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Piotr Bienek: Zorganizowaliśmy 
masówki po to, aby przekazać załodze 
pełną informację z przebiegu spotkania 
i uciąć bezpodstawne plotki. » STRONA 3

Maciej Hamankiewicz:  Oszczędzanie 
na lekarstwach może się skończyć 
hospitalizacją, której koszty zwykle 
są bardzo wysokie. » STRONA 5

Bez nowoczesnego przemysłu opartego na rodzimym kapitale i polskim potencjale naukowo-badawczym 
Polska jest skazana na rolę gospodarki poddostawcy konkurującej jedynie niskimi płacami. W ten sposób 
nigdy nie uda nam się dołączyć do grona państw wysokorozwiniętych. 

Tylko przemysł zapewni rozwój
G

lobalny kryzys 
g o s p o d a r c z y 
dobitnie pokazał, 
jak bardzo błędna 
była promowana 

w całej Europie idea gospo-
darki opartej na usługach. 
Okazało się, że bez silnej tzw. 
realnej gospodarki, bez nowo-
czesnego przemysłu nie da 
się zbudować ani trwałego 
wzrostu gospodarczego, ani 
stabilnego rynku pracy. Już w 
2012 roku unijny komisarz ds. 
przemysłu mówił o potrzebie 
reindustrializacji europejskiej 
gospodarki jako jedynym 
sposobie walki ze spowolnie-
niem gospodarczym. Zgodnie 
ze strategią przyjętą wówczas 
przez Komisję Europejską udział 
przemysłu w unijnym PKB 
ma wzrosnąć z poziomu 15,6 
proc. w 2012 roku do 20 proc. 
w roku 2020. Owocem zmiany 
myślenia europejskich elit o 
przemyśle jest też Plan Inwe-
stycyjny dla Europy, zwany 
potocznie Planem Junckera, 
czyli przygotowany przez 
Komisję Europejską i Europejski 
Bank Inwestycyjny program 
pobudzenia inwestycji w gospo-
darce europejskiej opiewający 
na 315 miliardów euro. 

Lata zaniedbań
Również w naszym kraju 
potrzeba budowy nowo-
czesnego rodzimego prze-
mysłu jest w ostatnim czasie 
odmieniana przez wszystkie 
przypadki, głównie za sprawą 
tzw. Planu Morawieckiego, 
czyli rządowego Programu 
na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju. Reindustrializacja jest 
również jednym z głównych 
obszarów tzw. Kontraktu dla 
Województwa Śląskiego przy-
gotowywanego pod auspicjami 
Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego w Katowicach 
z inicjatywy śląsko-dąbrow-
skiej Solidarności. Zaległości 
do nadrobienia są ogromne. 
Przez ostatnie ćwierćwiecze 
kolejne rządy nie prowadziły 
kompletnie żadnej polityki 
przemysłowej lub koncentro-
wały się na likwidacji państwo-
wych zakładów produkcyjnych 
bądź ich bezmyślnej prywa-
tyzacji. Jak wskazuje raport 

Polskiego Lobby Przemysło-
wego pt. „Straty w potencjale 
polskiego przemysłu i jego 
ułomna transformacja po 1989 
roku. Wizja nowoczesnej rein-
dustrializacji Polski”, spośród 
1525 nowych zakładów prze-
mysłowych zbudowanych 
w PRL, po 1989 roku zlikwi-
dowano co najmniej 424 z 
nich, czyli znacznie więcej 
niż w innych krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej prze-
chodzących transformację 
ustrojową podobną do naszej. 
W ciągu 12 lat od 1990 roku 
liczba polskich pracowników 
zatrudnionych w przemyśle 
skurczyła się o ponad 2 mln. 

Specjalne Strefy Ekonomiczne
W zasadzie jedyną realną odpo-
wiedzią na masową likwidację 
rodzimego przemysłu po 1989 

roku było tworzenie Specjal-
nych Stref Ekonomicznych. 
Inwestorzy działający w stre-
fach otrzymali szeroką pomoc 
publiczną w postaci zwolnień 
z podatków dochodowych i 
podatku od nieruchomości 
oraz inne przywileje. SSE 
zostały zdominowane przez 
kapitał zagraniczny. Według 
danych Ministerstwa Gospo-
darki, na koniec grudnia 2014 
roku skumulowana wartość 
inwestycji w SSE wynosiła 
blisko 102 mld złotych, z czego 
polskie inwestycje stanowiły 
jedynie ok. 19 proc. Choć 
Strefy miały funkcjonować 
jako krótkotrwały instrument 
służący do przyciągania inwe-
stycji zagranicznych, w 2013 
roku ówczesny rząd podjął 
decyzję o przedłużeniu ich 
funkcjonowania do 2023 

roku. Mimo niewątpliwych 
korzyści z powstania SSE, 
dzięki którym powstały dzie-
siątki tysięcy miejsc pracy, nie 
są one narzędziem umożli-
wiającym budowę silnego, 
innowacyjnego przemysłu. 

Pułapka niskich płac
SSE konserwują sytuację, w 
której główną przewagą konku-
rencyjną polskiej gospodarki 
są niskie płace. Jak wynika z 
badań Polskiej Agencji Infor-
macji i Inwestycji Zagranicz-
nych, niskie koszty pracy 
obok dostępu do wykwalifi ko-
wanej kadry stanowią główną 
zachętę do inwestowania w 
naszym kraju dla zagranicz-
nych przedsiębiorców. Udział 
płac w polskim PKB wyniósł 
w Polsce w 2015 roku 46 proc., 
czyli zaraz po Litwie najmniej 

w Unii Europejskiej. Wśród 
krajów OECD wskaźnik ten 
jest niższy tylko w Meksyku. 

Przemysł oparty na zagra-
nicznych inwestycjach bezpo-
średnich nie sprzyja również 
innowacjom. Jak wskazują 
autorzy raportu Fundacji Kale-
ckiego „Kapitał zagraniczny: czy 
jesteśmy gospodarką poddo-
stawcy?”, m.in. dzięki SSE 
specjalnością naszego kraju 
stały się montownie głównie 
komponentów samochodo-
wych i sprzętu RTV AGD. 
Choć są to często produkty 
zaawansowane technologicznie, 
faza koncepcyjno-badawcza 
ich produkcji oraz sprzedaż 
znajduje się poza granicami 
naszego kraju. Innymi słowy 
montując produkty opra-
cowane w innych krajach, 
w żaden sposób nie rozwi-

jamy rodzimego potencjału 
innowacyjnego.

Gospodarka poddostawcy
To sprawia również, że przyjmu-
jemy na siebie rolę gospodarki 
poddostawcy uzależnionej od 
innych, silniejszych gospo-
darek, z których pochodzą 
fi rmy montujące u nas swoje 
produkty.  – Obecna struk-
tura inwestycji zagranicznych 
konserwuje model rozwojowy 
oparty na niskich kosztach 
pracy, co może skutkować 
utrzymaniem peryferyjnej roli 
Polski w światowej gospodarce. 
Z pozycji poddostawcy taniej 
pracy i średniozaawansowanej 
produkcji może być trudno 
dołączyć do grona krajów wyso-
korozwiniętych – czytamy w 
raporcie Fundacji Kaleckiego. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: commons.wikimedia.org/BMW Werk Leipzig
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A 
miało być tak pięknie. Worek medali, 
zadowoleni sportowcy, zachwyceni 
kibice, a tymczasem jest jak zwykle. 

Media pompują kolejne balony, które pękają 
z hukiem. Pływanie – kompletna klapa. 
Tenis – szkoda gadać. Boks – bida z nędzą. 
Podnoszenie ciężarów – beznadzieja i afera 
dopingowa. Wraca stara śpiewka o dobrej 
9 pozycji, zasłużonym miejscu w pierw-
szej dwudziestce na świecie, albo bardzo 
dobrym występie w fi nale, tyle że w fi nale 
B. Słabe wyniki tłumaczy się ogromnym 
pechem. Ogromnym, bo przy zwykłym 
pechu byłby rzecz jasna co najmniej 
brązowy medal. Niby nie powinienem 
być zdziwiony. Polski sport jest podobny 
do innych dziedzin życia w naszym kraju. 
Polska nauka, polska administracja, polska 
gospodarka, itd. Opowieści o ambitnych 
planach, zamierzeniach i możliwościach 
nijak mają się do ich praktyki. I też na 
przeszkodzie staje najczęściej ogromny 
pech, zbieg niekorzystnych i nieprzewidy-
walnych okoliczności, z którymi przecież 
nawet najlepsi nie daliby sobie rady. 

Jest oczywiste, że porażkę łatwiej znieść, 
gdy nie miało się wielkich oczekiwań. 
Gdy na dobry efekt liczyło się w duchu 
i mocno kibicowało, ale bez tego całego 
szumu i wytwarzania pozorów sportowej 
potęgi polskiej reprezentacji olimpijskiej. 
Wiadomo wszakże, że zdecydowana 
większość z przeszło 260 polskich olimpij-
czyków startujących w Rio będzie raczej 
hołdować nieśmiertelnej dewizie barona 
de Coubertine’a, że „istotą igrzysk nie jest 
zwyciężyć, ale wziąć udział”, a nie walczyć 
o medale. Mniej znana, druga część dewizy 
barona brzmi: „Nie musisz wygrać, bylebyś 
walczył dobrze”. Oczywiście można to 
rozumieć na różne sposoby, bo co znaczy 
„dobrze walczyć”? Dać z siebie wszystko? 
Przegrać, ale zostawić dobre wrażenie styli-
styczno-artystyczne? A może chodzi o etykę 
i moralność, a nie bezwzględne dążenie do 
miejsca na podium? Moim zdaniem równie 
ważne są wszystkie te trzy odpowiedzi i 
obowiązkowo jeszcze jedna – walczyć tak, 
aby nawet wyraźnie lepsi rywale poczuli 

szacunek i podziw wobec przegranego. 
I by to samo uczucie towarzyszyło kibicom. 
Nie współczucie, nie irytujące przyśpiewki 
o tym, jakoby „nic się nie stało”, ale podziw 
i szacunek właśnie. 

Kibicuję polskim sportowcom całym 
sercem. Przeżywałem już piękne chwile 
na tych igrzyskach. Było już parę medali i 
były niezakończone medalem, ale budzące 
szacunek występy polskich reprezentantów. 

Jednak szczególnie zaimponowała mi 
Anita Włodarczyk. Była faworytką. Nie 
tylko medialną, lecz faktyczną. Mierzyła 
siły na zamiary i zapowiadała rekord. Jak 
zapowiedziała, tak zrobiła. Jestem pod 
ogromnym wrażeniem. Przyjechała po 
złoto i rekord, i to zdobyła. Chciałbym, 
aby choć w paru innych dyscyplinach 
sportowych było podobnie. Ciężka praca, 
świetne przygotowanie i w efekcie zapo-
wiadany wynik. Chciałbym, żeby nie tylko 
w polskim sporcie pojawiali się tak wybitni 
i tak właśnie działający ludzie. Choć parę 
takich osób w polskiej gospodarce czy 
w polityce, a do tego jeszcze silna grupa 
liderów, których nie dopada rutynowo 
ogromny pech, a nawet gdy przegrają, to 
patrzymy na nich z podziwem i szacun-
kiem. Życie w naszym kraju naprawdę 
zmieniłoby się na lepsze.

JEDEN Z DRUGĄ;)

CHODZI O TO zwłaszcza...
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Ciężka praca, świetne 
przygotowanie i w efekcie 
zapowiadany wynik. 
Chciałbym, żeby nie tylko w 
sporcie pojawiali się tak wybitni 
i tak właśnie działający ludzie.

INNI napisali

Nie uczą się ani
nie pracują

P
rawie 5 mln, czyli 17,3 proc. młodych 
mieszkańców Unii Europejskiej w wieku 
od 20 do 24 lat nie uczy się, ani nie 

pracuje – podał Europejski Urząd Statystyczny. 
Najgorzej pod tym względem jest we 

Włoszech i w Grecji, gdzie nie uczy się, ani 
nie pracuje odpowiednio 31,1 i 26,1 proc. 
młodych ludzi. W tych dwóch krajach 
odsetek młodych obywateli znajdujących 
się w takiej sytuacji wzrósł w ciągu ostat-
nich 10 lat o 9 proc. 

Nie uczy się i nie pracuje również ponad 
20 proc. młodych Chorwatów, Rumunów, 
Bułgarów, Hiszpanów i Cypryjczyków. 
Najmniej nieuczących się i niepracujących 
młodych mieszkańców w wieku od 20 do 24 
lat było w Holandii (7,2 proc.), Luksemburgu 
(8,8 proc.), Danii, Niemczech i Szwecji (po 
9,3 proc.), na Malcie i w Austrii (9,8 proc.) 
oraz w Czechach (10,8 proc).

Według danych opublikowanych przez 
Eurostat w Polsce odsetek takich osób sięgał 
w zeszłym roku 17,6 proc., czyli o 2,8 punktu 
procentowego mniej niż dziesięć lat temu. W 
2015 roku 38 proc. młodych mieszkańców 
Polski w wieku od 20 do 24 lat uczyło się, a 
34 proc. pracowało. Z kolei 10,4 proc. osób 
w tej grupie wiekowej w Polsce zarówno 
uczyło się, jak i pracowało.

Ograniczyć 
marnotrawstwo

W
łoski rząd przyjął ustawę mającą 
ograniczyć marnotrawstwo 
żywności . Co roku w tym kraju 

na śmietnik trafia 5 mln ton jedzenia 
wartych 8 mld euro.

Zgodnie z ustawą bezpłatne przekazywanie 
żywności ma być łatwiejsze, a darczyńcy 
skorzystają z ulg podatkowych. Celem ustawy 
jest zmniejszenie skali marnotrawstwa o 
milion ton żywności rocznie. Codziennie 
we Włoszech wyrzuca się m.in. 13 tys. 
ton pieczywa. Od teraz na mocy nowych 
przepisów niesprzedany w ciągu 24 godzin 
chleb może zostać przekazany w formie 
darowizny organizacjom dobroczynnym.

Według szacunków instytucji chary-
tatywnych, gdyby tylko wszystkie insty-
tucje publiczne wyposażone w stołówki, 
nie marnotrawiły żywności, można by 
rozdać dodatkowo 7 milionów posiłków 
najbiedniejszym. Nowe przepisy wskazują 
też metody zapobiegania marnowaniu się 
lekarstw. Niewykorzystane opakowania, z 
wyjątkiem tych dostępnych tylko w szpi-
talach, będą rozdawane potrzebującym. 

Jak wynika z danych Polskich Banków 
Żywności w naszym kraju na śmietnik co 
roku trafi a 9 mln ton żywności, czyli prawie 
2 razy więcej niż we Włoszech. 

Emerytura nawet 
po śmierci?

H
iszpania co miesiąc wypłaca emery-
turę niemal 3 tysiącom nieżyjących 
obywateli – poinformował tamtejszy 

urząd zajmujący się audytem finansów 
publicznych.

Na emerytury dla nieżyjących Hiszpanów 
rząd wydaje rocznie ok. 300 mln euro. Audy-
torzy ustalili liczbę świadczeń emerytalnych 
wypłacanych nieżyjącym obywatelom, 
porównując dane dotyczące liczby świad-
czeniobiorców ze statystyką zgonów prowa-
dzoną przez hiszpański urząd statystyczny.

Autorzy audytu wskazali, że hiszpańska 
biurokracja jest pełna „luk i słabości”, a 
tamtejszy odpowiednik ZUS nie jest w stanie 
efektywnie zweryfi kować, kto w rzeczywi-
stości pobiera świadczenie emerytalne. 

W lipcu hiszpański rząd musiał dwukrotnie 
sięgnąć po środki z rezerwy tamtejszego 
systemu emerytalnego aby wypłacić emery-
tury uprawnionym obywatelom. Tylko 20 
lipca z rezerwy pobrano 1 mld euro i tym 
samym zmniejszono ją do nieco ponad 24 
mld euro. Jeszcze w 2011 roku hiszpańska 
rezerwa systemu emerytalnego wynosiła 
niemal 67 mld euro. Defi cyt hiszpańskiego 
systemu emerytalnego ma w 2016 roku 
stanowić równowartość 1,1 proc. PKB.

OPRAC. ŁK

KRÓTKO

Wykorzystać potencjał 
Górnego Śląska
» TRANSFORMACJA GOSPODARCZA GÓRNEGO 
ŚLĄSKA powinna opierać się o ogromny potencjał 
naukowy, badawczy i przemysłowy tego regionu 
– powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki 4 sierpnia w 
Zabrzu. Wskazał, że chodzi m.in. o wykorzystanie węgla w 
ekologicznie akceptowanych technologiach. 
Nad propozycjami dla Śląska rozmawiano podczas wizyty 
Mateusza Morawieckiego, wicepremiera i ministra rozwoju, 
w Zabrzu i Katowicach. Premier Morawiecki zapowiedział, 
że częścią rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju będzie „Plan dla Śląska”, który zostanie 
opracowany z uwzględnieniem konsultacji społecznych i 
propozycji wypracowanych w Wojewódzkiej Radzie Dialogu 
Społecznego w Katowicach. Pod auspicjami WRDS trwają 
prace zespołu ekspertów mających opracować „Program 
dla Województwa Śląskiego”, czyli program kompleksowego 
rozwoju naszego regionu. 
Wicepremier Morawiecki podkreślił, że na Śląsku należy 
dokonać działań wykorzystujących potencjał naukowy i 
przemysłowy regionu. – W tym również związany ściśle 
z przemysłem górniczym, dla modernizacji polskiego 
przemysłu, modernizacji polskiej energetyki i pracy przy 
nowych technologiach. Przed nami ogromna praca nad 
wdrożeniami różnych rozwiązań, które rzeczywiście będą 
wykorzystywały siłę polskiego Górnego Śląska, czyli również 
węgla. To bardzo pozytywny przekaz dla przyszłości, abyśmy 
korzystali z tego, czego mamy dużo – węgla i wiedzy wokół 
węgla – zaznaczył wicepremier Morawiecki.

Minimalna stawka 
godzinowa 
» 5 SIERPNIA PREZYDENT ANDRZEJ DUDA podpisał 
ustawę o minimalnej stawce godzinowej. Od 2017 roku za 
godzinę pracy nie będzie wolno płacić mniej niż 12 zł, a po 
waloryzacji ok. 13 zł. 
W znowelizowanej ustawie zapisano, że wysokość minimalnej 
staweki godzinowej będzie waloryzowana co roku w 
zależności od wzrostu płacy minimalnej. Kwota ta będzie 
podwyższana w konsultacji z Radą Dialogu Społecznego. 
Zgodnie z nowymi przepisami minimalna stawka godzinowa 
będzie obejmować pracowników zatrudnionych na podstawie 
umów zleceń oraz osoby samozatrudnione jednoosobowo 
świadczące usługi na rzecz fi rm. Minimalna stawka 
godzinowa ma mieć zastosowanie do wszystkich umów, 
bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia – wg 
stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej 
itp. Wyłączenia z zasady minimalnego godzinowego 
wynagrodzenia za pracę mają dotyczyć m.in. rodzinnych 
domów dziecka i umów cywilnoprawnych przy opiece nad 
uczestnikami wycieczek.
Państwowa Inspekcja Pracy uzyska prawo do kontroli 
w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy oraz 
legalności zatrudnienia bez uprzedzenia przedsiębiorców. 
W godzinach pracy kontrolowanego podmiotu bez 
uprzedzenia PIP będzie mogła prowadzić kontrolę 
wypłacania minimalnego wynagrodzenia za zlecenia lub 
świadczenie usług. Kontrolerzy PIP będą też mogli wydać 
polecenie wypłaty wynagrodzenia w wymaganej wysokości. 
W ustawie przewidziano także sankcje. Za wypłacanie 
wygrodzenia w wysokości niższej od obowiązującej 
minimalnej stawki godzinowej będzie grozić kara grzywny 
od 1 tys. do 30 tys. zł.

ŁK

Wszystkim pracownikom branży 
energetycznej składam najserdeczniejsze 

życzenia z okazji Dnia Energetyka.

Niech Wasz patron, św. Maksymilian Kolbe 
otacza Was nieustanną opieką.

Życzę Wam bezpiecznej pracy, godnych 
płac oraz wszelkiej pomyślności w życiu 

zawodowym i prywatnym.

Dominik Kolorz, 
przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-

Dąbrowskiego NSZZ Solidarność
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PEC Tychy
» ŚREDNIO O 200 ZŁ BRUTTO 
WZROSNĄ płace zasadnicze pracow-
ników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciep-
lnej w Tychach. Podwyżka obowiązywać 
będzie od 1 września, a jej wysokość dla 
poszczególnych pracowników uzależ-
niona została od ich stawek osobistego 
zaszeregowania. Porozumienie w sprawie 
wzrostu płac zawarli jeszcze w marcu 
bieżącego roku przedstawiciele zarządu 
PEC i dwóch działających w zakładzie 
związków zawodowych: Solidarności i 
Związku Zawodowego Ciepłowników.
Jak informuje Stanisław Gondzik, szef 
zakładowej Solidarności, o wzrost wyna-
grodzeń strona związkowa wnioskuje 
do pracodawcy na początku każdego 
roku. – Wzrost płac zawsze uzależniamy 
od zysków, jakie nasz zakład osiągnął 
w poprzednim roku. 2015 rok zakończy-
liśmy niezłym wynikiem ekonomicznym. 
Podwyżki na średnim poziomie 200 zł 
brutto nasi pracownicy otrzymują już 
trzeci rok z rzędu – podkreśla przewodni-
czący zakładowej Solidarności.
Tyski PEC zatrudnia około 130 pracow-
ników. Spółka zajmuje się produkcją i 
dystrybucją energii cieplnej dla miesz-
kańców Tychów i Łazisk.

MOPS Żory
» OD 90 DO 120 ZŁ BRUTTO 
WZROSŁY PŁACE zasadnicze pracow-
ników Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Żorach. To efekt starań 
zakładowej Solidarności, jedynego związku 
zawodowego działającego w żorskiej 
placówce. To pierwszy od dwóch lat 
wzrost płac w ośrodku. Jak podkreśla Ewa 
Wieczorek, przewodnicząca zakładowej 
Solidarności, po raz pierwszy wysokość 
podwyżek nie została uzależniona od 
stanowisk pracy poszczególnych pracow-
ników, lecz od ich stażu pracy. Długoletni 
pracownicy otrzymali podwyżki po 120 zł, 
osoby ze średnim stażem 100 zł, a najkrót-
szym 90 zł brutto. – Do tej pory na podwyż-
kach najwięcej zyskiwali kierownicy, którzy 
w każdym miesiącu dostają m.in. dodatki 
funkcyjne. Zależało nam, by teraz wzrost 
płac najbardziej odczuli nasi długoletni 
pracownicy – podkreśla przewodnicząca.
MOPS w Żorach zatrudnia ponad 100 osób.

Dąbrowskie 
Wodociągi
» O 100 ZŁ BRUTTO WZROSŁY PŁACE 
zasadnicze w spółce Dąbrowskie Wodo-
ciągi w Dąbrowie Górniczej. Wynegocjo-
wane przez związki zawodowe podwyżki 
trafi ły na konta pracowników wraz z 
wypłatą za lipiec. Jak podkreśla Jaro-
sław Dróżdż, przewodniczący zakładowej 
Solidarności, podwyżki płac na zbliżonym 
poziomie pracownicy otrzymują co roku. 
– To z pewnością nie są duże pieniądze, 
ale ważne, że pracownicy dostają je 
regularnie. Dzięki temu w ciągu ostatnich 
pięciu lat ich płace zasadnicze podniosły 
się średnio o blisko 500 zł brutto – mówi 
Jarosław Dróżdż.
Podczas tegorocznych negocjacji związ-
kowcy postulowali również podwyższenie 
nagród jubileuszowych o 200 zł brutto dla 
wszystkich obowiązujących w zakładzie 
progów płacowych. Jeśli zarząd spółki 
wyrazi zgodę, będzie to możliwe od 
1 stycznia 2017 roku.
Spółka Dąbrowskie Wodociągi zatrudnia 
190 pracowników.

BEA
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Najważniejsze są miejsca pracy
Najpierw plan naprawczy dla 
całego Katowickiego Holdingu 
Węglowego, dopiero potem 
dyskusja na temat funkcjono-
wania poszczególnych kopalń i 
ruchów zakładów wydobywczych 
w przyszłości – takie stanowisko 
przedstawili reprezentanci Solidar-
ności z KHW podczas spotkania 
5 sierpnia z zarządem spółki i z 
szefem resortu energii Krzysztofem 
Tchórzewskim oraz wiceministrem 
Grzegorzem Tobiszowskim.

– Omawiana była obecna sytu-
acja spółki i rozwiązania, które mają 
się znaleźć w planie naprawczym. 

Rozmawialiśmy też o pozyskaniu 
inwestorów, m.in. z sektora energe-
tycznego. Zarząd zadeklarował, że plan 
będzie gotowy w ciągu najbliższych 
kilku tygodni – mówi Piotr Bienek, 
wiceprzewodniczący Solidarności 
w KHW i szef związku w kopalni 
Wujek Ruch Śląsk. Przedstawiciele 
strony społecznej podkreślali, że 
dopiero po zapoznaniu się z tym 
projektem będzie czas na rozmowy 
o przyszłości poszczególnych kopalń 
holdingu. – Spekulacje na temat jakiejś 
listy kopalń do zamknięcia czy prze-
kazania do Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń są zupełnie bezpodstawne. 

Nasze stanowisko w tej sprawie jest 
od dawna znane i nie zmieniło się. 
Jedynym dopuszczalnym powodem 
wygaszenia wydobycia jakiejś kopalni 
czy ruchu może być tylko sczerpanie 
złoża. Jednocześnie muszą temu 
towarzyszyć gwarancje zatrudnienia 
dla załogi takiego zakładu, bo dla 
nas najważniejsze są miejsca pracy 
i bezpieczeństwo socjalne załóg 
kopalń holdingu– podkreśla Bienek.
8 i 9 sierpnia w kopalni Wujek w 
Ruchu Śląsk i w Ruchu Wujek zorga-
nizowano masówki informacyjne 
dla załogi na zmianach porannej, 
południowej i wieczornej. – Medialne 

spekulacje na temat trójstronnego 
spotkania z 5 sierpnia wzbudziły 
niepokój i obawy wśród górników. 
Zorganizowaliśmy masówki po to, 
aby przekazać załodze pełną infor-
mację z przebiegu spotkania i uciąć 
bezpodstawne plotki. To, że holding 
jest w trudnej sytuacji, powszechnie 
wiadomo, ale mamy nadzieję, że plan 
naprawczy pozwoli wyjść fi rmie na 
prostą. Zadaniem organizacji związ-
kowych jest zadbanie o to, aby ten 
plan respektował prawa i bezpie-
czeństwo zatrudnienia załóg kopalń 
holdingu – dodaje przewodniczący.

NY

Kopalnia Sośnica warunkowo pozostanie w strukturach Polskiej Grupy Górniczej 
– uzgodniono 9 sierpnia podczas spotkania przedstawicieli central związkowych z zarządem 
PGG oraz ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim. 

Co czeka kopalnię Sośnica?
P

odczas rozmów ustalono, 
że gliwicka kopalnia ma na 
koniec stycznia 2017 roku 
osiągnąć dodatni wynik 
finansowy na dwóch 

nowych ścianach, które zostaną 
oddane do eksploatacji w najbliższych 
miesiącach, najprawdopodobniej 
w październiku i listopadzie. Jeżeli 
warunek ten będzie spełniony, 
kopalnia pozostanie w Polskiej 
Grupie Górniczej. Natomiast jeżeli 
założonego celu nie uda się zreali-
zować, Sośnica będzie fedrować w 
ramach PGG tylko do końca przy-
szłego roku, aby sczerpać węgiel z 
dwóch nowych ścian. Następnie 
zakład zostanie przekazany do Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń. – Jeśli w 
styczniu okaże się, że nowe ściany 
się bilansują, kopalnia otrzyma zgodę 
na rozcinanie kolejnych ścian w tym 
rejonie i przez następne lata będzie 
normalnie funkcjonować – powiedział 
po negocjacjach Bogusław Hutek, 
przewodniczący Solidarności w 
Polskiej Grupie Górniczej. 

Rozmowy 9 lipca były trzecią turą 
negocjacji dotyczących przyszłości 
gliwickiej kopalni. Początkowo zarząd 
Polskiej Grupy Górniczej zapo-
wiadał zamiar przekazania Sośnicy 
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 
Na to rozwiązanie nie zgodziła się 
strona społeczna, argumentując iż 
w porozumieniu z 19 kwietnia 2016 
roku dotyczącym powołania PGG 
zapisano, że w skład nowej spółki 
wejdzie 11 kopalń i 4 zakłady w 

tym również kopalnia Sośnica. – Od 
podpisania kwietniowego poro-
zumienia minęło zaledwie kilka 
miesięcy. Dlatego nie mogło być 
naszej zgody na przekazanie Sośnicy 
do SRK. Udało się wypracować bardzo 
trudny kompromis. Sośnica dostała 
szansę i teraz załoga oraz dyrekcja 
tej kopalni muszą pokazać, że za 
wcześnie chciano postawić na niej 
krzyżyk – podkreślił Bogusław Hutek. 

Kopalnia Sośnica w Gliwicach 
zatrudnia ok. 2 tys. pracowników. Do 

końca kwietnia 2015 roku zakład był 
częścią kopalni Sośnica-Makoszowy. 

Polska Grupa Górnicza rozpo-
częła działalność 1 maja 2016 roku. 
Spółka powstała na bazie 11 kopalń 
i 4 zakładów Kompanii Węglowej. 
Powołaniu PGG towarzyszył proces 
tworzenia tzw. kopalń zespolo-
nych. 1 lipca kopalnia Ziemowit 
została połączona z kopalnią Piast, 
jeden organizm stworzyły kopalnie 
Rydułtowy, Chwałowice, Jankowice 
i Marcel, a także rudzkie kopalnie 

Bielszowice, Pokój i Halemba. Jako 
samodzielne podmioty nadal funk-
cjonują kopalnie Bolesław Śmiały w 
Lędzinach i gliwicka Sośnica. Zgodnie 
z biznesplanem nowej spółki, część 
majątku dawnej Kompanii Węglowej 
ma zostać przekazana do Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń. Do SRK 
ma trafi ć również od 3,8 do 4 tys. 
pracowników KW, którzy będą mogli 
skorzystać z osłon socjalnych prze-
widzianych w tzw. ustawie górniczej. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: commons.wikimedia.org/Piotr1952

Czy będzie węgiel dla emerytów?
Od 1 stycznia 2017 roku emeryci 
górniczy mają otrzymywać ekwi-
walent za deputat węglowy – zapo-
wiedział 4 sierpnia w Katowicach 
wiceminister energii Grzegorz 
Tobiszowski. Wypłatą świadczenia 
ma zająć się Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. 

Deklaracja wiceministra Tobi-
szowskiego padła podczas spotkania 
z sympatykami Prawa i Sprawied-
liwości oraz m.in. członkami NSZZ 
Solidarność zorganizowanym w 
siedzibie śląsko-dąbrowskiej Soli-
darności. W spotkaniu brał udział 

m.in wicepremier i minister rozwoju 
Mateusz Morawiecki. – Na pytanie 
dotyczące kwestii deputatu węglo-
wego pan wiceminister Tobiszowski 
odpowiedział, że rządowy projekt 
ustawy regulujący tę kwestię jest 
już gotowy i we wrześniu zostanie 
skierowany do Sejmu. Poinformował 
również, że resort energii zwrócił 
się już do Ministerstwa Finansów 
o zabezpieczenie środków na ten 
cel – mówi Bronisław Skoczek, 
przewodniczący Regionalnej Sekcji 
Emerytów i Rencistów NSZZ Soli-
darność w Katowicach. 

Jak przekonuje przewodniczący, 
uregulowanie kwestii deputatu 
to sprawa niezwykle ważna dla 
tysięcy emerytów górniczych, 
którzy zostali pozbawieni tego 
świadczenia. – Walkę o deputat 
prowadzimy od 2014 roku. Liczę, 
że deklaracja ze strony przed-
stawiciela rządu będzie czymś 
więcej niż tylko obietnicą. Jednak 
o sukcesie będzie można mówić 
dopiero wówczas, gdy zoba-
czymy gotowy projekt ustawy. W 
tym przypadku będę jak święty 
Tomasz. Dopóki nie zobaczę, to 

nie uwierzę – podkreśla Bronisław 
Skoczek. 

Obecnie sprawy związane 
z deputatem regulują decyzje 
zarządów spółek węglowych. 
Powołując się na trudną sytuację 
ekonomiczną, Jastrzębska Spółka 
Węglowa i Kompania Węglowa 
(obecnie Polska Grupa Górnicza) 
pozbawiły emerytów i rencistów 
deputatu, natomiast Katowicki 
Holding Węglowy zawiesił wypłatę 
tego świadczenia na okres trzech 
lat (2015-2017). 

AND
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A
kcję zorganizowano 
m.in. w Warszawie, 
Gdańsku, Wroc-
ławiu, Olsztynie, 
Opolu, Bydgoszczy, 

Rzeszowie, Nowym Targu i w 
Ełku. Podpisy były zbierane w 
centrach miast, w miejscach 
najbardziej uczęszczanych 
przez mieszkańców. W Kato-
wicach na rynku do poparcia 
projektu ustawy zachęcał szef 
handlowej Solidarności Alfred 
Bujara. – Wiele osób słyszało 
o naszej inicjatywie, ale nie 
zdawało sobie sprawy, że czasu 
na zebranie 100 tys. podpisów 
zostało już tak niewiele, bo 
tylko trzy tygodnie. Uliczne 
zbiórki w całej Polsce mają na 
celu dotarcie do jak największej 
liczby obywateli i zachęcenie do 
poparcia ustawy tych, którzy 
jeszcze tego nie zrobili – mówi 
przewodniczący Krajowego 
Sekretariatu Banków, Handlu i 
Ubezpieczeń NSZZ Solidarność.

Wśród osób, które podpisały 
listę poparcia w Katowicach, 
była pani Alina. Jej zdaniem 
każdy pracownik powinien 
mieć prawo do niedzielnego 
odpoczynku w rodzinnym 
gronie. – Sama wiem jak 
wygląda praca w niedziele, 
gdy praktycznie nie widuje 
się własnych dzieci. Jeśli ktoś 
chce pracować w tym dniu, to 
niech pracuje, ale nikogo nie 
powinno się do tego zmuszać 
– podkreśla pani Alina. Podob-

nego zdania jest pan Józef, 
który również złożył podpis 
pod projektem ustawy przy-
gotowanym przez handlową 
Solidarność. – Mam 72 lata i 
pamiętam, że kiedyś sklepy 
w niedziele były zamknięte. 
Wszyscy jakoś żyli i nikt nie 
umarł z głodu. Moja córka 
mieszka w Niemczech i tam też 

sklepy w niedziele są nieczynne. 
Ludzie mają cały tydzień, żeby 
zrobić zakupy, w niedziele 
mogą sobie darować i przy 
okazji dać odpocząć innym 
– przekonuje pan Józef.

Zbiórka podpisów pod 
projektem ustawy ogranicza-
jącej handel w niedziele rozpo-
częła się w czerwcu i potrwa 

do końca lipca. Projekt przy-
gotowany przez Solidarność 
przy współudziale organizacji 
zrzeszających pracodawców 
z branży handlowej zakłada 
liczne wyjątki dopuszczające 
handel w niedziele. Czynne w 
tym dniu będą mogły być m.in. 
stacje benzynowe, piekarnie, 
sklepy usytuowane na dwor-

cach kolejowych i lotniskach 
czy kioski z prasą. Handlować 
będą mogły również małe, 
osiedlowe sklepy pod warun-
kiem, że za ladą stanie ich 
właściciel. To właśnie drobni 
sklepikarze mają obok pracow-
ników handlu najbardziej 
skorzystać dzięki nowym 
przepisom. W ustawie znalazł 

się również zapis dotyczący 
ustanowienia siedmiu tzw. 
niedziel handlowych w ciągu 
roku. Sklepy mają być czynne 
m.in. w niedziele poprzedza-
jące Boże Narodzenie oraz 
Wielkanoc, a także w okresach, 
w których organizowane są 
wyprzedaże.

Autorzy projektu uzasad-
niają, że ograniczenie handlu 
w niedziele nie spowoduje 
spadku obrotów sklepów i 
tym samym zwolnień pracow-
ników. Jak wynika z ich analiz, 
w początkowym okresie po 
wprowadzeniu nowych prze-
pisów obroty w handlu nawet 
wzrosną, co spowoduje również 
zwiększenie wpływów budżeto-
wych. – Ludzie będą kupować 
na zapas, tak jak dzieje się 
to przed świętami wolnymi 
od pracy. Przewidujemy, że 
dochody budżetowe wyłącznie 
opodatkowania sprzedaży 
produktów spożywczych i 
napojów bezalkoholowych 
wzrosną o ponad 1,4 mld zł. 
Ponadto ograniczenie handlu 
w niedzielę sprawi, że ludzie 
zamiast jeździć w tym dniu do 
galerii handlowych, wybiorą 
inne formy spędzania wolnego 
czasu. Zyska gastronomia 
oraz usługi rozrywkowe i 
rekreacyjne. Przewidujemy, że 
dzięki temu do budżetu trafi  
kolejne 400 mln zł – wylicza 
Alfred Bujara. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Zachęcić jak najwięcej obywateli

9 sierpnia w kilkunastu polskich miastach Solidarność przeprowadziła uliczne zbiórki podpisów 
pod obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Podpisy poparcia można 
składać do końca sierpnia.

Foto: TŚD

Nagrody z okazji Dnia Energetyka
Z okazji przypadającego 14 
sierpnia Dnia Energetyka 
pracownikom spółek energe-
tycznych wypłacone zostały 
nagrody. Świadczenia z okazji 
branżowego święta są gwaran-
towane przez zakładowe 
układy zbiorowe pracy bądź 
inne wewnątrzzakładowe 
porozumienia.

Nagroda z okazji Dnia 
Energetyka w spółce Tauron 
Wytwarzanie S.A. wyniosła 
w tym roku 1000 zł brutto. 
Wypłata świadczenia została 
zagwarantowana w porozu-
mieniu z 18 marca w sprawie 
zasad kształtowania wynagro-
dzeń pracowników Tauron 
Wytwarzanie S.A. na 2016 rok. 
Zostało one wynegocjowane 
z zarządem spółki przez trzy 
reprezentatywne organizacje 
związkowe: Międzyzakładową 
Organizację Związkową NSZZ 
Solidarność, Związek Zawo-
dowy Pracowników Energe-
tyki oraz Związek Zawodowy 
Pracowników Ruchu Ciągłego.

Jak mówi Andrzej Sikora, 
przewodniczący MOZ NSZZ Soli-
darność w Tauron Wytwarzanie,
podobne porozumienia z praco-

dawcą strona związkowa zawiera 
co roku, a uzgodnienia doty-
czące wysokości nagrody z 
okazji branżowego święta są 
jednym z jej elementów. – W 
czasie rozmów ustaliliśmy, że 

wysokość świadczenia będzie 
na podobnym poziomie jak rok 
wcześniej. Z naszych wyliczeń 
wynikało, że spółkę stać na 
wypłacenie każdemu pracowni-
kowi po 1000 zł brutto nagrody. 

Podkreślaliśmy, że pracownicy 
powinni zostać fi nansowo doce-
nieni za swoją niebezpieczną i 
ciężką pracę, tym bardziej że w 
ciągu kilku ostatnich lat stan 
zatrudnienia zmniejszył się z 

5400 do około 3000 osób i z 
tego powodu pracownikom 
wciąż poszerza się zakresy 
obowiązków – mówi  Sikora.
W spółce Tauron Ciepło nagroda 
z okazji branżowego święta 
stanowi 56,5 proc. płacy mini-
malnej, czyli w tym roku jest to 
ponad 1000 zł brutto. Wypłatę 
tego świadczenia gwarantuje 
obowiązujący w przedsię-
biorstwie od 1 stycznia 2016 
roku nowy Zakładowy Układ 
Zbiorowy Pracy. Dokument 
wynegocjowały z zarządem 
spółki zakładowe organizacje 
związkowe.

Jak podkreśla Tadeusz 
Nowak, przewodniczący Soli-
darności w Tauron Ciepło, w 
nowym ZUZP dzięki staraniom 
strony związkowej utrzymany 
został zapis, że z okazji branżo-
wego święta pracownikom przy-
sługuje dzień wolny od pracy 
i nagroda fi nansowa. – Wyso-
kość nagrody jest powiązana z 
poziomem płacy minimalnej 
obowiązującej w danym roku. 
Jeśli ta płaca wzrasta, to i nasi 
pracownicy mają powody do 
zadowolenia, bo automatycznie 
rośnie wysokość nagrody – mówi 

przewodniczący. – Warunkiem 
nabycia prawa do branżowej 
nagrody jest pozostawanie w 
stosunku zatrudnienia w spółce 
w okresie od 1 stycznia do 31 
lipca danego roku – dodaje 
Tadeusz Nowak.

Z kolei pracownicy spółki 
EDF Polska w Rybniku z okazji 
Dnia Energetyka otrzymali 
nagrody w wysokości 400 zł 
brutto i dodatkowo średnio po 
200 zł brutto z Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjal-
nych. Wypłatę nagrody z okazji 
święta branżowego gwaran-
tuje pracownikom rybnickiej 
elektrowni Zakładowy Układ 
Zbiorowy Pracy. Porozumienie 
dotyczące tegorocznej wysokości 
tego świadczenia zarząd spółki 
i przedstawiciele działających 
w zakładzie związków zawodo-
wych zawarli na początku roku. 
– Uzgodniliśmy, że wysokość 
nagrody będzie taka sama jak  
rok wcześniej i że dodatkowe 
200 zł z funduszu świadczeń 
socjalnych zasili pracownicze 
karty MultiSport – mówi Tadeusz 
Kukiełka, przewodniczący 
zakładowej Solidarności.

BEA

Foto: pixabay.com/CC0
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W okres ie  wakac j i ,  ze 
względu na zwiększoną 
liczbę wypadków i wyjazdy 
stałych krwiodawców, zaczyna 
brakować krwi. Jedną z insty-
tucji systematycznie zachę-
cających do jej oddawania 
jest Fundacja Kropla Życia 
im. Agaty Mróz-Olszewskiej. 

– Krwi nie można niczym 
zastąpić, ani uzyskać farmako-
logicznie. Tylko jedna osoba 
może podarować ją drugiej 
– podkreśla Mieczysław Barański 
z Fundacji Kropla Życia.

Zaznacza, że Regionalne 
Centra Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa od dłuższego czasu 

obserwują stały wzrost zapo-
trzebowania na krew. Jest to 
związane także z szybkim 
rozwojem medycyny m.in. 
transplantologii i kardiochi-
rurgii. – Ze statystyk wynika, 
iż rocznie na świecie pobiera 

się ponad 52 mln litrów krwi, 
a w naszym kraju ok. 700 
tysięcy litrów. Promując ideę 
„Podaruj innym cząsteczkę 
siebie” staramy się populary-
zować wiedzę dotyczącą krwio-
dawstwa, krwiolecznictwa i 

przeszczepu szpiku kostnego 
– dodaje Barański.

W Polsce działa 21 Regional-
nych Centrów Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa, w tym dwa 
w województwie śląskim, w 
Katowicach i Raciborzu. Kato-

wicka placówka zaopatruje 
w krew i jej składniki ponad 
150 szpitali i klinik regionu 
śląskiego. Aby nie brakowało 
krwi codziennie do jej oddania, 
tylko na potrzeby katowickiej 
stacji, powinno się zgłosić 
blisko 500 osób. – Odpo-
wiednia, stała rezerwa krwi 
jest zabezpieczeniem dla nas 
wszystkich. Nigdy nie wiemy, 
kiedy my sami lub nasi bliscy 
będą musieli z niej skorzystać 
– dodaje Barański.

Krwiodawcą może zostać 
każda pełnoletnia osoba, która 
nie przekroczyła 65 roku życia 
i waży nie mniej niż 50 kg. 

Zgłaszając się do oddania krwi 
należy być zdrowym, wypo-
czętym, po lekkim posiłku i 
mieć ze sobą dowód tożsamości 
ze zdjęciem.

Fundacja Kropla Życia 
im. Agaty Mróz-Olszewskiej 
założona została w 2010 roku 
przez Mieczysława Barańskiego 
i Ryszarda Mroza. Jednym z 
przedsięwzięć Fundacji jest 
także organizacja memoriału 
siatkarskiego pamięci Agaty 
Mróz-Olszewskiej. Kolejny, 
V odbędzie się w dniach 30 
września – 2 października 2016 
roku w Dąbrowie Górniczej. 

AK

Podaruj innym cząsteczkę siebie

1 września rusza rządowy program 75+. Seniorzy, którzy ukończyli ten wiek, będą mieli prawo do bezpłatnych leków. 
Program ma zwiększyć dostępność leków dla osób starszych, których dzisiaj często nie stać na wykupienie recept. 

Darmowe leki dla seniorów
Z

nowelizowana ustawa 
o świadczeniach 
opieki zdrowotnej 
finansowanych ze 
środków publicznych 

zakłada, że osoby po 75. roku 
życia, bez względu na swój 
status materialny, będą miały 
prawo do części bezpłatnych 
leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych. Na tzw. liście „S” 
znajdą się leki, za które osoby 
starsze do tej pory ponoszą 
odpłatność ryczałtową w wyso-
kości 30 proc. i 50 proc. 

– Na tę ustawę czekaliśmy 
od 1989 roku. Dopiero teraz po 
raz pierwszy państwo oferuje 
starym, schorowanym ludziom 
leki za darmo. W tej sprawie 
poprzednie rządy nie kiwnęły 
nawet palcem – podkreśla 
Bronisław Skoczek, przewod-
niczący Regionalnej Sekcji 
Emerytów i Rencistów NSZZ 
Solidarność Regionu Śląsko-
-Dąbrowskiego.

Potrzebna korekta
Program 75+ pozytywnie 
oceniają nie tylko seniorzy, 
ale również przedstawiciele 
środowiska medycznego oraz 

związkowcy z Solidarności 
ochrony zdrowia. Podkreślają, 
że zwiększy on dostępność 
osób powyżej 75. roku życia 
do leków i korzystnie wpłynie 
na poprawę ich zdrowia. Ich 
zastrzeżenia budzi jednak 

fakt, że uprawnienia do wysta-
wiania seniorom darmowych 
recept otrzymali tylko lekarze 
rodzinni i niektóre pielęgniarki 
podstawowej opieki zdro-
wotnej. – Pacjenci w pode-
szłym wieku muszą co jakiś 

czas zostać przebadani przez 
specjalistów, którzy również 
powinni mieć prawo do wypi-
sywania recept na bezpłatne 
leki. Uważamy, że ten zapis 
trzeba pilnie zweryfikować 
– wskazuje Halina Cierpiał, 

przewodnicząca Regionalnego 
Sekretariatu Ochrony Zdrowia 
NSZZ Solidarność. 

Z kolei dr Maciej Haman-
kiewicz, prezes Naczelnej Rady 
Lekarskiej zauważa, że w nowela 
nie określa, kto powinien prze-
pisywać recepty osobom 75+ po 
skończonej przez nich hospi-
talizacji. – Do tej pory pacjenci 
otrzymywali recepty jeszcze 
w szpitalu. Problem w tym, 
że teraz lekarz ze szpitala już 
nie będzie mógł ich wystawić. 
To trzeba szybko skorygować 
– podkreśla prezes NRL.

 
Lista „S”
Ostateczny wykaz bezpłatnych 
leków dla seniorów Minister-
stwo Zdrowia zobowiązane 
jest przedstawić do 1 września. 
Resort zapowiedział, że będzie 
on systematycznie rozszerzany 
i monitorowany. Wstępny 
spis leków opublikowany 
został 1 sierpnia. Zdaniem 
dr Hamankiewicza, lista „S” 
została przygotowana w sposób 
przemyślany i odpowiedzialny. 
– To rozsądne, że nie od razu 
znalazła się na niej cała gama 
leków najczęściej zażywanych 
przez seniorów. Umieszczenie 
na liście wszystkich leków, w 

tym wielu dość kosztownych, 
mogłoby zbyt szybko wyczerpać 
publiczne środki fi nansowe 
przeznaczone na leczenie osób 
powyżej 75 roku życia – ocenia 
dr Hamankiewicz.

 
Groźne oszczędzanie na lekach
Z danych resortu zdrowia 
wynika, że osoby powyżej 75 
roku życia dopłacają rocznie 
do leków refundowanych 
około 850 milionów złotych. 
Ministerstwo oszacowało, że 
po wejściu w życie ustawy już 
w 2016 roku ich wydatki na 
leki zmniejszą się o ponad 40 
proc. – Wiele osób starszych 
z powodu trudnej sytuacji 
fi nansowej dotychczas nie 
mogło pozwolić sobie na 
zakup lekarstw, co mogło 
powodować opóźnienie 
leczenia i czasami również 
poważne konsekwencje 
zdrowotne. Oszczędzanie 
na lekach może się skończyć 
hospitalizacją, której koszty 
zwykle są znacznie wyższe niż 
oszczędności na lekach. Skutki 
nie zapewnienia osobom star-
szym dostępności do leków 
ponosimy wszyscy – wyjaśnia 
dr Hamankiewicz.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Foto: pixabay.com/CC0
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36. rocznica 
podpisania Porozumienia Jastrzębskiego

Jastrzębie-Zdrój, 
3 września 2016 roku

godz. 10.00 – uroczysta msza święta w kościele pw. 
Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, ul. ks. Jerzego 
Popiełuszki 1A.

godz. 12.00 – uroczystości pod pomnikiem Porozumienia 
Jastrzębskiego, plac przy kopalni Zofi ówka (d. Manifest 
Lipcowy).

36. rocznica 
podpisania Porozumienia Katowickiego

Dąbrowa Górnicza, 
ArcelorMittal Poland S. A., 

12 września 2016 roku

godz. 10.00 – uroczysta msza święta w sanktuarium 
św. Antoniego z Padwy, Dąbrowa Górnicza-Gołonóg, ul. 
Kościelna 20.

godz. 11.30 – modlitwa oraz złożenie kwiatów pod 
Krzyżem znajdującym się za bramą główną ArcelorMittal 
Poland S.A. Następnie uroczystości pod Pomnikiem 
Porozumienia Katowickiego.

Kalendarium 
regionalnych obchodów

Rajd po Ziemi Raciborsko-Kozielskiej
Ponad 300 km przejadą 
uczestnicy Rajdu Rowero-
wego po Ziemi Raciborsko-
-Kozielskiej. W ten sposób 
rowerzyści upamiętnią 36. 
rocznicę podpisania Porozu-
mień Sierpniowych i powstania 
NSZZ Solidarność.

Rajd wystartował w środę 
17 sierpnia sprzed Pomnika 
Porozumienia Jastrzębskiego 
w Jastrzębiu-Zdroju. Pierw-

szego dnia trasa wiodła przez 
Świerklany i Rudy Wielkie do 
bazy w Szymocicach. – Na 
drugi dzień zaplanowaliśmy 
dojazd do Nadleśnictwa Stara 
Kuźnia i powrót do bazy. 19 
sierpnia udamy się na Górę 
Świętej Anny. Po zwiedzeniu 
znajdujących się tam obiektów 
wrócimy do Szymocic – mówi 
inicjator rajdu Henryk Klawi-
kowski, przewodniczący Koła 

Emerytów i Rencistów NSZZ 
Solidarność KWK Zofi ówka. 
Rajd zakończy się 20 sierpnia. 
Z Szymocic rowerzyści przy-
jadą pod Pomnik Porozu-
mienia Jastrzębskiego.

Rajdy rowerowe upamięt-
niające kolejne rocznice 
podpisania Porozumień Sierp-
niowych organizowane są 
przez emerycką Solidarność 
z Zofiówki od kilkunastu 

lat. W tegorocznym bierze 
udział 15 osób. Najstarszy 
uczestnik ma ponad 70 
lat, najmłodszy blisko 50. 
– Wszyscy jesteśmy pasjo-
natami rowerów. Do udziału 
w rajdzie przygotowujemy 
się przez cały rok, każdy z 
nas przejeżdża na rowerze 
ok. 2 tys. km – podkreśla 
Henryk Klawikowski.

AGA

W Sali BHP Stoczni Gdańskiej powstaje diorama przedstawiająca moment podpisania Porozumień 
Sierpniowych. Rekonstrukcja jest częścią wystawy „Stocznia Solidarność”.

Diorama upamiętniająca podpisanie 
Porozumień Sierpniowych
D

iorama będzie miała 
powierzchnię 12 
metrów kw. 14 
sierpnia, podczas 
Święta Sali BHP 

odsłonięto jej pierwszą część. 
Obejmuje ona historyczną Salę 
BHP oraz tłum stoczniowców 
znajdujący się przed bramą nr 
2 i rzesze ludzi zgromadzone 
po drugiej stronie zakładu. W 
sumie 2,5 tys. fi gurek w skali 1 
do 100. Wykonawcą dioramy 
jest grupa REKO, ta sama która 
wykonała makietę pacyfi kacji 
kopalni Wujek w grudniu 
1981 roku. – To wyjątkowa 
ekspozycja, odwzorowana z 
ogromną starannością i najdrob-
niejszymi szczegółami. Do jej 
przygotowania zgromadzono 
pokaźny materiał fotografi czny, 
kartografi czny i archiwalny 
– mówi Mateusz Smolana, 
zarządca Sali BHP.

Druga część dioramy odsło-
nięta zostanie 12 grudnia w 
przededniu 35. rocznicy wpro-
wadzenia stanu wojennego. 
Będzie można na niej obejrzeć 
najważniejsze budynki, w 
których w 1980 roku straj-
kowali stoczniowcy. Oprócz 
Sali BHP są to m.in. stołówka 
i szpital stoczniowy, a także 
elementy architektury miejskiej 
np. fragment nieistniejącej już 
pętli tramwajowej.

Diorama nieprzypadkowo 
umieszczona została w Sali BHP, 
która przed wybuchem strajku 
pełniła rolę sali wykładowej oraz 
stoczniowej izby pamięci. – W 
tym miejscu podpisane zostały 

Porozumienia Sierpniowe, na 
mocy których powstał Nieza-
leżny Samorządny Związek 
Zawodowy Solidarność. Tutaj 
rozpoczęła się pokojowa droga 
do demontażu systemu komuni-

stycznego i odzyskania niepod-
ległości – dodaje Smolana.

Zaznacza, że ekspozycja 
obrazuje Stocznię Gdańską, 
która już praktycznie nie istnieje. 
W ciągu ostatnich lat wiele 

budynków zostało zniszczo-
nych. – Stocznia Gdańska to 
konglomerat obiektów, które 
mają swoje początki w drugiej 
połowie XIX wieku. Plan zago-
spodarowania przestrzennego 

uchwalony przez władze samo-
rządowe Gdańska nie przewi-
dział ich ochrony – zaznacza 
Mateusz Smolana.

Wystawa „Stocznia Solidar-
ność” powstaje przy wsparciu 
finansowym Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność oraz Fundacji 
Promocji Solidarności. 

Wiele przedmiotów, które 
się na niej znalazły pochodzi 
z ekspozycji Muzeum Zakła-
dowego Stoczni Gdańskiej, 
funkcjonującego w Sali BHP 
w latach 78-96. 

Mateusz Smolana zaznacza, 
że w 1996 roku wraz z upad-
kiem Stoczni Gdańskiej wiele 
pamiątek zostało przejętych 
przez syndyka. Część z nich 
udało się odzyskać. Najcie-
kawsze bezpośrednio wiążą 
się z produkcją. Są to modele 
statków wykonane w wydziale 
modelarskim. – Zwykle było tak, 
że jak powstawał nowy statek, 
to w ramach dokumentacji 
budowano także jego model 
– wyjaśnia Smolana. 

Na wystawie znajduje się 
także m.in. sprzęt spawalniczy 
oraz narzędzia, które ze względu 
na braki materiałowe w czasach 
PRL wykonane zostały przez 
stoczniowców.

AGNIESZKA KONIECZNY

Współpraca IPN z Solidarnością
16 sierpnia w Gdańsku zorga-
nizowana została konferencja 
poświęcona współpracy NSZZ 
Solidarność z Instytutem 
Pamięci Narodowej. Wzięli w 
niej udział przewodniczący 
związku Piotr Duda, szef 
IPN Jarosław Szarek oraz 
Metropolita Gdański abp 
Sławoj Leszek Głódź.

Jednym z najważniejszych 
tematów konferencji była orga-
nizacja pogrzebu Żołnierzy 
Wyklętych Danuty Siedzikówny 
ps. „Inka” i Feliksa Selmano-

wicza ps. „Zagończyk”. Decyzją 
rodzin pogrzeb bohaterów 
będzie wspólny. Oboje zginęli 
tego samego dnia, 28 sierpnia 
1946 roku. Pochowani zostali 
w bezimiennym grobie, który 
odnaleziono dopiero w 2014 
roku. – Solidarność stała się 
uwieńczeniem drogi do odzy-
skania niepodległości za którą 
Żołnierze Niezłomni oddawali 
życie – mówił podczas konfe-
rencji Piotr Duda.

Jak poinformował prezes 
IPN uroczystości pogrzebowe 

Inki i Zagończyka odbędą się 
28 sierpnia w Gdańsku i będą 
miały charakter państwowy. 
Wezmą w nich udział prezy-
dent Andrzej Duda oraz 
premier Beata Szydło.

Podczas  konferencj i 
omówiono także współpracę 
Solidarności i IPN w zakresie 
archiwizowania i digitalizo-
wania dokumentów związa-
nych z Solidarnością. – Jeśli 
chodzi o dokumenty związane 
z Solidarnością, archiwum 
historyczne Komisji Krajowej 

jest jednym z największych w 
Polsce, ale niestety niekom-
pletnym. Wiele materiałów 
zostało zniszczonych i rozpro-
szonych w stanie wojennym. 
Nasi archiwiści wspólnie z 
archiwistami IPN starają się 
je scalić. Najbardziej zależy 
nam na tym, by ustalić gdzie 
te dokumenty się znajdują, by 
można było do nich dotrzeć 
– mówi Marek Lewandowski, 
rzecznik prasowy Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność.

AK

Foto: solidarnosc.org.pl
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Małgorzata 
Karolczyk-Pundyk

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszego Kolegi

STANISŁAWA 
BRZOZOWSKIEGO

Łącząc się w bólu

z jego Rodziną

przekazujemy
wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy.

Koleżanki i koledzy z
 Regionalnej Sekcji Koordynacyjnej Osób Niepełnosprawnych

Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność
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Co zrobić z „martwym kontem”?
W dniu 1 lipca 2016 roku 
weszła w życie ustawa zmienia-
jąca prawo bankowe w zakresie 
tak zwanych „martwych kont”.

Klienci często zadają 
pytania związane z losem 
ich środków na rachun-
kach bankowych w razie ich 
śmierci. Na dzień dzisiejszy 
banki nie informują spadko-
bierców o śmierci posiadacza 
rachunku. Banki nie zawsze 
mają wiedzę o śmierci posia-
dacza. Często bank dowia-
duje się o śmierci posiadacza 
rachunku w chwili zgłoszenia 
się jego spadkobierców.

Wedle nowych przepisów 
umowa rachunku bankowego 
ulega rozwiązaniu z: 

1) dniem śmierci posia-
dacza rachunku albo 

2) upływem 10 lat od dnia 
wydania przez posiadacza ra-
chunku ostatniej dyspozycji 
dotyczącej tego rachunku, a w 
przypadku gdy umowa prze-
widuje prowadzenie więcej 
niż jednego rachunku – tych 
rachunków, chyba że umowa 
rachunku oszczędnościowe-
go lub rachunku terminowej 
lokaty oszczędnościowej była 
zawarta na czas oznaczony 
dłuższy niż 10 lat.

Od dnia wygaśnięcia 
umowy rachunku bankowe-
go do dnia wypłaty środków 
pieniężnych osobie posiada-
jącej do nich tytuł prawny, 

środki te podlegają waloryza-
cji o prognozowany w usta-
wie budżetowej na dany rok 
średnioroczny wskaźnik cen 
towarów i usług konsump-
cyjnych ogółem. Waloryzacji 
dokonuje się na ostatni dzień 
roku kalendarzowego. 

UWAGA: Z upływem 5 
lat od dnia wydania ostat-
niej dyspozycji dotyczącej 
rachunku bankowego, bank 
ma obowiązek wystąpić do 
ministra właściwego do spraw 
informatyzacji o udostępnienie 
danych z rejestru Powszechne-
go Elektronicznego Systemu 
Ewidencji Ludności (PESEL) 
umożliwiających ustalenie, 
czy posiadacz rachunku żyje. 

Nadal jednak spadko-
bierca będzie mógł uzyskać 
z banku informację o ra-
chunkach zmarłego dopiero 
po okazaniu poświadczenia 
dziedziczenia lub postanowie-
nia o stwierdzeniu nabycia 
spadku. W razie powzię-
cia przez bank informacji o 
śmierci posiadacza rachun-
ku, o fakcie istnienia konta 
bank zawiadamia gminę, w 
której spadkobierca posiadał 
ostatni adres zamieszkania.

Nowelizacja częściowo roz-
wiązuje problem martwych 
rachunków. W dalszym ciągu 
bank nie ma obowiązku zwra-
cania się czy poszukiwania 
spadkobierców.
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Z ogromnym żalem
pożegnaliśmy naszego Kolegę

STANISŁAWA 
BRZOZOWSKIEGO

członka Rady Regionalnej Sekcji Koordynacyjnej 
Osób Niepełnosprawnych

Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność.

Wyrazy najgłębszego współczucia  

Rodzinie zmarłego

w imieniu
Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 

NSZZ Solidarność

przekazuje
przewodniczący
Dominik Kolorz

Wyrazy najgłębszego współczucia
z powodu śmierci naszego Kolegi

BERNARDA SUSKIEGO
wiceprzewodniczącego Regionalnej Sekcji Emerytów 

i Rencistów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność
oraz zapewnienie o modlitwie w intencji zmarłego

w imieniu
Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 

NSZZ Solidarność

przekazuje
przewodniczący
Dominik Kolorz

W bolesnych chwilach
po śmierci naszego Przyjaciela

BERNARDA SUSKIEGO
dzielimy smutek i ból 

z jego Rodziną

Wyrazy serdecznego współczucia

w imieniu  
koleżanek i kolegów z RSEiR NSZZ Solidarność

składa
przewodniczący

Bronisław Skoczek 

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2016 roku):   1.850,00 zł

» Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw
(poprzedni miesiąc):  4.313,57 zł

» Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
(w I kwartale 2016 roku):  4.201,57 zł

» Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku
(poprzedni miesiąc):  4.312,64 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
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» W CHORZOWSKIM ZOO znowu 
będzie można oglądać słonie! Poprzedni 
lokator słoniarni niejaki Thisiam pojechał 
rok temu do Szwajcarii płodzić potomka 
i już nie wrócił. Jego miejsce zajmą dwa 
słoniątka Scott i Ned, które przyjadą do 
nas z ZOO w Londynie. Swoją drogą 
ciekawe dlaczego słoń Thisiam postanowił 
założyć rodzinę na emigracji. Albo nikt 
mu nie powiedział o programie 500+, 
albo po prostu jest trąba. 

» WYCZYTALIŚMY, ŻE CIĄŻA U 
SŁONIA trwa 20-23 miesiące więc 
Thisiam ma jeszcze czas zrewidować swoją 
decyzję o emigracji. A propos długości 
ciąży, okazuje się, że zdaniem lidera 
polskiej opozycji Petru Ryszarda ciąża 
u człowieka również trwa 20 miesięcy, 
tak przynajmniej stwierdził w jednym z 
telewizyjnych wywiadów. Długo zasta-
nawialiśmy się, w jaki sposób Rychu 
liczył te miesiące. W końcu doszliśmy 
do wniosku, że on po prostu z przyzwy-
czajenia doliczył odsetki. 

» CHOĆ NIE JEST TO RUBRYKA 
SPORTOWA, wypada napisać coś o 
Igrzyskach Olimpijskich, np. o feno-
menalnym występie i rekordzie świata 
Anity Włodarczyk. Jak to zwykle bywa 
z sukcesem, ma on wielu ojców, a nawet 
kilka matek. Pod złoty medal pani Anity 
postanowiła podpiąć się bufetowa czyli 
Hanna Gronkiewicz-Waltz. Prezydent 
stolycy napisała na swoim twitterze: 
„Triumfatorka plebiscytu na najlep-
szego sportowca stolicy, sportowa twarz 
Warszawy Anita Włodarczyk zdobyła złoty 
medal Rio 2016!” Bufetowa zapomniała, 
że parę miesięcy wcześniej wywłaszczyła 

klub złotej medalistki – Skrę Warszawa 
z zajmowanego gruntu, przez co nasza 
mistrzyni musiała przenieść się do Gdańska. 
O sprawie skwapliwie przypomnieli jej 
internauci. Na szczęście internet ma 
pamięć lepszą nawet od słoni.

» NA KONIEC BUDUJĄCY PRZYKŁAD 
współpracy polityków ponad podziałami. 
Otóż w Sejmie działa poselski zespół ds. 
pomocy socjalnej. Oczywiście pomocy 
nie dla wszystkich, ale tylko dla posłów. 
W zespole zasiadają Henia Krzywonos z 
peło, Marek Sawicki z PSL, Barbara Bartuś 
z PiS i od niedawna Stanisław Tyszka od 
Kukiza. Ten ostatni zaczął bezczelnie 
kwestionować wydatki zespołu np. 50 

tys. zł na stroje sportowe dla parlamen-
tarzystów czy zapomogi dla posłów z 
okresu PRL. W konsekwencji pozostali 
członkowie zespołu wznieśli się ponad 
partyjne spory i solidarnie napisali donos 
na Tyszkę do Marszałka Sejmu. W donosie 
wskazali m.in. „Tyszka podkreśla, że jest 
przedstawicielem wyborców, a nie kogoś 
innego i ogólnie kwestionuje zasad-
ność udzielania jakiejkolwiek pomocy 
socjalnej dla posłów”. Myśleliśmy, że 
pomysł z podwyżkami o 3 koła dla 
posłów był strzałem w kolano, którego 
naszym wybrańcom z Wiejskiej nie uda 
się przebić. Okazuje się, że zostało im 
jeszcze sporo kul w magazynku. 

GOSPODZKI&PODRÓŻNY

ROZBAWIŁO nas to

Foto: esmem

Mąż pyta żony: 
– Mamusia do Afryki pojechała? 
– No co ty, zgłupiałeś? 
– No bo mówili w wiadomościach, 
że w Południowym Sudanie poja-
wiła się cholera. 

***
– Tato, dlaczego obiad jest taki zimny?
– Widocznie mama włożyła w 
niego całe serce.

***
Wchodzi facet w kominiarce do 
apteki. Aptekarz przerażony:
– Bierz wszystko tylko nie rób mi 
krzywdy!
Na co facet odpowiada:
– Dzień dobry, żona mnie przysłała 
po podpaski.

***
Ostatnio żona mi zakomunikowała:
– Więcej już z kumplami pić nie 
będziesz!
 Patrzę na nią, uśmiecham się i 
myślę sobie:
– Tyle lat po ślubie, a w niej wciąż 
tyle optymizmu.

***
Żona do męża:
– Jak wygrasz w lotto, to od razu 
robię sobie naciąganie zmarszczek, 
botoks i sztuczne piersi. Co ty na to?
– A co byś powiedziała, gdybym za 
tę kasę zrobił tuning naszego Tico?
– No co ty? Po co będziesz ładował 
kasę w starego grata, jak możesz 
mieć nówkę sztukę?
– Cieszę się, że mnie rozumiesz.

***
Co robi informatyk, gdy mu 
się zepsuje samochód? Wysiada 
i wsiada.

Para zakochanych siedzi w parku, 
całują się, rozmawiają. Nagle 
dziewczyna mówi:
– Kochanie, boli mnie rączka.
Chłopak całuje ją w rękę:
– A teraz?
– Teraz już nie, ale zaczął mnie 
boleć policzek!
Chłopak całuje ją w policzek:
– A teraz?
– Hi, hi! Teraz już nie, ale zaczęły 
mnie usta boleć.
Chłopak całuje ją w usta:
– A teraz?
– Już nie.
Na to staruszek siedzący nieda-
leko na ławce:
– Przepraszam, a czy hemoroidy 
też pan leczy?

***
Facet wychodzi od kochanki i 
mówi do niej:
– Żona się niczego nie domyśli, 
daj mi tylko trochę talku.
– Ok.
Wrócił mąż do domu i mówi 
do żony:
– Kochanie, przepraszam. Twoja 
koleżanka jest tak atrakcyjna że 
wylądowaliśmy razem w łóżku.
– Pokaż ręce – mówi żona. – Nie 
kłam! Znowu grałeś z kumplami 
w kręgle!

***
Mąż i żona jadą przez wieś samo-
chodem. Nie odzywają się do 
siebie, bo są świeżo po kłótni. 
Nagle żona spostrzega stadko 
świń i pyta pogardliwie męża:
– Twoja rodzina?
– Tak, teściowie!

Autopromocja

ZAŁÓŻ ZWIĄZEK I BĄDŹ SILNY W PRACY. 
Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci: 
tel.: 32 728 41 13 kom. 693 410 836 

e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl

Reklama


