarki. O tym, 
czym tak naprawdę jest pakiet 
klimatyczny i jakie będą jego 
konsekwencje dla naszego 
kraju, jako pierwsza zaczęła 
mówić Solidarność w naszym 
regionie. M.in. dzięki strajkowi 

generalnemu argumenty związku 
przedostały się do ogólnokra-
jowej publicznej debaty.

Kontrakt dla Śląska
Solidarnościowy strajk gene-
ralny spowodował również 
jeszcze jedną bardzo ważną 
rzecz. Masowe poparcie dla 
tego protestu udowodniło, że 
społeczność naszego regionu 
wciąż jest w stanie zjednoczyć 
się wokół najważniejszych 
spraw i każda władza musi się 
z nią liczyć. Podczas przygo-
towań do strajku generalnego w 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności 
zaczęła się formować koncepcja 
stworzenia nowego Kontraktu 
dla Śląska, czyli komplekso-
wego programu rewitalizacji 
i rozwoju naszego regionu. 
Pomysł ten później został 
podchwycony przez polityków 
z różnych opcji, choć raczej 
bez wymiernych efektów. To 
jednak ma szanse się zmienić. 
Kilka dni temu pod auspicjami 
Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego w Katowicach 
zainaugurował prace zespół 
ekspertów, którego celem ma 
być opracowanie Kontraktu 
dla Śląska. Pomysłodawcą 
tej inicjatywy jest Dominik 
Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności i przewodniczący 
WRDS. Zespół ma zakończyć 
pracę na początku lipca. Jego 
powołanie poparły wszystkie 
strony dialogu społecznego: 
przedstawiciele pracowników, 
pracodawcy i samorządowcy. 

Strajk generalny na Śląsku i 
w Zagłębiu pokazał, że społecz-
ność naszego regionu może 
być siłą napędową dla procesu 
zmian korzystnych dla całego 
polskiego społeczeństwa. Opra-
cowanie i wdrożenie Kontraktu 
dla Śląska z pewnością przy-
czyni się do wykorzystania 
tego ogromnego społecz-
nego potencjału. Mieszkańcy 
naszego regionu z pewnością 
na to zasługują. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: TŚD

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

26 marca miną trzy lata od solidarnościowego strajku generalnego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Był to 
największy tego typu protest w Polsce od lat 80-tych ubiegłego wieku. Postulaty przedstawione w naszym regionie stały się impulsem do 
wprowadzenia wielu zmian korzystnych dla całego polskiego społeczeństwa.

Impuls ze Śląska i Zagłębia
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W polskiej tradycji wielkanocne śniadanie to obok wieczerzy wigilijnej najważniejszy posiłek w roku. 
Po 40-dniowym Wielkim Poście obfi tość wielkanocnego stołu ma nam zapewnić dobrobyt.

Specjały na świątecznym stole
P

odstawą świątecznego 
posiłku jest trady-
cyjna święconka. 
Jednak w Wielką 
N i e d z i e l ę  o b o k 

poświęconych pokarmów 
na stole pojawia się cała gama 
smakowitych potraw. Od żurku 
wielkanocnego, wędlin, pasz-
tetów i sałatek po pyszne 
słodkie wypieki. Zgodnie 
z wielowiekową tradycją 
pierwszy dzień świąt ma być 
ucztą dla naszych podniebień.

Roboty jest po łokcie
Zdecydowana większość z 
nas przygotowuje świąteczne 
potrawy własnoręcznie. Jednak 
ci, którym brakuje kulinarnego 
talentu lub czasu na przygo-
towanie świątecznego stołu, 
coraz częściej korzystają z usług 
restauracji i fi rm cateringowych. 
Okres przedświąteczny to dla 
lokali gastronomicznych praw-
dziwe wyzwanie. – Roboty jest 
po łokcie. Mięsa pieczemy na 
co najmniej pięć sposobów, 
przygotowujemy kilka rodzajów 
sałatek. Śledzie podajemy opie-
kane i na słodko z goździkami. 
Nasze wypieki nie mają sobie 
równych, od mazurków po 
serniki – mówi Maria Frey-Skubis, 
szefowa kuchni w jednej z fi rm 
cateringowych w Sosnowcu. 

Na stole królują jajka
Na wielkanocnym stole 
centralne miejsce zajmują 

oczywiście jajka – symbol życia. 
Podawane są w różnorod-
nych postaciach: na twardo, 
w koszulkach lub faszero-
wane. Stanowią podstawę wielu 
sałatek. Firma pani Marii przy-
gotowuje świąteczne jajka w 
kilkunastu wariacjach. Szefowa 
kuchni szczególnie poleca 

efektowne jajka z różowym 
farszem. – Z jajek ugotowanych 
na twardo wyjmujemy żółtka. 
W białkach wycinamy ząbki. 
Do żółtek dodajemy odrobinę 
majonezu, śmietany albo jogurtu 
greckiego. Solimy, pieprzymy 
i dodajemy kilka kropel soku 
z buraka – mówi pani Maria. 

Jajka są również nieod-
łącznym dodatkiem do wiel-
kanocnego żurku. A ta zupa to 
w wielu domach jedna z najważ-
niejszych potraw świątecznego 
śniadania. – Wielkanocny 
żurek w żadnym wypadku 
nie może być postny. Należy 
dodać do niego obfi tą porcję 

boczku i dobrej, białej kiełbasy. 
Warunkiem, by żurek miał 
prawdziwie świąteczny smak 
jest domowej roboty zakwas 
– tłumaczy szefowa kuchni. 

Festiwal wędlin, mięs i pasztetów 
Uroczyste śniadanie nie kończy 
się jednak na jajkach i żurku. 

Na stole nie może zabraknąć 
również wędlin i mięs. Dosko-
nałe wyroby wędliniarskie 
można kupić np. na wielka-
nocnych jarmarkach, organizo-
wanych tuż przed świętami w 
wielu miastach Polski. – Nasze 
szynki, kiełbasa wiejska i pasztet 
z indyka ze śliwką rozeszły 
się w mig – mówi pan Jerzy, 
pracownik fi rmy wędliniar-
skiej z Siemianowic Śląskich, 
której wyrobów można było 
skosztować podczas świątecz-
nego jarmarku zorganizowa-
nego w Niedzielę Palmową w 
Będzinie. Nasze wędliny są 
przygotowywane tradycyj-
nymi metodami, nie ma w nich 
żadnej chemii. Na święta każdy 
chce mieć na stole wędliny 
najlepszego sortu. Ludzie 
mogą skosztować naszych 
wyrobów podczas bezpłatnej 
degustacji – podkreśla pan Jerzy, 
pracownik fi rmy wędliniarskiej 
z Siemianowic Śląskich.

Pasztety, to także wielka-
nocna specjalność pani Marii. 
Szefowa kuchni radzi, by nigdy 
nie łączyć ich z bułką, bo wtedy 
mają smak kotleta mielonego. 
– Najlepszy pasztet robię z 
królika. Łączę go z golonką, 
tłustą i klejącą. Dodaję jajka, ale 
białka ubijam osobno. Pasztet 
piekę z dodatkiem ziela angiel-
skiego, gałki muszkatołowej, 
startego imbiru, cebuli i wątróbki 
– wylicza Maria Frey-Skubis.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Foto: pixabay.com/CC0

Harmonogram szkoleń związkowych
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 – Współpraca z mediami 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

WIĘCEJ INFORMACJI: 

Agnieszka Lenartowicz-Łysik, pokój 223, tel. 32 
353-84-25 w. 555, zagraniczne@solidarnosckatowice.pl; 

Joanna Ciechelska (Sekretariat Ogólny), pokój 110, 
tel./fax 32 253 78 00, sekrzr@solidarnosckatowice.pl

Komunikat

Komunikat 
dla Komisji Zakładowych
Komisje nieposiadające numeru REGON i 
NIP oraz nieskładające aktualnej ankiety 
informacyjnej, analizy składek, nie otrzy-
mają potwierdzenia rejestracji ZOZ i MOZ. 

Ponadto przypominamy o ustawowych terminach 
składania sprawozdań 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 sprawozdania 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 Komunikat
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Ś L Ą S K O - D Ą B R O W S K I  N S Z Z

Instytucja odsetek za opóźnienie 
od 1 stycznia 2016 roku
I

stotą instytucji odsetek 
ustawowych jest zapew-
nienie terminowego uisz-

czania należności przez 
strony umowy. Odsetki 
stanowią bowiem świad-
czenie pieniężne przysługu-
jące wierzycielowi w sytu-
acji, gdy dłużnik korzysta z 
pieniędzy wierzyciela, które 
to korzystanie jest przed-
miotem umowy, jak i w sytu-
acji, gdy nie jest ono objęte 
zgodą wierzyciela i wynika z 
opóźnienia w zapłacie sumy 
pieniężnej przez dłużnika. 
Odsetki mają więc na celu 
zapewnienie dyscypliny 
płatniczej. Innymi słowy, 
nieuiszczenie należności w 
terminie powoduje koniecz-
ność uiszczenia odsetek. 

Do  dnia  31  grudnia 
2015 r. Kodeks cywilny w 
art. 481 § 2 stanowił, że w 
przypadku zastrzeżenia 
obowiązku zapłaty odsetek 
bez określenia ich wysokości, 
dłużnik obowiązany był 
płacić, odsetki ustawowe. 
Wysokość tych odsetek była 
ustalana jednakowo zarówno 
dla tzw. odsetek kapitało-
wych, o których mowa w 
art. 359 K.c., jak i odsetek za 
opóźnienie, o których mowa 
w art. 481 K.c. Wysokość tych 
odsetek określało Rozpo-
rządzenie Rady Ministrów 
z dnia 16 grudnia 2014 r. w 
sprawie wysokości odsetek 
ustawowych. Na dzień 31 
grudnia 2015 r. odsetki 
ustawowe wynosiły 8 proc. 
w stosunku rocznym. 

Jednakże ustawodawca 
uznał, iż zastosowanie takiej 
samej stopy odsetek ustawo-
wych do obu zasadniczych 
kategorii odsetek (opartych 
na art. 359 K.c., jak i 481 K.c.) 
jest nieuzasadnione, gdyż 
pełnią one różne funkcje. 
Jak wskazuje aktualna linia 
orzecznicza, odsetki za opóź-
nienie służą między innymi 
kompensacji szkody ponie-
sionej przez wierzyciela 
na skutek niespełnienia 
przez dłużnika świadczenia 
w terminie, podczas gdy 
funkcja odsetek tzw. kredy-
towych ma znaczenie moty-
wacyjne (tak: Komentarz do 
art. 359 [w:] Kodeks cywilny. 
Komentarz, E. Gniewek, P. 
Machnikowski, Warszawa 
2016). Zważywszy na fakt, 
iż odsetki mają pełnić różne 
cele i różne funkcje, uzasad-
nionym w ocenie ustawo-
dawcy jest ustalenie wyso-
kości odsetek za opóźnienie 
na wyższym poziomie.

W konsekwencji uchwa-
lenia w dniu 9 października 
2015 r. ustawy o zmianie 
ustawy o terminach zapłaty 
w transakcjach handlowych, 
ustawy – Kodeks cywilny 
oraz niektórych innych 
ustaw, która weszła w życie 
w dniu 1 stycznia 2016 r., 
ustawodawca zmienił treść 
art. 359 K.c., jak i art. 481 
K.c. poprzez wprowadzenie 
nie tylko odrębnej nomen-
klatury, ale i odrębnej kate-
gorii „odsetek”. Artykuł 
359 K.c. w jego brzmieniu 

od dnia 1 stycznia 2016 r. 
posługuje się określeniem 
„odsetek ustawowych”, 
podczas gdy art. 481 K.c. 
posługuje się określeniem 
„odsetek ustawowych za 
opóźnienie”. Zmianie uległ 
również sposób ustalania 
wysokości odsetek, jak i usta-
lenie odsetek maksymalnych 
dla każdej z wyżej wskaza-
nych kategorii odsetek. W 
konsekwencji ustawodawca 
zadecydował, iż wysokość 
odsetek ustawowych oraz 
odsetek ustawowych za 
opóźnienie ustala się od 
dnia 1 stycznia 2016 r. w 
oparciu o stopę referen-
cyjną Narodowego Banku 
Polskiego, która aktualnie 
wynosi 1,5 proc. rocznie. 

Zgodnie z art. 359 § 2 K.c. 
jeżeli wysokość odsetek nie 
jest określona, należą się 
odsetki ustawowe w wyso-
kości równiej sumie stopy 
referencyjnej Narodowego 
Banku Polskiego i 3,5 punktów 
procentowych. Wysokość 
odsetek ustawowych w skali 
roku równa jest więc 5 proc. 

Na podstawie art. 481 § 2 
K.c. stopa odsetek za opóź-
nienie została natomiast 
ustalona w wysokości równej 
stopy referencyjnej Naro-
dowego Banku Polskiego i 
5,5 punktów procentowych. 
Aktualna wysokość odsetek 
ustawowych za opóźnienie 
wynosi więc 7 proc.

Z powyższego wynika, 
iż odsetki ustawowe za 
opóźnienie są wyższe o 

2 punkty procentowe od 
odsetek ustawowych, o 
których mowa w art. 359 
K.c. Wynika to z faktu, iż 
odsetki ustawowe pełnią 
inną funkcję niż odsetki 
ustawowe za opóźnienie. Te 
ostatnie bowiem służą między 
innymi kompensacji szkody 
poniesionej przez wierzyciela 
wskutek niespełnienia przez 
dłużnika świadczenia w 
terminie, co w ocenie usta-
wodawcy uzasadnia wyso-
kość odsetek za opóźnienie 
w innej, wyższej wysokości 
niż odsetek ustawowych.

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.

Koledze

Danielowi Jarominowi

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MAMY
składają 

koleżanki i koledzy
z jaworznickiej Solidarności

Bartosz Duda
CDO24

Naszemu Koledze

Danielowi Jarominowi

oraz jego

Rodzinie i Bliskim

najserdeczniejsze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MAMY
składają

koleżanki i koledzy
z Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

NSZZ Solidarność

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

MAMY
Daniela Jaromina

Łącząc się w bólu z naszym 

Kolegą i jego Rodziną

przekazujemy wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy.

W imieniu

Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ Solidarność

przewodniczący
Dominik Kolorz

W bolesnych chwilach po śmierci 

MAMY
dzielimy smutek z naszym Kolegą

Danielem Jarominem

asystentem przewodniczącego 
Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

Wyrazy serdecznego współczucia
oraz zapewnienie o modlitwie w intencji zmarłej

w imieniu Prezydium KK

przekazuje
przewodniczący

Piotr Duda
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» CZARNY DZIEŃ NASTAŁ DLA 
NASZEJ RUBRYKI. Jak donoszą internety, 
Grzech Schetyna w ramach czystek w peło 
ogłosił nowy dekret medialny, zgodnie z 
którym część zasłużonych działaczy tej 
niemniej zasłużonej partii dostała całkowity 
zakaz występowania w mediach, gdyż w 
ocenie Grzecha szkodzą jej wizerunkowi. 
Ledwie jesteśmy w stanie opanować 
drżenie rąk, pisząc nazwiska zakneblo-
wanych. Na czarnej liście pełowskiego 
urzędu kontroli publikacji i widowisk 
znaleźli się m.in. Śledzińska-Katarasińska, 
Protasiewicz oraz – tutaj krokodyle łzy 
kapią nam na klawiaturę – Niesioł i 
Szejnfeld. My naprawdę wiele jesteśmy 
w stanie znieść. Wizerunek, sondaże, 
słupki – wiadomo ważna sprawa. Jednak 
wraz z utratą Niesioła i Szejnfelda, peło 
traci co najmniej trzy czwarte swojego 
potencjału satyrycznego, a to już chyba 
jedyny potencjał, jaki tej partii pozostał.

» LEDWO OTRZĄSNĘLIŚMY SIĘ PO 
CIOSIE zadanym przez Scheta i od razu 
dostaliśmy potężny strzał prosto w mazak 
od jeszcze potężniejszego Rycha Kalisza. 
Rysiu ogłosił w jednym z wywiadów, 
że człowiek od lat uczący naród, jak 
dobrze wyglądać po pięćdziesiątce (i 
to nie jednej), czyli innymi słowy Olek 
Kwaśniewski, nie pije. Sami nie wiemy, 
kto po tej wstrząsającej wieści wpadł w 
głębszą rozpacz: twórcy internetowych 
memów czy polski przemysł spirytu-
sowy. Mamy nadzieję, że to jednak jakieś 
fatalne nieporozumienie. W przypadku 
Olka szansa, że mamy rację wynosi co 
najmniej 40 proc. 

» SKORO JUŻ O RYŚKACH MOWA, nie 
możemy nie wspomnieć o najnowszym 
popisie najnowocześniejszego nosiciela 
tego imienia w Polsce. Otóż lider „kropka 
nowoczesnej” po tym, jak udowodnił 
m.in., że doskonale wie, kiedy wypada 
święto Sześciu Króli, jak nazywa się premier 
Wielkiej Bretanii i Kamerunu oraz że w 
małym palcu ma historię nieznanego 
historykom przewrotu majowego z 1935 
roku, postanowił błysnąć również biegłą 
znajomością nazw geografi cznych. Popełnił 
felieton na łamach pewnego pluszowego 
portalu, który zatytułował „Huston mamy 
problem”. Że powinno być Houston? 
No niby prawda, ale z drugiej strony nie 
po to zostaje się liderem opozycji, żeby 
sobie takimi pierdołami głowę zawracać. 

Z niecierpliwością czekamy na kolejne 
felietony Rycha. Może dowiemy się z 
nich np., że stolicą Albanii jest Firana, a 
Londyn leży nad Remizą. 

» NA KONIEC PRAGNIEMY WYRAZIĆ 
szczerą troskę o kondycję tzw. niepokor-
nych tygodników. Jeżeli dobra zmiana w 
mediach publicznych nie wyhamuje, to w 
redakcjach tych periodyków zostaną chyba 
tylko portierzy, bo cała reszta przeniesie 
się na Woronicza. Taka już widać u nas 
polityczna tradycja, że jedyną receptą na 
przegięcie pały przez jednych, jest przegięcie 
pały przez drugich, tylko że w przeciwną 
stronę. Cóż, jak mawiał kumpel Balcerka z 
Alternatywy 4: na tradycję nie poradzisz. 
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W swoje czwarte urodziny dziew-
czynka pyta:
– Mamusiu, a skąd ja się wzięłam 
na świecie?
– Znaleźliśmy cię w kapuście, 
maleńka.
– W kapuście? W styczniu?!
Wtedy wtrąca się tata:
– W kiszonej, córeczko, w kiszonej.

***
– Marek, wstawaj! Budzik dzwoni.
– Powiedz, że oddzwonię...

***
W aptece:
– Co dla pani?
– Test ciążowy proszę.
– Jaki?
– Negatywny, jeśli można.

***
Blondynce dzwoni telefon w torebce. 
Grzebie, grzebie i po dłuższej chwili 
nieowocnych poszukiwań stwierdza:
– No tak, pewnie zgubiłam.

***
– Mój mąż zupełnie się mną nie 
interesuje jako kobietą!
– Spróbuj włożyć jakąś seksowną 
czarną bieliznę!
– Już tak zrobiłam!
– I nie pomogło?
– Uniósł głowę znad gazety i 
spytał: Kto umarł?! 

***
Zaczyna się noc poślubna. Mąż 
kładzie dłoń na brzuchu żony, 
pieści ją i mówi:
– Kocham Cię...
– Proszę, trochę niżej.
– KOCHAM CIĘ – mówi basem mąż. 

Wieczorna rozmowa małżeństwa 
w łóżku:
– Bądź miły i powiedz mi przed 
snem coś czułego, np. kocham cię...
– Kocham cię!
– Powiedz jeszcze mój najdroższy 
skarbie...
– Mój najdroższy skarbie!
– I dodaj coś od siebie...
– Dobranoc! 

***
Żona do męża:
– Kochanie, jakie lubisz kobiety, 
ładne czy inteligentne?
– Ani jedne, ani drugie, tylko ty 
mi się podobasz! 

***
– Zgodziłabyś się wyjść za idiotę, 
gdyby miał dobry samochód?
– Sama nie wiem. Twoja propozycja 
trochę mnie zaskoczyła.

***
Myślałam, że nie ma brzydkich 
kobiet póki nie przymierzyłam 
czepka na basen.

***
Żona mówi do męża:
– Kochanie, co kupimy matce na 
urodziny?
– Wiem, że chciała coś na prąd. 
Może krzesło?

***
Wściekła żona wita w drzwiach 
męża, uwalanego szminką, cuch-
nącego alkoholem:
– Mam nadzieję, że masz jakiś 
dobry powód, by zjawiać się w 
takim stanie o szóstej nad ranem?
– No śniadanie, ma się rozumieć.

Reklama
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