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Piotr Bienek: W naszej ocenie 
zarząd robi wszystko, aby pokazać, 
że kopalnia nie realizuje Planu 
Techniczno-Ekonomicznego. » STRONA 3

Tadeusz Nowak:  Jeśli zarząd podejmuje 
działania w tajemnicy przed związkami 
zawodowymi, to są to zwykle działania 
szkodliwe dla pracowników. » STRONA 4

O
d 1 stycznia 2017 
roku osoby pracu-
jące na podstawie 
umów zleceń nie 
będą mogły zara-

biać mniej niż 12 zł brutto za 
godzinę. Obradująca 7 kwietnia 
Rada Dialogu Społecznego 
poparła rządowy projekt ustawy 
w tej sprawie. Za wprowadze-
niem minimalnej stawki godzi-
nowej w wysokości 12 zł brutto 
jednogłośnie opowiedzieli się 
przedstawiciele związków 
zawodowych i organizacji 
pracodawców. Równocześnie 
partnerzy społeczni uzgod-
nili, że już w pierwszym roku 
obowiązywania stawka ta 
zostanie zwaloryzowana o 
taki sam wskaźnik, o jaki w 
przyszłym roku wzrośnie 
miesięczna płaca minimalna 
obejmująca pracowników 
etatowych.

Stawka minimalna
Zgodnie z rządowym projektem 
minimalną stawką godzinową 
objęci zostaną pracownicy 
zatrudnieni na podstawie 
umów zleceń oraz osoby samo-
zatrudnione, które jednooso-
bowo świadczą usługi dla fi rm. 
Zasada ta nie będzie dotyczyła 
rodzinnych domów pomocy 
oraz umów cywilnopraw-
nych związanych z opieką 
nad uczestnikami wycieczek.

Zmianę odczują przede 
wszystkim pracownicy ochrony 
oraz fi rm sprzątających. Usta-
wowe ustalenie minimalnej 
stawki godzinowej będzie 
miało znaczenie w przetar-
gach na usługi ogłaszanych 
przez instytucje publiczne. 
Firmy biorące w nich udział 
nie będą mogły konkurować 
niską ceną wynikającą z zani-
żania kosztów pracy.

Aprobatę RDS zyskała też 
propozycja wyłączenia dodatku 
za pracę w porze nocnej z 
minimalnej stawki godzinowej. 

Jeśli projekt wejdzie w życie 
dodatek ten będzie doliczany 
do minimalnej stawki godzi-
nowej, stanowiąc dodatkowy 
dochód pracownika. Obecny 
na posiedzeniu RDS wicepre-
mier i minister ds. rozwoju 
Mateusz Morawiecki podkre-
ślił, że dalsze utrzymywanie 
niskich płac jest niekorzystne 
dla polskiej gospodarki.

Ochrona polskiego przemysłu
RDS przyjęła również stano-
wisko w sprawie ochrony 
przemysłu energochłonnego. 
Znalazły się w nim propozycje 
systemowych rozwiązań legis-
lacyjnych opracowane przez 

Wojewódzką Radę Dialogu 
Społecznego w Katowicach. 
Rozwiązania zaproponowane 
w tym dokumencie z jednej 
strony mają doprowadzić 
do wzmocnienia ochrony 
unijnego rynku stali przed 
nieuczciwą konkurencją ze 
strony państwa spoza UE. 
Z drugiej chodzi o stworzenie 
przedsiębiorstwom energo-
chłonnym działającym na 
terenie Polski, takich samych 
warunków do prowadzenia 
działalności gospodarczej, jakie 
tego typu fi rmy mają w innych 
krajach Unii. Będzie to możliwe 
m.in. poprzez wprowadzenie 
systemu ulg i rekompensat w 

obciążeniach wynikających z 
unijnej polityki klimatyczno-
-energetycznej oraz rozsze-
rzenie już istniejących ulg na 
większą liczbę fi rm. Obecnie 
kryteria uprawniające do tego 
typu ulg są opracowane w taki 
sposób, że w praktyce korzysta 
z nich niewiele przedsiębiorstw. 
Tymczasem w wielu innych 
krajach UE wsparcie prze-
mysłu energochłonnego przez 
rząd to norma.

Zmiany w ustawie emerytalnej
Prezydium Rady Dialogu 
Społecznego przyjęło reko-
mendacje zespołu ds. ubez-
pieczeń społecznych z 4 

kwietnia w sprawie zmian 
w prezydenckim projekcie 
ustawy emerytalnej. Dotyczą 
one zatrzymania trwającego 
od 3 lat procesu podwyż-
szania wieku emerytalnego. 
Takie rozwiązanie skutko-
wałoby ustaleniem wieku 
emerytalnego dla kobiet na 
poziomie 61 lat i 66 lat dla 
mężczyzn oraz powiązaniem 
uprawnień emerytalnych 
ze stażem pracy. Dla kobiet 
byłoby to 35 lat odprowa-
dzania składek emerytalnych, 
dla mężczyzn 40 lat. Dodat-
kowym warunkiem nabycia 
prawa do emerytury po osiąg-
nięciu wymaganego stażu 

pracy miałoby być zebranie 
przez ubezpieczonego takiego 
kapitału, który pozwoliłby 
na wyliczenie emerytury 
w wysokości nie mniejszej 
niż 130 proc. najniższego 
świadczenia.

Henryk Nakonieczny, 
członek Prezydium Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność, 
który reprezentuje związek 
w zespole ds. ubezpieczeń 
społecznych RDS, podkreśla, 
że wprowadzenie upraw-
nień emerytalnych w oparciu 
o staż pracy jest jednym z 
ważniejszych postulatów 
„S”, zgłaszanym już od 2012 
roku. – Kobieta pracująca na 
minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę, która osiągnęła 35 lat 
okresów składkowych, wypra-
cowuje emeryturę przekracza-
jącą 160 proc. minimalnego 
świadczenia – mówi.

Projekt ustawy obniża-
jącej wiek emerytalny został 
zgłoszony przez prezydenta 
Andrzeja Dudę w listopa-
dzie ubiegłego roku. Niestety 
zabrakło w nim powiązania 
uprawnień emerytalnych 
ze stażem pracy, mimo że 
w umowie programowej 
podpisanej z NSZZ Soli-
darność w maju ubiegłego 
roku, ówczesny kandydat na 
prezydenta zobowiązał się, że 
będzie dążył do wprowadzenia 
takiego rozwiązania.

AGNIESZKA KONIECZNY

Poparcie projektu ustawy o minimalnej stawce godzinowej, przyjęcie stanowiska ws. ochrony przemysłu 
energochłonnego oraz rekomendacji zespołu ds. ubezpieczeń społecznych w sprawie zmian w projekcie 
ustawy emerytalnej – to najważniejsze ustalenia ubiegłotygodniowego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego.

Bardzo istotne zmiany dla 
pracowników i gospodarki

Foto: solidarnosc.org.pl/M.Żegliński

Minimalną stawką 
godzinową objęci 
zostaną pracownicy 
zatrudnieni na 
podstawie umów 
zleceń oraz osoby 
samozatrudnione, które 
jednoosobowo świadczą 
usługi dla fi rm.
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N
asz kot, sierściuch złośliwy i 
niewdzięczny, się rozchorował. 
W związku z tym, że nigdzie nie 

pracuje, a nawet nie jest zarejestrowany w 
pośredniaku jako oczekujący na propozycje 
w zawodzie „łapacz myszy” lub pokrewnym, 
nie ma ubezpieczenia. Trzeba więc kocisko 
leczyć prywatnie. U weterynarza był tylko 
raz, we wczesnej młodości, u schyłku rządów 
AWS-UW. Późniejsze drobne dolegliwości 
typu kłaczek czy swędzenie w przełyku, 
leczył domowymi sposobami, obgryzając 
kwiaty doniczkowe. Niestety, starość nie 
radość i teraz wizyty w placówce zwierzęcej 
opieki zdrowotnej (nie mylić z ZOZ) nie 
dało się uniknąć. Bronił się kłami i pazu-
rami, ale przegrał. Został zapakowany do 
koszyczka jak święconka i przewieziony 
do poczekalni w renomowanej przychodni 
weterynaryjnej. 

Daruję Szanownym Czytelnikom szcze-
gółową relację z tego, co ów przedstawiciel 
gatunku buras mruczas u weterynarza 
wyprawiał. Robił w sumie to, na co i ja 
miewam ochotę podczas wizyty u lekarza, 
ale tego nie robię, bo po pierwsze częściej 
obcinam sobie pazury i kły mam tępe jak 
posłanki Nowoczesnej, a po drugie boję 
się zemsty konowała. Jak to u doktora, 
dużo ciekawsze wydarzenia działy się 
nie wewnątrz gabinetu, ale w kolejce. 
Pomiędzy panią z chorym Burkiem, a 
panem z wyliniałym Mruczkiem, siedziała 
dziewczynka z zakatarzoną świnką morską, 
starsza pani z białym szczurem, który 
wyglądał jakby już widział światełko w 
tunelu, pani ze sparaliżowanym królikiem-
-miniaturką oraz pan z jakimś zamorskim 
jaszczurem. Brakowało tylko kogoś ze 
słoikiem z patyczakiem, który nie potrafi  
zmieniać się w patyk i akwarysty z rybką, 
która ma alergię na wodę.

 Jak to w kolejce, wszyscy snuli opowieści 
o dolegliwościach, chorobach i operacjach 
swoich pupili. Jedynie pan z jaszczurem 
milczał, łypiąc okiem na prawo i lewo. Jasz-
czur zresztą też. Było dużo chęci wygadania 
się, dużo empatii i wzajemnego zrozu-
mienia. Było też momentami zabawnie, 

gdy okazało się, że królik-miniaturka został 
sparaliżowany podczas próby dobrania się 
do suczki owczarka niemieckiego, czyli 
miłosnego uniesienia na wysokość, na 
której kończy się kręgosłup, a zaczyna ogon 
tego psa. Największą sensację wzbudził 
jednak pacjent, o którego istnieniu nie 
miałem pojęcia, a tym bardziej nie mogłem 
wiedzieć, że ludzie hodują to w domach 
i w dodatku prowadzają do weterynarza. 
Otóż w poczekalni przychodni pojawiła się 
pani z jeżem. Ale nie z takim jak myślicie. 
Nie tym z rysunków w książkach dla dzieci 

dźwigającym na kolcach koksę, renetę czy 
antonówkę. To był mały, biały jeż wielkości 
dziecięcej piąstki. Właścicielka wyjaśniła, 
iż jest to tzw. jeż pigmejski. Wszyscy się 
zachwycali, miziali stworka po kolcach i 
po brzuszku. Ze wstydem muszę przyznać, 
że zapragnąłem stać się właścicielem tego 
uroczego jeżyka. Zajrzałem w internety i 
okazało się, że w naszej ukochanej ojczyźnie 
właśnie rozwija się moda na hodowanie 
jeży pigmejskich. Potem przeczytałem, że 
można je kupić za równowartość płacy 
minimalnej netto z 2015 roku. To ostu-
dziło moje zapędy. Wolę już, żeby o mnie 
mówili „ten brzuchaty związkowiec”, albo 
„ten pismak z tygodnika”, niż „tyn, co se 
jyża za tysiąc dwiesta kupił”.

A co do kota, którego dawno, dawno 
temu dostałem gratis, to po serii kroplówek
i zastrzyków oraz wydrenowaniu domowego 
budżetu, wrócił do siebie, do ciemnego, 
ciepłego kąta za telewizorem. 

JEDEN Z DRUGĄ;)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: esmem

W kolejce do weterynarza 
brakowało tylko kogoś ze słoikiem 
z patyczakiem, który nie 
potrafi  zmieniać się w patyk i 
akwarysty z rybką, która ma 
alergię na wodę.

80 proc.
taki odsetek sześciolatków zostanie w 
nowym roku szkolnym w przedszkolach. 
Poinformowała o tym 12 kwietnia w 
Sejmie minister edukacji Anna Zalewska, 
podkreślając, że o posłaniu dziecka do I klasy 
decydują rodzice. Szefowa MEN zaznaczyła, 
że zniesienie obowiązku szkolnego dla 
sześciolatków nie będzie oznaczało utraty 
pracy przez nauczycieli. Dodała, że nie 
ubędzie dzieci w systemie, a nauczyciele 
klas I-III znajdą pracę w przedszkolach, 
które podobnie jak szkoły podstawowe 
prowadzone są przez gminy. Ostateczne 
informacje na temat liczby uczniów w 
pierwszych klasach będą znane 31 sierpnia. 

LICZBA tygodnia

INNI napisali

Zapaść górnictwa 
w USA

A
merykańska spółka Peabody Energy, 
największy na świecie prywatny koncern 
węglowy znalazł się na krawędzi 

bankructwa. Jak podaje portal BiznesAlert, 
fi rma ma problem z obsługą długów wynoszą-
cych 6,3 mld dolarów. Termin spłaty odsetek 
od obligacji wyemitowanych przez Peabody 
Energy upływa 14 kwietnia. 
W ciągu ostatnich pięciu lat fi rmie ani razu nie 
udało się wypracować zysku netto. Kłopoty 
koncernu wynikają przede wszystkim z 
niskich cen ropy naftowej i gazu oraz z 
rosnącego udziału gazu w amerykańskiej 
energetyce, w wyniku czego cena węgla 
spadła w USA o 75 proc. od 2011 roku. 
Mimo ubiegłorocznych bankructw innych 
amerykańskich spółek węglowych – Walter 
Energy, Alpha Natural Resources i Arch Coal 
i likwidacji wielu kopalń, na amerykańskim 
rynku wciąż występuje nadwyżka węgla. 
Jak informuje cytowana przez BiznesAlert 
U.S. Energy Information Administration, 
sytuacja na amerykańskim rynku węgla jest 
najgorsza od końca lat 50-tych ubiegłego 
wieku. W ubiegłym roku zużycie tego surowca 
w Stanach Zjednoczonych zmniejszyło się 
o 13 proc. W tym roku ma spaść o kolejne 
15 proc. Analitycy EIA prognozują, że stabi-
lizacja rynku nastąpi dopiero w 2017 roku.

Masowe protesty 
we Francji

W
e Francji trwają masowe protesty 
przeciwko planowanym przez socja-
listyczny rząd Francois Hollande’a, 

zmianom w prawie pracy. Jak informują 
francuskie media, w całym kraju w sobotę 9 
kwietnia w ulicznych manifestacjach wzięło 
udział ok. 120 tys. osób. W akcjach protestacyj-
nych trwających od ok. miesiąca uczestniczą 
licealiści, studenci i pracownicy zrzeszeni w 
francuskich związkach zawodowych. 

Podczas sobotnich manifestacji w Paryżu, 
Nantes i Rennes doszło do starć z policją. Od 
31 marca na paryskim Placu Republiki demon-
stranci gromadzą się wieczorami na trwające 
całą noc wiece pod hasłem „Nuit Debout”, co 
w wolnym tłumaczeniu oznacza „Powstań 
nocą”. Uczestnicy protestów zapowiadają 
kolejne manifestacje i strajk generalny, który 
ma się rozpocząć 28 kwietnia. 

Przyczyną niepokojów społecznych we 
Francji jest rządowy projekt ustawy zakła-
dający m.in. wydłużenie tygodnia pracy z 
35 do 48 godzin, a dnia pracy w niektórych 
przypadkach do 12 godzin oraz ułatwienia 
dla pracodawców dotyczące zwalniania 
pracowników i związanych z tym odpraw. 
W ocenie francuskiego rządu liberalizacja 
prawa pracy ma wpłynąć na zmniejszenie 
poziomu bezrobocia.

Nie wydłużą wieku 
emerytalnego 

K
anadyjski rząd zapowiedział wyco-
fanie się z planów podniesienia wieku 
emerytalnego do 67. roku życia, 

przeforsowanych przez poprzednią ekipę 
rządzącą w 2012 roku. Wiek emerytalny w 
Kanadzie miał być wydłużany stopniowo od 
2023 roku. Miało to przynieść oszczędności 
dla budżetu, z którego wypłacana jest pierw-
szofi larowa cześć emerytur w tym kraju. 

Obecny premier Kanady określił decyzję 
poprzedników „uproszczonym rozwiąza-
niem złożonego problemu, które nie będzie 
działać”. Zamiast wydłużenia wieku emery-
talnego, kanadyjski rząd proponuje strategię 
ożywienia gospodarki poprzez wielkie, 
publiczne inwestycje infrastrukturalne oraz 
promocję zdrowego stylu życia i działalności 
na rzecz wykorzystywania współpracy 
starszych pracowników z młodszymi. Taki 
model współdziałania starszych mentorów z 
początkującymi pracownikami funkcjonuje 
np. w wielu europejskich fi rmach.

Statystyczna Kanadyjka żyje na emery-
turze 21,5 roku. 9 proc. mieszkanek tego kraju 
pracuje zawodowo nawet po ukończeniu 65. 
roku życia. Co trzecia seniorka pracuje jako 
wolontariuszka, a 62 proc. z nich należy do 
różnego rodzaju organizacji społecznych.

OPRAC. ŁK

KRÓTKO

Prezydent uhonoruje pracodawców 
przyjaznych pracownikom
» 20 KWIETNIA W PAŁACU PREZYDENCKIM 
odbędzie się uroczysta gala, podczas której laureaci 
ubiegłorocznej edycji konkursu Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom odbiorą z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy 
specjalne certyfi katy. 
W gronie 21laureatów wyłonionych w VIII odsłonie 
konkursu znajduje się trzech pracodawców z naszego 
regionu. Są to spółki z Katowic – Bombardier Transpor-
tation (ZWUS) Polska oraz Sandvik Polska, a także fi rma 
Severstal Distribution w Sosnowcu.
Konkurs ma na celu promowanie rzetelnych pracodawców. 
Takich, dla których standardem jest przestrzeganie przepisów 
prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadze-
nie dialogu społecznego oraz respektowanie prawa pracow-
ników do zrzeszania się w związkach zawodowych. 
W fi rmach, które mogą się posługiwać certyfi katem Pra-
codawca Przyjazny Pracownikom funkcjonują zakładowe 
układy zbiorowe pracy lub inne dokumenty wypracowane 
wspólnie z organizacjami związkowymi. – Człowiek powi-
nien być przed kapitałem. Ideą konkursu jest promowa-
nie stałego zatrudnienia. Takie zatrudnienie wpływa na 
bezpieczeństwo pracy, a także na działalność związków 
zawodowych. Nagrodzeni pracodawcy pokazują, że jest to 
możliwe – podkreśla Piotr Duda, przewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność.
Akcja nadawania certyfi katu Pracodawca Przyjazny Pra-
cownikom zainicjowana została przez „S” w 2008 roku. 
Jest to jedyna nagroda, do przyznania której pracodaw-
ców nominują sami pracownicy. Zgodnie z regulaminem 
konkursu kandydatów mogą zgłaszać podstawowe orga-
nizacje NSZZ Solidarność działające w zakładach pracy. 
Laureatów wyłania Komisja Certyfi kacyjna, w skład której 
wchodzą przewodniczący Solidarności oraz przedstawi-
ciele Prezydenta RP i Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP.
Certyfi katem można posługiwać się przez 3 lata. Ponowny 
udział w konkursie pracodawca może wziąć dopiero po 
upływie tego okresu. Certyfi kat można też stracić, jeśli 
postępowanie pracodawcy zacznie być sprzeczne z ideą 
konkursu, w fi rmie łamane będą prawa pracownicze oraz 
zasady dialogu społecznego. 

NA PODST. KOMUNIKATU DZIAŁU INFORMACJI KK, AGA

Komunikat

Bilety 
do Miasteczka Twinpigs
Miasteczko Westernowe Twinpigs w Żorach 
oferuje członkom śląsko-dąbrowskiej Soli-
darności wejściówki w promocyjnych cenach 
33 zł od osoby.
Bilety można kupić w Biurze Administracyjnym Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność 
w Katowicach przy ul. Floriana 7, pokój 99.
Więcej informacji: tel. 32 353 84 25 w. 199 lub 
503 130 855.



Związki zawodowe z kopalni 
Wujek zarzucają zarządowi 
Katowickiego Holdingu Węglo-
wego celowe działania zmie-
rzające do likwidacji rudzkiej, 
a w dłuższej perspektywie 
również katowickiej części 
kopalni. 7 i 8 kwietnia w 
zakładzie zostały przeprowa-
dzone masówki informacyjne 
dla załóg.

W ocenie związkowców 
zarząd KHW podejmuje wobec 
kopalni działania mające na 
celu przekazanie jej do Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń. – 
W naszej ocenie zarząd robi 
wszystko, aby pokazać, że 
kopalnia nie realizuje Planu 
Techniczno-Ekonomicznego, 
nie realizuje zadań wydo-
bywczych. Przedłużane są 
procedury przetargowe na 
zbrojenie ścian i rozcinkę 
pokładów, ograniczona do 
minimum została sprzedaż 
naszego węgla, a kierunki 
sprzedażowe są wyznaczane 
tam, gdzie ceny są najniższe 
– mówi Piotr Bienek, prze-
wodniczący Solidarności na 
kopalni Wujek Ruch Śląsk.

7 i 8 kwietnia w katowi-
ckiej i rudzkiej części kopalni 

Wujek przeprowadzone zostały 
masówki informacyjne, w 
trakcie których związkowcy 
przekazali górnikom infor-
macje dotyczące ich obaw o 
przyszłość kopalni. Gorącą 
atmosferę dodatkowo podgrzała 
ankieta skierowana 8 kwietnia 
do załóg kopalń holdingu, w 
której zapytano pracowników, 
czy byliby zainteresowani 
skorzystaniem z pakietu osło-
nowego przewidzianego w 
ustawie o funkcjonowaniu 
górnictwa. – Wiemy przecież, 
że górnik może skorzystać z 
instrumentów osłonowych 
tylko wówczas, gdy jego zakład 
przekazywany jest do SRK. 
Ankieta przygotowana przez 
zarząd nie jest anonimowa, 
pracownik musi w niej podać 
swój tzw. numer stały. To 
jednoznacznie wskazuje, że 
nasze podejrzenia dotyczące 
zamiarów zarządu wobec 
naszej kopalni nie są bezpod-
stawne – podkreśla szef „S” 
w kopalni Śląsk.

Jak wskazuje Piotr Bienek, 
po ubiegłorocznym wypadku, 
w którym zginęło dwóch 
górników, wydobycie w 
rudzkim zakładzie zostało 

przemodelowane w taki sposób, 
że kopalnia należy obecnie do 
najbezpieczniejszych. – Całko-
wicie zrezygnowaliśmy z Pola 

Panewnickiego, na terenie 
którego doszło do ubiegło-
rocznego wypadku. Obecnie 
mamy do dyspozycji obszary 

o najniższym z możliwych 
stopniu zagrożenia tąpaniami, 
w których zalega wysokiej 
jakości węgiel z tzw. warstwy 

siodłowej. Pozytywnie o bezpie-
czeństwie naszej eksploatacji 
wypowiedziała się komisja ds. 
zagrożeń Wyższego Urzędu 
Górniczego – zaznacza prze-
wodniczący.

Zarząd Katowickiego 
Holdingu Węglowego nie 
odniósł się jednoznacznie 
do zarzutów związkowców 
z kopalni Wujek. Rzecznik 
holdingu w wypowiedziach 
dla mediów stwierdził jedynie, 
że żadne decyzje dotyczące 
przekształceń kopalni Wujek 
czy też jej części nie zapadły. 
Zastrzegł jednocześnie, że 
wszelkie działania tego typu 
muszą być spójne z planem 
właściciela. – Na masówkach 
przekazaliśmy nasze obawy 
pracownikom. Poinformo-
waliśmy też opinię publiczną. 
Teraz czekamy na krok ze 
strony zarządu. Wówczas 
podejmiemy decyzję w sprawie 
naszych dalszych działań 
– podkreśla Bienek.

Kopalnia Wujek składająca 
się z Ruchu Wujek w Katowi-
cach oraz Ruchu Śląsk w Rudzie 
Śląskiej zatrudnia łącznie ok. 
3,1 tys. pracowników.

ŁUKASZ KARCZMARZYK
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Foto: commons.wikimedia.org/Omega933

Pracownicy kopalni boją się o przyszłość

Wciąż bez porozumienia w Kompanii
Z

arząd w zasadzie w 
ogóle nie odniósł 
się do naszej propo-
zycji porozumienia, 
zawierającego syste-

mowe rozwiązania dla naszej 
spółki. Przedstawił za to nowe 
propozycje, które polegają 
głównie na szukaniu pieniędzy 
w kieszeniach górników i są 
jeszcze gorsze od tych, zapre-
zentowanych kilka dni temu 
– powiedział po zakończeniu 
rozmów Bogusław Hutek, 
przewodniczący Solidarności 
w Kompanii Węglowej. 

Ani  zarząd Kompanii 
Węglowej, ani przedstawi-
ciele central związkowych 
nie skomentowali szczegółów 
negocjacji. Z nieofi cjalnych 
informacji, które docierają 
do mediów, wynika, iż wśród 
propozycji zarządu przedsta-
wionych stronie związkowej 
znalazły się m.in.: zawie-
szenie deputatu węglowego 
dla górników na okres trzech 
lat oraz uzależnienie wyso-
kości tzw. czternastej pensji 
oraz nagrody barbórkowej od 
wyników osiąganych przez 
daną kopalnię. 

Negocjacje w Kompanii 
Węglowej mają być konty-
nuowane 14 kwietnia i ma w 
nich uczestniczyć minister 
energii Krzysztof Tchórzewski. 

Trudno jednak oczekiwać, że 
to spotkanie zakończy trwający 
spór. – Chcemy wyjaśnić w 
rozmowie z panem ministrem 
kilka kwestii oraz uzyskać 

jednoznaczną odpowiedź 
na pytanie, co resort energii 
zamierza zrobić ze spółką 
zatrudniającą ponad 34 tys. 
ludzi i generującą kolejne 

tysiące miejsc pracy w sektorze 
okołogórniczym, jeśli do 
końca kwietnia nie dojdzie 
do porozumienia pomiędzy 
stroną społeczną a zarządem w 

sprawie planowanych działań 
oszczędnościowych w spółce 
– wskazuje przewodniczący. 

Jak podkreśla, po zapla-
nowanej na czwartek turze 

rozmów przedstawiciele kompa-
nijnych central związkowych 
spotkają się jeszcze we własnym 
gronie, a prawdopodobnie 
w poniedziałek 18 kwietnia 
zorganizują w kopalniach i 
zakładach KW masówki dla 
załóg, podczas których poinfor-
mują pracowników o przebiegu 
rozmów. – W kolejnych dniach 
przeprowadzimy referendum, 
w którym górnicy zdecydują 
o przyjęciu lub odrzuceniu 
propozycji zarządu – zapo-
wiada Bogusław Hutek. 

Spór dotyczący zasad 
wynagradzania pracowników 
Kompanii Węglowej po przejściu 
do Polskiej Grupy Górniczej 
stawia po znakiem zapytania 
powstanie nowej spółki. Zgodnie 
z zapowiedziami przejęcie 
kopalń i zakładów KW przez 
PGG ma nastąpić 1 maja. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Bez zbliżenia stanowisk zakończyła się kolejna runda rozmów w Kompanii Węglowej, która odbyła się 
13 kwietnia. Zarząd nie przyjął projektu porozumienia przygotowanego przez związki zawodowe. 
Z kolei propozycje zarządu zakładające drastyczne cięcia wynagrodzeń górników nie zyskały akceptacji związkowców.

Foto: TŚD

Zarząd Kompanii 
proponuje m.in. 
uzależnienie wysokości 
tzw. czternastki oraz 
barbórki od wyników 
osiąganych przez daną 
kopalnię oraz zawieszenie 
deputatu na trzy lata. 
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IZO-ERG Gliwice
» NA POCZĄTKU KWIETNIA ZWIĄZKI 
ZAWODOWE działające w Zakładach 
Tworzyw Sztucznych IZO-ERG w Gliwicach 
podpisały porozumienie płacowe z praco-
dawcą. Wynagrodzenia zasadnicze w fi rmie 
wzrosły o 3,45 proc., czyli średnio o ponad 
100 zł na osobę. Wyższe wypłaty wraz z 
wyrównaniem od stycznia wpłynęły na konta 
pracowników 6 kwietnia.Weronika Mielnik, 
przewodnicząca zakładowej Solidarności 
podkreśla, że negocjacje płacowe rozpo-
częły się w lutym i były bardzo trudne. – W 
Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy 
znajduje się zapis stanowiący o tym, że wzrost 
wynagrodzeń uzależniony jest od infl acji, a 
w Polsce od wielu miesięcy mamy defl ację. 
Z tego względu pracodawca nie chciał się 
zgodzić na jakikolwiek wzrost płac. My z kolei 
argumentowaliśmy, że spółka znajduje się w 
dobrej sytuacji ekonomicznej, wypracowała 
zysk, w którym pracownicy powinni partycy-
pować. Ostatecznie osiągnęliśmy kompromis – 
wyjaśnia przewodnicząca. Zaznacza jednak, że 
w ocenie strony związkowej rozmowy płacowe 
na ten rok nie zostały jeszcze defi nitywnie 
zakończone. – Uwzględniając sytuację fi nan-
sową spółki, w drugim półroczu wystąpimy 
do pracodawcy z kolejnymi postulatami płaco-
wymi, najprawdopodobniej będą one doty-
czyły podwyższenia premii – dodaje Mielnik.
Gliwicka fi rma wytwarza tworzywa sztuczne 
dla przemysłu elektromaszynowego. Jak 
podkreśla przewodnicząca Solidarności, zdecy-
dowana większość produkcji trafi a na eksport, 
głównie do Szwecji, Niemiec i Japonii.
W spółce zatrudniającej ok. 270 pracow-
ników działają dwa związki zawodowe, ale 
dominującym jest Solidarność, do której 
należy ponad 55 proc. załogi.

UM Jaworzno
» 1 KWIETNIA PŁACE ZASADNICZE 
w Urzędzie Miejskim w Jaworznie wzrosły o 
4 proc. Podwyżki zostały zagwarantowane 
pracownikom w regulaminie wynagradzania 
wynegocjowanym z pracodawcą przez zakła-
dową Solidarność w marcu 2015 roku. 
Podwyżki wynagrodzeń były jednym z prio-
rytetów Solidarności, która w jaworznickim 
urzędzie powstała na początku 2014 roku. 
Już kilka miesięcy po zarejestrowaniu związku 
komisji zakładowej NSZZ „S”, udało się dopro-
wadzić do wzrostu płac, który objął ok. 50 
proc. najmniej zarabiających pracowników 
magistratu. Kolejnym krokiem było wynego-
cjowanie nowego regulaminu wynagradzania, 
który zagwarantował coroczny wzrost stawek 
zasadniczych wszystkim pracownikom. Jak 
informuje przewodnicząca zakładowej Solidar-
ności Halina Jamroz, dokument zaczął obowią-
zywać już w 2015 roku i dzięki niemu wiele 
osób dostało pierwsze od wielu lat podwyżki.
Sukcesem Solidarności jest też wprowadzenie 
zmian w zakładowym regulaminie pracy, 
m.in. zniesienie obowiązku planowania 
całego rocznego urlopu. Obecnie pracownicy 
na początku roku muszą wskazać jedynie 
termin najdłuższego 14. dniowego urlopu, 
a pozostałe dni wolne mogą wybrać w 
dowolnym terminie. Związkowcy wynego-
cjowali też dodatkowy dzień wolny z okazji 
branżowego święta, które obchodzone jest 
27 maja. – Nie zamykamy wtedy urzędu, 
ale każda osoba może wybrać dzień wolny 
do końca okresu rozliczeniowego czasu pracy 
– wyjaśnia przewodnicząca. Dodatkowo w 
tym roku po raz pierwszy pracownicy urzędu 
otrzymają z tej okazji nagrodę w wysokości 
50 proc. płacy minimalnej, czyli 925 zł 
brutto. Ponadto dzięki staraniom związku 
od początku roku w urzędzie działa też 
Społeczna Inspekcja Pracy. 
Do zakładowej organizacji Solidarności należy 
już blisko 40 proc. pracowników urzędu.

AGA

KRÓTKO 

M
iesięczne zarobki 
pracowników będę 
w y ż s z e  ś r e d n i o 
o 88,76 zł brutto. 
Jednocześnie wraz 

z wypłatą za kwiecień pracownicy 
otrzymają jednorazową premię 
jako wyrównanie podwyżek za 
okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 
tego roku. – Długo czekaliśmy na 
to porozumienie i cieszymy się, że 
w końcu zostało podpisane. Dla 
nas szczególnie ważne jest to, że w 
dokumencie zawarty został zapis 
dotyczący wyrównania podwyżek 
od 1 stycznia w formie jednorazowej 
premii – mówi Tadeusz Nowak, 
przewodniczący Solidarności w 
Tauron Ciepło. 

Ustalenia w sprawie zasad kształ-
towania wynagrodzeń w spółkach 
zależnych Grupy Tauron zawarte 
zostały w listopadzie ubiegłego 
roku, jednak negocjacje w sprawie 
podwyżek w Tauron Ciepło się prze-
ciągały. – Poprzedni zarząd naszej 
spółki pozorował dialog społeczny. 
Negocjacje w różnych sprawach 
toczyły się latami, bez efektu. Po 
zmianie zarządu powraca dialog, 
powoli staramy się nadrabiać zale-
głości – dodaje przewodniczący.

Podkreśla, że porozumienie w 
sprawie tegorocznych podwyżek 
to nie jedyne uzgodnienie zawarte 
w ostatnich tygodniach z nowym 
zarządem fi rmy. – Po dwóch latach 
oczekiwania wreszcie podpisaliśmy 
porozumienie dotyczące bonów na 
posiłki profi laktyczne dla pracow-
ników. W końcu, po roku czekania 
podpisaliśmy też porozumienie 
dotyczące zasad funkcjonowania 
społecznych inspektorów pracy – 
wylicza Tadeusz Nowak.

Dodaje, że ponadto w odpowiedzi 
na wystąpienie Solidarności zarząd 
zadeklarował, iż rozważy możliwość 
zwiększania odpisu na Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych 
tak, aby objąć nim również emery-
towanych pracowników spółki. 
Kierownictwo fi rmy pozytywnie 
odpowiedziało też na apel związku 
dotyczący rozważenia utrzymania 
działalności zakładowej przychodni, 
którą pierwotnie planowano zlikwi-

dować po 30 czerwca tego roku.
– Nowy zarząd próbuje pokazać, że 
będzie starał się traktować związki 
zawodowe po partnersku. My jednak 
jesteśmy ostrożni, bo oprócz tych 
pozytywnych sygnałów, mamy też 
niepokojące informacje dotyczące 
przygotowywania bez konsultacji 
ze związkami zawodowymi prze-
kształceń strukturalno-organi-
zacyjnych w fi rmie. Dla nas jest 
oczywiste, że jeśli zarząd podejmuje 

jakieś działania w tajemnicy przed 
związkami zawodowymi, to są to 
zwykle działania szkodliwe dla 
pracowników – podkreśla prze-
wodniczący.

Spółka Tauron Ciepło zatrudnia 
około 1650 osób. W skład spółki 
wchodzą dawne: PEC Katowice, EC 
Katowice, PEC Dąbrowa Górnicza, 
EC Tychy, EC Bielsko-Biała oraz EC 
Kamienna Góra.

GRZEGORZ PODŻORNY

Od 1 maja wzrosną płace w spółce Tauron Ciepło. Wysokość i sposób wypłaty 
podwyżek reguluje porozumienie płacowe zawarte 4 kwietnia pomiędzy związkami 
zawodowymi a zarządem fi rmy.

Foto: TŚD

W piątek 15 kwietnia proble-
mami szpitala im. Starkiewicza w 
Dąbrowie Górniczej zajmie się Woje-
wódzka Rada Dialogu Społecznego. 
O pomoc w rozwiązaniu konfl iktu 
zwróciły się do WRDS organizacje 
związkowe działające w szpitalu 
oraz zarządzający placówką.

W posiedzeniu WRDS weźmie 
udział reprezentacja związków i 
przedstawiciel dyrekcji. W ocenie 
strony związkowej są to rozmowy 
ostatniej szansy. – Liczymy na 
to, że w końcu dyrektor szpitala 
przedstawi konkretne propozycje 
rozwiązań i możliwe będzie zawarcie 
kompromisu – podkreśla Elżbieta 
Żuchowicz, przewodnicząca Soli-
darności w szpitalu.

7 kwietnia w szpitalu odbyło się 
spotkanie pracowników placówki 

z miejskimi radnymi. W spotkaniu 
wzięło udział 9 radnych, reprezen-
tujących wszystkie kluby działające 
w samorządzie. Chociaż rozmowy 
trwały ponad dwie godziny, ze 
strony członków Rady Miasta nie 
padły żadne konkretne deklaracje, 
które mogłyby pomóc w rozwią-
zaniu trwającego tam konfl iktu.

– Pracownicy szpitala zapoznali 
radnych ze swoimi problemami, 
z problemami pacjentów oraz ze 
sposobem zarządzania szpitalem, 
który w naszym odczuciu jest 
błędny. Po tym spotkaniu człon-
kowie Rady Miasta będą mieli 
głębszą wiedzę na temat tego, co 
dzieje się w szpitalu i będą ją mogli 
skonfrontować z informacjami 
przekazywanymi przez dyrekcję 
placówki oraz władze miasta – 

powiedziała po spotkaniu Elżbieta 
Żuchowicz.

Podkreśliła, że załoga placówki 
oczekiwała od radnych konkretnych 
deklaracji, które mogłyby pomóc w 
zakończeniu sporu. – Żadne propo-
zycje nie zostały przedstawione, 
radni zobowiązali się jedynie, że 
będą zabiegać u dyrektora szpitala 
o poprawę dialogu ze związkami. 
Zaznaczali, że nie posiadają kompe-
tencji do rozwiązania konfl iktu. 
My nie zgadzamy się z taką argu-
mentacją. Jako członkowie Rady 
Miasta odpowiadają zarówno 
za przyszłość szpitala, jak i jego 
pracowników – dodała.

Jak zaznacza przewodnicząca, 
związki zawodowe organizując 
spotkanie załogi z radnymi, wystą-
piły do kierownictwa placówki z 

pisemnym wnioskiem o umoż-
liwienie przeprowadzenia tych 
rozmów na terenie szpitala. Dyrektor 
nie wyraził zgody, mimo to spot-
kanie się odbyło, a frekwencja była 
bardzo wysoka. 

Konfl ikt w dąbrowskim szpitalu 
trwa od wielu miesięcy. Organi-
zacje związkowe funkcjonujące w 
placówce domagają się podwyżek 
dla wszystkich pracowników w 
wysokości 300 zł brutto. Wskazują 
też na błędy w zarządzaniu. W ocenie 
związków z powodu złej organi-
zacji i niskich zarobków z pracy 
w szpitalu rezygnują specjaliści. 
Prowadzone do tej pory negocjacje 
zakończyły się fi askiem. 22 marca 
w szpitalu przeprowadzony został 
dwugodzinny strajk ostrzegawczy.

AK

Rozmowy ostatniej szansy

Długo oczekiwane 
porozumienie płacowe
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ZAŁÓŻ ZWIĄZEK I BĄDŹ SILNY W PRACY. 
ZORGANIZOWANI MAJĄ LEPIEJ!
Skontaktuj się z nami – nie będziesz sam, 
pomożemy Ci: 
tel.: 32 728 41 13 kom. 693 410 836 
e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl

T
o, że produkcja 
mocnego alkoholu 
może być bardzo 
d o c h o d o w y m 
biznesem, doskonale 

rozumieli już politycy w II RP. 
Na mocy ustawy z 31 lipca 1924 
roku utworzono Państwowy 
Monopol Spirytusowy. Państwo 
zapewniło sobie wyłączność 
na produkcję i sprzedaż spiry-
tusu, wyrób wódek czystych 
i koncesjonowanie produkcji 
wódek gatunkowych. 

Podpora reżimu 
Państwowy Monopol Spiry-
tusowy został reaktywowany 
tuż po wojnie. Przedwojenni 
prywatni właściciele gorzelni 
zostali wywłaszczeni, a ich 
zakłady znacjonalizowane. W 
roku 1949 w miejsce monopolu 
powołano Centralny Zarząd 
Przemysłu Spirytusowego. W 
roku 1959 powstało Zjedno-
czenie Przemysłu Spirytuso-
wego i Drożdżowego „Polmos”, 
przekształcone w roku 1972 
w Państwowe Przedsiębior-
stwo Przemysłu Spirytusowego 
„Polmos”. Wpływy z handlu 
alkoholem były jednym z fi nan-
sowych fi larów PRL-owskiego 
reżimu. Jak wynika z szacunków 
Krzysztofa Kosińskiego, autora 
książki „Historia pijaństwa w 
czasach PRL”, w 1947 roku 
zyski Polmosu stanowiły 13 
proc. państwowego budżetu, w 
1970 roku 11,5 proc. a dekadę 
później przekroczyły poziom 14 
proc. wpływów budżetowych. 

W 1991 roku Polmos podzie-
lono na 25 samodzielnych 

przedsiębiorstw. Sześć lat później 
nadzór właścicielski nad więk-
szością zakładów wydzielonych 
z Polmosu przejął Minister 
Skarbu Państwa. 4 zakłady 
przekazano wojewodom. W 
1989 roku rozpoczął się proces 
prywatyzacji przemysłu spiry-
tusowego, któremu podobnie 
jak w przypadku innych branż 
polskiej gospodarki towarzyszyły 
nieprawidłowości, nadużycia i 
korupcja. 

I przyszła prywatyzacja
Jak czytamy w raporcie Najwyż-
szej Izby Kontroli z 2006 roku 
dotyczącym prywatyzacji 
branży spirytusowej: „Efekty 
prywatyzacji przedsiębiorstw 
przemysłu spirytusowego 
znacząco odbiegały od założeń 
przyjmowanych na początku 
tego procesu. Żaden z zakłada-
nych celów prywatyzacji, tj.: 
ochrona miejsc pracy, realizacja 
dochodów budżetowych, 
uzupełnienie kapitału obroto-
wego Polmosów, poszerzenie 
rynków zbytu i pozyskanie 
know-how dot. promocji marek 
i wyrobów oraz poprawienie 
rentowności branży, nie został 
w pełni zrealizowany”.
NIK wykryła nieprawidłowości 
w 80 proc. procesów prywaty-
zacyjnych. Kontrolerzy wska-
zali m.in. na zaniżoną wycenę 
prywatyzowanych zakładów, 
nierówne traktowanie inwe-
storów, zawieranie umów z 
niewiarygodnymi inwesto-
rami oraz mechanizmy korup-
cyjne towarzyszące procesom 
prywatyzacyjnym. Łącznie w 

wyniku wskazanych niepra-
widłowości skarb państwa 
stracił co najmniej 200 mln zł. 

Numer 1 w UE
Dzisiaj statystyki dotyczące 
branży spirytusowej w naszym 
kraju na pierwszy rzut oka 
wyglądają niezwykle impo-
nująco. Pod względem wiel-
kości produkcji jesteśmy 
liderem w Unii Europejskiej 
i czwartym największym 
producentem na świecie. Z 320 
mln litrów napojów spirytu-
sowych wyprodukowanych w 
naszym kraju ponad 50 mln 

litrów trafia za granicę do 
75 krajów na całym świecie. 
Według szacunków Związku 
Pracodawców Polski Przemysł 
Spirytusowy wartość eksportu 
mocnego alkoholu to ponad 
150 mln euro rocznie. Branża 
zatrudnia w naszym kraju 
bezpośrednio 4 tys. pracow-
ników i generuje kolejne 
tysiące etatów, m.in. w rolni-
ctwie, transporcie handlu i 
gastronomii. Co roku zakłady 
spirytusowe zużywają 420 tys. 
ton zboża i 80 tys. ton ziem-
niaków. Ponad 90 proc. tych 
surowców pochodzi z Polski. 

Polish vodka?
Jeżeli jednak spojrzymy na 
strukturę własnościową tej 
gałęzi przemysłu, wnioski 
są już znacznie mniej opty-
mistyczne. Według danych 
pochodzących z połowy ubie-
głego roku niemal 87 proc. 
polskiego rynku napojów 
spirytusowych w naszym kraju 
należy do czterech zagranicz-
nych fi rm. 

Największym graczem z 
ponad 36 proc. udziałem w rynku 
jest CEDC należąca od 2013 roku 
do Russian Standard, jednego z 
wiodących producentów wyso-

koprocentowych alkoholi na 
świecie. Do CEDC należą m.in. 
marki „Żubrówka”, „Soplica”, 
„Absolwent”, „Żytniówka” czy 
„Bols”. Drugie miejsce na podium 
należy do Stock Spirits Group, 
międzynarodowej korporacji z 
siedzibą w Wielkiej Brytanii. SSG 
posiadająca ok. 30 proc. udziału 
w polskim rynku produkuje m.in. 
wódkę „Żołądkową”, „Lubelską” 
i „Żubr”. Marki „Krupnik”, 
„Sobieski”, „Starogardzka” i 
„Balsam Pomorski” należą do 
francuskiej fi rmy Marie Brizard 
Wine&Spirits, która posiada 
ok 15. proc. polskiego rynku 
wysokoprocentowych trunków. 
Włoski koncern Pernod Ricard 
kontroluje ponad 5 proc. rynku. 
Marki tego koncernu to m.in. 
„Wyborowa”, „Luksusowa” i 
„Pan Tadeusz”. 

Choć w II RP przemysł spiry-
tusowy był tak dochodowy, 
że objęto go państwowym 
monopolem, a w PRL zyski z 
produkcji i sprzedaży mocnego 
alkoholu stanowiły potężną część 
państwowego budżetu, branża 
nie przetrwała nieudolności 
kolejnych ekip rządzących po 
1989 roku oraz chaotycznej i 
naszpikowanej nieprawidło-
wościami prywatyzacji. Zakłady 
wydzielone z dawnego Polmosu, 
które nie trafi ły do zagranicz-
nych właścicieli, dzisiaj już 
nie istnieją lub funkcjonują w 
zupełnej niszy. Choć „polish 
vodka” to brand znany na 
całym świecie, dzisiaj polskie 
fi rmy z drobnymi wyjątkami 
wódki już nie produkują. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Zyski ze sprzedaży wódki w 1980 roku stanowiły ponad 14 proc. budżetu PRL. Dzisiaj nasz kraj jest największym 
producentem tego trunku w Unii Europejskiej. Jednak niemal wszystkie najbardziej znane marki polskiej wódki od dawna należą 
do zagranicznych koncernów. 

Czyja jest polska wódka?

Foto: Flickr/eddie~s
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Reklama

U
r o c z y s t o ś c i 
zorganizowane 
zosta ły  m. in . 
przed Pałacem 
Prezydenckim w 

Warszawie, na Cmentarzu 
Wojskowym na Powązkach 
oraz w Krakowie. Do Smoleńska 
udała się delegacja władz 
państwowych.

Podczas niedzielnych 
obchodów w Warszawie odsło-
nięta została tablica upamięt-
niająca prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego umieszczona na 
ścianie Pałacu Prezydeckiego. W 
przemówieniu poprzedzającym 
odsłonięcie tablicy prezydent 
RP Andrzej Duda, podkreślił, 
że Lech Kaczyński był wielkim 
politykiem i człowiekiem Soli-
darności. Dodał, że wszystkie 
osoby, które znajdowały się na 
pokładzie Tu-154, zasługują na 
miano patriotów. - Wspomi-
namy polskich patriotów, którzy 
służąc ojczyźnie oddali swoje 
życie, bo tak Polska powinna 
tamto dramatyczne wydarzenie 
wspominać. Jesteśmy winni 
ofi arom katastrofy smoleńskiej 
jedność, wybaczenie i uczciwe 
wyjaśnienie tego, co się stało 
- powiedział prezydent. Zazna-
czył, że tragedia smoleńska jest 
dramatycznym świadectwem 
bylejakości państwa, złego 
rządzenia, błędów oraz tego 
wszystkiego, co w Polsce nigdy 
nie powinno się zdarzyć. - Jest 
naszym wielkim zadaniem, 
całego narodu, ale przede 
wszystkim ludzi władzy, nie 
tylko władzy centralnej, ale 
także polityków lokalnych, 
tych, którzy działają w samo-
rządach terytorialnych, budo-
wanie Polski rzetelnej, uczciwej, 

dobrze zarządzanej – powiedział 
Andrzej Duda.

W archikatedrze św. Jana 
Chrzciciela w Warszawie w 
intencji ofi ar katastrofy odpra-
wiona została uroczysta msza 
św. pod przewodnictwem ks. 
kardynała Kazimierza Nycza. 
W nabożeństwie wzięli udział 
przedstawiciele najwyższych 

władz państwowych. W homilii 
ks. prałat Piotr Pawlukiewicz, 
kanonik gremialny Kapituły 
Metropolitarnej w Warszawie 
podkreślił, że katastrofa rządo-
wego samolotu wstrząsnęła 
całą Polską, że każdy dokładnie 
zapamiętał, co robił rankiem 10 
kwietnia 2010 roku. - Takich 
godzin człowiek ma kilka w 

życiu, które pamięta doskonale. 
To, że pamiętamy 10 kwietnia, 
świadczy o tym, że to była 
nasza najbardziej osobista 
sprawa, sprawa tak bliska jak 
sprawy rodzinne – powiedział 
ks. kanonik. Ciepło wspominał 
w homilii prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego. - Pan Prezy-
dent prof. Lech Kaczyński był 

człowiekiem bliskim naszym 
sercom, bo powierzyliśmy mu 
Polskę. Zaufaliśmy mu i nigdy 
się nie zawiedliśmy – podkre-
ślił kapłan.

Po mszy sprzed archikatedry 
św. Jana Chrzciciela w stronę 
Pałacu Prezydenckiego wyru-
szył marsz pamięci. Uroczy-
stości zakończyły się apelem 

pamięci i modlitwą w intencji 
tragicznie zmarłych.

Obchody 6. rocznicy tragedii 
smoleńskiej zorganizowane 
zostały również w Krakowie. 
Rano z Rynku Głównego pod 
Krzyż Katyński znajdujący 
się w pobliżu Wawelu, gdzie 
spoczywa para prezydencka, 
przeszedł VI Biało-Czerwony 
Marsz Pamięci pod patronatem 
Zuzanny Kurtyki, wdowy po 
prezesie IPN Januszu Kurtyce. 

Hołd ofi arom katastrofy 
oddano w wielu innych regio-
nach Polski, szczególnie w 
tych miejscach, z którymi 
zawodowo i prywatnie były 
one związane. Przedstawiciele 
władz województwa śląskiego 
złożyli kwiaty i zapalili znicze 
m.in. na grobie Krystyny 
Bochenek, wicemarszałek 
Senatu, wieloletniej dzien-
nikarki Polskiego Radia w 
Katowicach. W uroczystoś-
ciach organizowanych w 
całej Polsce brali też udział 
członkowie Solidarności wraz 
z pocztami sztandarowymi.

10 kwietnia 2010 roku w 
katastrofi e rządowego samo-
lotu pod Smoleńskiem śmierć 
poniosło 96 osób, w tym prezy-
dent Lech Kaczyński i jego 
małżonka Maria Kaczyńska 
oraz ostatni prezydent na 
uchodźstwie Ryszard Kaczo-
rowski. Wśród ofiar byli 
dowódcy Sił  Zbrojnych, 
parlamentarzyści, urzędnicy 
państwowi, członkowie rodzin 
katyńskich, a także legendarna 
działaczka Solidarności Anna 
Walentynowicz. Polska dele-
gacja leciała na obchody 70. 
rocznicy zbrodni katyńskiej.

AGNIESZKA KONIECZNY

10 kwietnia w wielu miastach Polski zorganizowane zostały obchody 6. rocznicy katastrofy smoleńskiej. 
W uroczystościach w Warszawie wzięły udział dziesiątki tysięcy ludzi.

Rocznica, która powinna
łączyć Polaków

Foto: commons.wikimedia.org/Agata Materowicz
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Ś L Ą S K O - D Ą B R O W S K I  N S Z Z

Instytucja obowiązku alimentacyjnego 
K

westią zgoła naturalną 
oraz oczywistą jest, iż 
członkowie rodziny 

powinni wspomagać się w 
staraniach w utrzymaniu 
utworzonego przez wspól-
notę rodzinną gospodarstwa 
domowego, każdy według 
swoich możliwości własną 
pracą ale też i finansowo. 
Powyższa norma społeczna 
znalazła swoje odzwierciedlenie 
w art. 128 Kodeksu rodzin-
nego i opiekuńczego (dalej 
jako: kro) który to stanowi, 
że – obowiązek dostarczania 
środków utrzymania, a w miarę 
potrzeby także środków wycho-
wania (obowiązek alimenta-
cyjny) obciąża krewnych w 
linii prostej oraz rodzeństwo. 
Powyższy obowiązek posiada 
również swoją hierarchię oraz 
gradację gdyż w myśl art. 129 
kro – obowiązek alimenta-
cyjny obciąża zstępnych przed 
wstępnymi, a wstępnych przed 
rodzeństwem. Oznacza to, 
iż w pierwszej kolejności do 
świadczeń alimentacyjnych 
będą członkowie rodziny plasu-
jący się niżej gałęzi naszego 
drzewa genealogicznego 
(dzieci, wnuki, prawnuki), a 
dopiero kiedy spełnienie przez 
nich obowiązku alimentacyj-
nego stanie się niemożliwe 
(z uwagi na kwestie finan-
sowe bądź po prostu na brak 
zstępnych w rodzinie), aktu-
alizuje się obowiązek alimen-
tacyjny członków rodziny 
plasujących się powyżej naszej 
gałęzi drzewa genealogicz-
nego (rodzice, dziadkowie, 
pradziadkowie). W myśl § 2 
wyżej zacytowanego artykułu, 
jeżeli jest kilku zstępnych 
lub wstępnych – obowiązek 
alimentacyjny obciąża bliż-
szych stopniem przed dalszymi 
(np. w pierwszej kolejności 
rodzice potem dziadkowie). 
Jeżeli jest kilka osób spokrew-
nionych w tym samym stopniu, 
wówczas obowiązek alimenta-
cyjny może ulec rozłożeniu na 
części równe, odpowiadające 
możliwościom zarobkowym 
i majątkowym kilku zobo-
wiązanych. 

Jeżeli już wiemy do kogo 
możemy zwrócić się o dostar-
czanie środków utrzymania 
(alimenty), wówczas warto 
wiedzieć, w jaki sposób jest 
określana wysokość świad-
czenia alimentacyjnego. Tu 
z odpowiedzią zdawać by 

się mogło dość lakoniczną, 
przychodzi art. 135 kro który 
wymienia dwie przesłanki okre-
ślające wysokość alimentów, a 
więc są to – usprawiedliwione 
potrzeby uprawnionego i 
zarazem zdolności zarobkowe 
i majątkowe zobowiązanego. 
Co z tego wynika? Mianowicie 
alimenty nie mogą stanowić 
źródła zarobkowania dla 
osoby która się o nie ubiega, 
a jedynie służyć mają speł-
nieniu jego usprawiedliwio-
nych potrzeb. W orzecznictwie 
sądów powszechnych za uspra-
wiedliwione potrzeby upraw-
nionego uznaje się potrzeby 
dotyczące środków utrzymania, 
(ale również i wychowania). 
Potrzeby utrzymania mają 
w tym wypadku charakter 
stricte konsumpcyjny, takich 
jak zapewnienie mieszkania, 
wyżywienia, odzieży, leczenia, 
pielęgnacji w chorobie itp. W 
odniesieniu do dziecka chodzi 
nie tylko o środki materialne, 
lecz również brany jest pod 
uwagę jego rozwój fi zyczny i 
umysłowy oraz przygotowanie 
go do samodzielnego życia w 
społeczeństwie (nie rzadko 
również specjalne zdolności 
dziecka). Druga przesłanka 
– możliwości zarobkowe i 
majątkowe zobowiązanego 
– jest równie ważna jak i 
pierwsza i wspólnie tworzą 
one całokształt okoliczności 
na jakich podstawie wyroku-
jący sąd, orzeknie o wysokości 
alimentów. Główną determi-
nantą przy ocenie możliwości 
zarobkowych zobowiązanego 
będzie uzyskiwane przez niego 
wynagrodzenie obliczane 
zgodnie z zasadami kodeksu 
pracy, a więc również z uzupeł-
niającymi je składnikami, jak 
premie oraz różnego rodzaju 
dodatki do płac (trzynasta 
pensja, nagrody). Gdy wyso-
kość zarobków za dane okresy 
rozliczeniowe jest zmienna, 
wówczas miarodajną będzie 
przeciętna zarobków z dłuż-
szego czasu (najczęściej za dany 
rok). Ponadto inne tytuły na 
podstawie których zobowią-
zany uzyskuje środki fi nansowe 
będą świadczyć o jego możli-
wościach zarobkowych, a to 
emerytura, renta inwalidzka, 
renta odszkodowawcza, zasiłki 
z ubezpieczenia społecznego 
za czas niemożności pełnienia 
pracy, stypendia dochody z 
innych źródeł, jak umowa o 

dzieło, umowa zlecenia lub 
inne umowy o świadczenie 
usług. Termin „możliwości 
zarobkowe” wskazuje, iż nie 
tylko realnie uzyskiwane 
dochody będą miały wpływ 
na wysokość świadczenia 
alimentacyjnego, ale również 
potencjał zobowiązanego 
do ich pozyskania. Oznacza 
to, iż z uwagi na całokształt 
predyspozycji zarobkowych, 
osoby od której dochodzone 
są alimenty (wykształcenie, 
doświadczenie, prestiż zawo-
dowy, kontakty biznesowe) 
okaże się, iż nie wykorzystuje 
ona w pełni swoich możliwości 
zarobkowych – to wówczas 
okoliczność ta nie będzie 
miała wpływu na wysokość 
zasądzanych od niej alimentów. 
Tytułem przykładu, gdy osoba 
zarabiająca pięć tysięcy złotych 
celowo zmienia stanowisko na 
mniej dochodowe w wyniku 
czego jej dochody obniżają się 
do trzech tysięcy – wówczas 
sąd wyrokując o wysokości 
świadczenia alimentacyjnego 
weźmie pod uwagę okolicz-
ność, iż osoba zobowiązana 
jest w stanie zarobkować do 
kwoty pięciu tysięcy złotych 
i na tej podstawie orzeknie o 
wysokości świadczenia (pomi-
jając okoliczność, iż na obecną 
chwilę zobowiązany, zarabia 
trzy tysiące złotych) biorąc pod 
uwagę uzasadnione potrzeby 
osoby uprawnionej. 

Rutyna życia codziennego 
często kształtuje taki układ 
sytuacyjny, iż pewne osoby 
dostarczają środków utrzy-
mania pomimo, iż w świetle 
wyżej przytoczonych prze-
pisów nie byłyby do tego 
zobowiązane (zwyczajowo 
łożą na czyjeś utrzymanie). 
Bywa też tak, iż uzyskanie na 
czas zrealizowania konkretnej 
potrzeby, świadczeń alimen-
tacyjnych od osoby zobo-
wiązanej w bliższej lub tej 
samej kolejności byłoby dla 
uprawnionego niemożliwe 
lub połączone z nadmiernymi 
trudnościami. Wówczas osoba 
dostarczająca środków utrzy-
manie innej osobie pomimo, iż 
nie jest do tego zobowiązana, 
może żądać ich zwrotu od 
osoby, która powinna była 
te świadczenia spełnić (rosz-
czenie regresowe z art. 140 
kro). Osoba której przysługuje 
roszczenie regresowe może 
swoim roszczeniem swobodnie 

dysponować. Oznacza to, że 
może je przenieść na inną 
osobę, zrzec się jego docho-
dzenia itp. Co więcej prze-
chodzi ono na spadkobierców 
osoby uprawnionej do regresu. 
Należy jednak pamiętać, iż 
jak każde roszczenie ulega 
ono przedawnieniu. W przy-
padku roszczenia regreso-
wego z tytułu dostarczania 
drugiemu środków utrzymania 
lub wychowania nie będąc do 
tego zobowiązanym – ulega 
ono przedawnieniu z upływem 
trzech lat. Bieg przedawnienia 
rozpoczyna się od dnia speł-
nienia na rzecz uprawnionego 
do alimentacji świadczenia 
przez osobę, której przysługuje 
roszczenie regresowe. 

Na marginesie, warto 
wskazać, iż jak to w każdym 
procesie sądowym i w sprawie 
o zasądzenie alimentów, 
sąd zaistnienie przesłanek 
uzasadniających przyznanie 
alimentów (bądź ich obni-
żenie) będzie badał poprzez 
stosowne postępowanie dowo-
dowe. Tak odpowiednio, na 
okoliczność uzasadnionych 
potrzeb uprawnionego warto 
przygotować dokumenty 
świadczące o ich poniesieniu 
(faktury za przedszkole, szkołę, 
lekarstwa, bilety za dojazd do 
szkoły, itp.) jak i również przez 
ich poniesienie przez osobę 
do tego nie zobowiązaną, na 
okoliczność udowodnienia 
wysokości roszczenia regre-
sowego.

Informujemy, że powyższy 
artykuł nie jest opinią ani poradą 
prawną i nie może służyć jako 
ekspertyza przed sądem, urzędem 
czy osobą prywatną. Proszę 
pamiętać, że ze względu na 
długość opracowania artykuł 
dostarcza jedynie informacji 
ogólnych, które w konkretnym 
przypadku nie mogą zastąpić 
porady prawnej.

Przypominamy, że osoby 
posiadające Ochronę Prawną 
CDO24 mogą zawsze, na bieżąco 
zasięgnąć dodatkowych infor-
macji w departamencie prawnym 
CDO24 pod numerem telefonu 
801 00 31 38 lub 32 43 43 105, 
który działa codziennie od ponie-
działku do piątku w godzinach 
od 8.00 do 16.30. Pozostałe 
osoby zainteresowane posiada-
niem ochrony prawnej zapra-
szamy do zapoznania się z ofertą 
CDO24 na stronie internetowej 
www.cdo24.pl.

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

»  Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą 
zawodową i renta rodzinna wypadkowa 
(od 1 marca 2016 roku):  1.059,07 zł

»  Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą 
zawodową (od 1 marca 2016 roku):  812,10 zł

W bolesnych chwilach
po śmierci

TATY
dzielimy smutek z naszą Koleżanką

Iloną Żerko i Jej Rodziną

Wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu koleżanek i kolegów z Solidarności 

z Zakładów Mechanicznych Zamet w Tarnowskich Górach

przekazuje
przewodniczący
Andrzej Bałchan

W związku ze śmiercią naszego Kolegi

ANDRZEJA SŁAWIKA
działacza naszej Sekcji

składam
wyrazy głębokiego współczucia

całej Rodzinie

Bronisław Skoczek,
przewodniczący

Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność

Mateusz Widenka
CDO24

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
Koledze

Piotrowi Sadowskiemu

w imieniu Prezydium Międzyzakładowej Organizacji 
Związkowej NSZZ Solidarność Huty Bankowa

składa
przewodniczący
Henryk Myrda
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» W TYM TYGODNIU ZACZYNAMY 
OD KRONIKI KRYMINALNEJ. Nieznani 
sprawcy dokonali włamania do mieszkania 
marszałka Kuchcińskiego. Jak wynika z 
nieofi cjalnych doniesień z kręgów zbli-
żonych do naszego informatora, którego 
szwagier jest policjantem, było to najpraw-
dopodobniej włamanie na tle rabunkowym. 
Z łazienki zginęło m.in legendarne żelazko 
do prasowania grzywki pana marszałka. 

» OFIARĄ WŁAMYWACZY PADŁA 
TEŻ SŁYNNA DACZA GAJOWEGO 
w Budzie Ruskiej. Nasz znajomy szwa-
gier policjanta spekuluje, że włamanie to 
tylko przykrywka, a tak naprawdę była 
to operacja służb, w której chodziło o 
odzyskanie zutylizowanej przez kancelarię 
Bronka sokowirówki i innego sprzętu 
AGD z willi w Klarysewie. 

» SERIA WŁAMAŃ Z PEWNOŚCIĄ 
SPOTKA SIĘ Z NATYCHMIASTOWĄ
i bezkompromisową odpowiedzią ze 
strony aparatu państwa. Odpowiednie 
organa zajmą się włamywaczami, gdy tylko 
uporają się z plagą zatwardziałych bandytów 
jeżdżących rowerem bez odpowiednich 
uprawnień. Ministerstwo Infrastruktury 
szykuje właśnie przepisy wprowadzające 
obowiązkową kartę rowerową dla dorosłych. 
Mamy nadzieję, że najłagodniejszą karą za 
jazdę bez karty będzie 10 lat więzienia, a 
do przeprowadzania kursów i egzaminów 
zostanie powołana Państwowa Inspekcja 
Kolarzówek, Górali i Składaków z dziesię-
cioosobowym zarządem i trzydziestooso-
bową radą nadzorczą.

» INNYM PALĄCYM PROBLEMEM 
ZAJĘŁA SIĘ OSTATNIO posłanka peło 

Henia Krzywonos, znana głównie z tego, 
że podczas strajku w Stoczni Gdańskiej 
w 1980 roku obalała nie tylko komu-
nizm. Otóż pani poseł złożyła interpe-
lację, w której zażądała, aby zakazać 
budowania przy autostradach barów z 
fast foodami i zastąpić je restauracjami 
ze zdrową żywnością. Proponujemy 
połączyć obie szlachetne inicjatywy 
na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa 
Polaków. Można by np. do obowiąz-
kowych kart rowerowych dodawać 
sądowy nakaz żywienia się wyłącznie 
w barach sałatkowych. Skoro zdaniem 
polityków dorosły człowiek nie jest w 
stanie poradzić sobie z rowerem bez 
państwowego nadzoru, tym bardziej 
nie powinien móc decydować, czy woli 
hot doga, czy marchewki. 

» NA KONIEC SŁÓW KILKA O TYM, 
co wyprawiało się ostatnio podczas obrad 
sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw 
Człowieka. Otóż w zażartym sporze starły 
się posłanki Kryśka Pawłowicz i Kamila 
Gasiuk-Pihowicz. Ta pierwsza nazwała drugą 
„myszką agresorką”, na co ta druga zarzuciła 
pierwszej, że jest „słoniem agresorem”. W 
podstawówce podobne konfl ikty kończyły 
się zwykle zamykającym wszelką dyskusję 
stwierdzeniem: „jesteś u pani”. Jaki tutaj był 
fi nał, nie wiemy. Jesteśmy za to przekonani, 
że jeśli w sejmowej komisji zajmującej się 
pilnowaniem praworządności zasiadają 
persony pokroju pani Krysi i Kamili, to 
lepiej wzorem Kazimierza Pawlaka, czym 
prędzej zaopatrzyć się w kilka granatów 
i karabin. Nawet jeśli mu zamek wylata. 

GOSPODZKI&PODRÓŻNY 

ROZBAWIŁO nas to

Foto: docinek.com

Przed domem kłócą się dwie 
sąsiadki. W pewnym momencie 
jedna z nich nie wytrzymuje i 
krzyczy do drugiej:
– Ty stara małpo!
– Tylko nie stara! – odkrzykuje 
druga. Tylko nie stara!

***
Dlaczego na polowaniu strzelał 
pan do swojego kolegi? – pyta 
sędzia na rozprawie.
– Wziąłem go za sarnę.
– A kiedy spostrzegł pan swoją 
pomyłkę?
– Kiedy sarna odpowiedziała 
ogniem.

***
– Janie, kiedy to ostatnio polowa-
liśmy na jelenia?
– Wczoraj, Jaśnie Panie.
– No widzisz! To dlaczego dziś na 
obiad znowu jest konina?
– Proszę wybaczyć, ale kucharz 
serwuje tylko to, co Jaśnie Pan 
raczy trafi ć!

***
Hrabia do Jana:
– Janie jajka!
– Na twardo czy na miękko?
– Nie, podrapać.

***
Spotyka się dwóch bezdomnych:
– A gdzie Ty mieszkasz? – pyta 
pierwszy.
– Nigdzie – odpowiada drugi.
– A, to witam sąsiada!

***
Do babki przyszła sąsiadka i się 
użala:
– Co ja mam z tym moim chłopem! 
To pijak! Przychodzi w środku nocy, 

budzi dzieci, mnie bije, demoluje 
mieszkanie.
– Ja też moja miła nie mam lekko. 
Wyobraź sobie, że mój stary to 
syfi lityk.
W tym momencie uchylają się 
drzwi pokoju. Facet wysuwa głowę:
– Kochanie, tyle razy Ci mówiłem. 
Filatelista. 

***
Naczelnik wydziału śledczego mówi 
do jednego ze swoich podwładnych:
– Słuchaj, Szymaniak. Jedziesz na 
Lazurowe Wybrzeże zbierać infor-
macje o planowanym przerzucie 
narkotyków. Twoja historia jest 
taka: jesteś milionerem, masz 
piękną żonę, właśnie kupiliście 
willę na Lazurowym Wybrzeżu i 
pod pozorem zdobywania znajo-
mości organizujecie wystawne 
przyjęcia i zapraszacie bogatych 
gości. Masz wkupić się w łaski 
lokalnych mafi ozów i przekazywać 
nam informacje. Chwileczkę... Tu 
naczelnik podnosi słuchawkę i 
wybiera numer swojej sekretarki:
– Pani Marysiu, jak stoimy z walutą?
Odkłada słuchawkę: – Szymaniak, 
historia się odrobinę zmienia: 
jesteś niewidomym żebrakiem...

***
– Pana pies szczekał przez całą 
noc – mówi rozwścieczony sąsiad.
– To nic, odeśpi w dzień – odpo-
wiada właściciel psa.

***
Tablica przed zagrodą z końmi: 
„Proszę nie karmić koni! Właściciel”
Napis poniżej:„Proszę nie brać tego 
u góry pod uwagę. Koń”.

Reklama


