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S
ystematyczna degra-
dacja szkolnictwa 
zawodowego rozpo-
częła się na początku 
lat  90 .  ubiegłego 

wieku. Wraz z upadkiem 
wielu zakładów przemy-
słowych w tamtym okresie 
znikały również fi nansowane 
przez nie szkoły zawodowe. 
– Z kolei te zakłady, które prze-
trwały, przechodziły bolesne 
restrukturyzacje. W sytuacji, 
gdy drastycznie redukowano 
w nich zatrudnienie, nikt nie 
myślał o utrzymywaniu szkół 
zawodowych i kształceniu 
nowych pracowników. Szkol-
nictwem zawodowym nie inte-
resowały się również kolejne 
rządy – mówi Lesław Ordon, 
przewodniczący Regionalnego 
Sekretariatu Nauki i Oświaty 
NSZZ Solidarność w Katowicach. 

Brakuje fachowców
W efekcie, jak wskazuje raport 
NIK, liczba szkół zawodowych 
ustawicznie spada. O ile w 
2005 roku w Polsce funk-
cjonowało 5009 tego typu 
placówek oświatowych, dzie-
sięć lat później było ich już 
tylko 4026. Równocześnie na 
rynku pracy coraz bardziej 
brakuje specjalistów posiadają-
cych praktyczne umiejętności 
związane z wykonywaniem 
konkretnych zawodów. Zgodnie 
z informacjami zawartymi 
w badaniu Bilans Kapitału 
Ludzkiego przeprowadzonym 
przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości, 75 proc. 
przedsiębiorców deklaruje 
problem ze znalezieniem odpo-
wiednio wykwalifi kowanych 
pracowników.

Chroniczne niedofi nansowanie
Zapaść szkolnictwa zawo-
dowego jest spowodowana 
chronicznym niedofi nanso-
waniem. – Koszty kształcenia 
ogółem ponoszone we wszyst-
kich typach szkół zawodo-
wych prowadzonych przez 
samorządy w przeliczeniu 
na jednego ucznia rocznie 
wynosiły od 6,4 tys. zł do 
7 tys. zł i były znacząco niższe 
od analogicznych kosztów 
w szkołach np. leśnych, czy 

rolniczych, dla których orga-
nami prowadzącymi byli 
ministrowie (od 18,5 tys. do 
24,4 tys. zł na jednego ucznia) 
– czytamy w raporcie NIK.

Co więcej, jak wskazują 
autorzy opracowania, błędny 
jest również algorytm podziału 
subwencji oświatowej dla 
organów prowadzących szkoły 
zawodowe, w którym przy-
jęto jednolitą stawkę nieza-
leżnie od kierunku kształcenia, 
jego kosztochłonności oraz 
wymogów podstawy progra-
mowej. – Innymi słowy szkoła 
dostaje takie same pieniądze 
na ucznia bez względu na to, 
w jakim zawodzie go kształci. 
Tymczasem oczywiste jest, 
że np. koszt wykształcenia 
mechanika samochodowego 
jest zupełnie inny niż koszt 
przygotowania ucznia do 
pracy w sklepie w handlowej 
szkole zawodowej – tłumaczy 
Lesław Ordon. 

Kogo potrzebuje rynek?
Brak funduszy na zapewnienie 
odpowiedniej infrastruktury 
dydaktycznej dla szkół zawodo-
wych, w szczególności na wypo-
sażenie szkolnych warsztatów w 
nowoczesny sprzęt sprawia, że 
szkoły te nie są w stanie dosto-
sować swojej oferty do potrzeb 
pracodawców. Kolejny problem, 
na który zwraca uwagę NIK, to 
brak systemu prognozowania 
zapotrzebowania rynku na 
danych specjalistów w kilku-
letniej perspektywie. Takich 
kompleksowych danych nie 
dostarcza ani resort pracy, ani 
organy prowadzące szkoły, 
czyli władze samorządowe. Jak 
wykazała kontrola, bardzo często 
zdarza się, że niektóre nowe 
kierunki kształcenia zgłaszane 
do uruchomienia przez dyrek-
torów szkół, były akceptowane 
przez zarządy powiatów bez 
rzetelnego rozeznania potrzeb 
rynku, a niekiedy wręcz wbrew 

negatywnym opiniom rad 
zatrudnienia. – Tylko co piąty 
kontrolowany powiat posiadał 
przyjętą strategię rozwoju lokal-
nego, uwzględniającą potrzeby 
oświatowe dotyczące kształcenia 
zawodowego. Dodatkowo co 
drugi kontrolowany powiat 
nie posiadał nawet aktualnego 
planu własnej sieci szkół ponad-
gimnazjalnych – stwierdzono 
w raporcie. 

To wszystko sprawia, że dyrek-
torzy szkół zawodowych często 
są zmuszeni do podejmowania 
decyzji o wyborze kierunków 
kształcenia nie w oparciu o 
rzeczywiste potrzeby uczniów 
i pracodawców, ale ze względu 
na dostępną bazę techniczno-
-dydaktyczną i posiadaną kadrę.

Rządowa reforma
Potrzebę odbudowy szkolni-
ctwa zawodowego dostrzegają 
rządzący. Przygotowywana 
przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej reforma systemu 
oświaty zakłada zastąpienie 
szkół zawodowych dwustop-
niową szkołą branżową oraz 
wprowadzenie kształcenia dual-
nego na wzór wielu zachodnich 
krajów UE. Model ten polega na 
włączeniu w szerokim zakresie 
pracodawców w proces kształ-
cenia zawodowego. Uczeń w 
systemie kształcenia dualnego 
część czasu spędza na zajęciach 
teoretycznych w szkole, a część 
na praktycznej nauce zawodu 
w zakładzie pracy. 

Jak wskazuje Lesław Ordon, 
działania rządu zmierzają we 
właściwym kierunku, jednak 
aby reforma zakończyła się 
sukcesem potrzebne jest 
zwiększenie finansowania 
szkolnictwa zawodowego. 
– Nie mamy jeszcze pełnej wiedzy 
na temat sposobu fi nansowania 
tej reformy. Jednak jak wynika 
chociażby z projektu ustawy 
budżetowej, subwencja oświa-

towa na przyszły rok, a więc rok, 
w którym reforma startuje jest 
na poziomie porównywalnym 
do tegorocznego – zaznacza 
przewodniczący RSNiO. 

Zastrzyk z Unii
Zgodnie z zapowiedziami rządzą-
cych wsparciem dla reformy ma 
być m.in. 1,3 mld euro, które 
Polska otrzymała z Europej-
skiego Funduszu Społecznego w 
perspektywie na lata 2014-2020 
na rozwój szkolnictwa zawo-
dowego. – Należy pamiętać, 
że te pieniądze to jednorazowy 
zastrzyk, który z pewnością 
pozwoli zmodernizować znaczną 
część szkół i dostosować ich ofertę 
do realiów rynku pracy. Dla 
wszystkich jednak nie wystarczy. 
Aby wydobyć szkolnictwo 
zawodowe z zapaści, potrzebne 
są systemowe rozwiązania doty-
czące jego fi nansowania – mówi 
Lesław Ordon.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

41 proc. absolwentów szkół zawodowych zasila szeregi bezrobotnych. Jak wynika z raportu Najwyższej 
Izby Kontroli, oferta zawodówek jest nieprzystosowana do potrzeb rynku pracy. Zapaść szkolnictwa 
zawodowego ma powstrzymać rządowa reforma sytemu oświaty. Aby się powiodła, potrzebne jest przede wszystkim 
zwiększenie fi nansowania szkolnictwa zawodowego. 

Potrzebna reforma zawodówek
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K
ażdy wie, kiedy przypada Dzień 
Dziecka albo Święto Pracy. W naszym 
regionie nie ma chyba kogoś, kto nie 

wiedziałby, co świętujemy 4 grudnia. Jednak 
poza świętami oczywistymi dla każdego, 
kalendarz jest napakowany różnistymi 
świętami nietypowymi, wymyślonymi i 
obchodzonymi nie wiadomo przez kogo. 
Np. 9 lipca przypada Światowy Dzień 
Chodzenia do Pracy Inną Drogą, a 20 maja 
Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia 
Naczyń. Nie wierzycie? To sobie sprawdźcie 
w internetach. Jako że liczba dni w roku jest 
ograniczona, zdarza się, że w jednym dniu 
obchodzimy kilka Światowych Dni lub 
Międzynarodowych Świąt. 1 stycznia przy-
pada Światowy Dzień Kaca i jednocześnie 
Światowy Dzień Pokoju. O ile dolegliwości 
występujące „dzień po” można w sposób 
całkowicie naturalny i logiczny połączyć z 
brakiem chęci do wojowania, to inne koin-
cydencje świąt w kalendarzu są już znacznie 
bardziej problematyczne. Trzeba być bowiem 
wyjątkowo złośliwą, szowinistyczną męską 
świnią, aby skojarzyć nieocenione zalety z 
posiadania teściowej z wizytą u dentysty, 
a tak się składa, że zarówno teściowe, jak
i dentyści świętują wspólnie 5 marca. 

Niektórym dziwacznym świętom z czasem 
udaje się przebić do zbiorowej świado-
mości. Tak stało się choćby z obchodzonym 
22 września Dniem bez Samochodu. 
W tym dniu w wielu regionach naszego 
kraju posiadacze samochodów mogą bez 
biletu podróżować komunikacją miejską. 
Idea ze wszech miar słuszna, bo z jednej 
strony ograniczenie spalin, ekologia itd., 
a z drugiej mniej stresu związanego ze 
staniem w korkach. 

Jako gorący entuzjasta i jednego, 
i drugiego ochoczo przyłączyłem się 
w tym roku do tej chwalebnej inicjatywy. 
Rano na przystanku stoczyłem bitwę 
o dostanie się do autobusu z tłumem innych 
chętnych i w końcu zająłem wygodne 
miejsce stojące przygnieciony do szyby. 
Mój komfort dodatkowo zwiększał parasol 
pewnej starszej pani wbity w żebra i łokieć 
innego współpasażera czule przyciśnięty 
do mojego ucha, ale byłem przekonany, 
że mimo wszystko zrobiłem słusznie. 

Po kilku następnych przystankach i kolej-
nych bitwach o wejście do autobusu, które 
na szczęście obserwowałem już jedynie z 
perspektywy kibica, nagle moje samoza-
dowolenie i poczucie dobrze spełnionego 
ekologicznego obowiązku legło w gruzach. 
Do autobusu wszedł kanar i zaczął jak gdyby 
nigdy nic sprawdzać bilety. Jak to? Dzień 
bez Samochodu, ekologia, matka ziemia, 
niedźwiedzie polarne – pomyślałem – a tu 
„bileciki do kontroli”? Co gorsza, w drodze 
powrotnej z roboty kanar w autobusie 
pojawił się ponownie. Wtedy wszystko 
stało się jasne. Otóż w Dniu bez Samochodu 

można było jechać bez biletu, ale trzeba 
było mieć przy sobie dowód rejestracyjny 
auta. O tym z kolei nie każdy wiedział, a 
wtedy kanar wlepiał mandacik. Ekologia 
ekologią, ale kasa musi się zgadzać. 

Po powrocie do domu wymontowałem 
z auta katalizator, wylałem przepracowany 
olej silnikowy na trawnik przed blokiem, a 
foki z gatunku zagrożonego wyginięciem 
nie zaszlachtowałem tylko dlatego, że nie 
miałem akurat żadnej pod ręką. Szła co 
prawda sąsiadka spod czwórki z jamnikiem, 
ale to jednak nie to samo. Niestety tak to 
już jest, że przy okazji wszelkiego rodzaju 
szlachetnych inicjatyw, zawsze znajdzie się 
ktoś, kto chce na ludzkiej naiwności zarobić 
lub skorzystać w inny sposób. Co więcej, 
w zdecydowanej większości przypadków 
nadgorliwi panowie konduktorzy, to przy 
tych ktosiach najprawdziwsze niewiniątka. 
Warto o tym pamiętać, dbając o ekologię, 
walcząc o demokrację, prawa kobiet i przy 
każdej innej okazji. 

TRZECI Z CZWARTĄ;)
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61 proc.
Polaków popiera projekt Solidarności 
dotyczący ograniczenia handlu w niedziele 
– wynika z badania CBOS. W gronie jego 
zwolenników przeważają kobiety (65 proc.), 
a wśród grup zawodowych pracownicy 
usług (81 proc.). Najwięcej przeciwników 
ograniczenia niedzielnego handlu znajduje się 
wśród właścicieli fi rm i kadry kierowniczej. 
Jednak jak wynika z badania, zwolenników 
takiego rozwiązania jest dwukrotnie więcej, 
niż przeciwników (32 proc.). Równocześnie 
do niedzielnych zakupów przyznało się blisko 
50 proc. respondentów., a co szósta osoba 
stwierdziła, że robi je często. Najczęściej na 
zakupy w niedziele wybierają się mieszkańcy 
dużych miast w wieku 24-44 lata. Najrzadziej 
osoby po 65. roku życia, emeryci i renciści. Aż 
76 proc. respondentów uważa, że w związku z 
ograniczeniem handlu w niedziele, obroty sieci 
handlowych nie zmniejszą się.

LICZBA tygodnia CHODZI O TO zwłaszcza...
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W Dniu bez Samochodu można 
było jechać bez biletu, ale trzeba 
było mieć przy sobie dowód 
rejestracyjny auta. O tym z kolei 
nie każdy wiedział, a wtedy 
kanar wlepiał mandacik.

INNI napisali

Niewolnicza praca 
na wyspach

J
edenastu pracowników z Polski zatrud-
nionych w sortowni śmieci w regionie 
West Midlands w zachodniej Anglii 

było traktowanych przez pracodawcę jak 
niewolnicy. Polacy dostawali groszowe 
wynagrodzenie, zaledwie 10 funtów za 
wiele godzin pracy i nie posiadali prawa do 
opieki zdrowotnej. Niektórzy z nich nawet 
nie mieli miejsca do spania i nocowali na 
kartonach w jednej z sortowni.

Z relacji lokalnej policji, która wszczęła 
śledztwo w tej sprawie wynika, że Polacy 
zostali dopuszczeni do pracy mimo oznak 
niedożywienia i uzależnienia od alko-
holu, a u jednego z nich zdiagnozowano 
złamanie barku. 

W tej sprawie przesłuchane zostały 
już trzy osoby. Wprawdzie podejrzanych 
zwolniono z aresztu, ale na policji mają 
zjawić się na początku listopada. Zdaniem 
policjantów wykorzystywali oni słabości 
poszkodowanych pracowników, także te 
związane z alkoholem. Wszystkie ofi ary 
zostały skierowane do ośrodka Czerwonego 
Krzyża w Tipton, gdzie zapewniono im 
podstawową opiekę medyczną. Następnie 
z pomocą tłumaczy zostaną przesłuchani 
przez policję.

Strajk w fabrykach
Hyundai Motor 

W 
poniedziałek 26 września w fabrykach 
Hyundai Motor w Korei Południowej 
przeprowadzony został jednodniowy 

strajk spowodowany impasem w negocjacjach 
płacowych. Protest ogłosił związek zawodowy 
działający w koncernie – poinformowała 
Rzeczpospolita. Jednodniową przerwę w 
pracy poprzedziła seria ostrzegawczych akcji 
zorganizowanych w fabrykach grupy w 
całej Korei. Jak podkreśla „Rz”, stanowią one 
największą bazę przemysłową koncernu na 
świecie. W ubiegłym roku wyprodukowały aż 
40 proc. wszystkich sprzedanych samochodów. 
Rzecznik związku Jang Chang-yeal zapowie-
dział, że jeżeli postawa dyrekcji koncernu nie 
ulegnie zmianie, związek będzie organizował 
dalsze akcje protestacyjne.

W sierpniu pracownicy Hyundaia nale-
żący do związku zawodowego znaczącą 
większością odrzucili wstępne porozumienie 
płacowe, ponieważ w ich ocenie było ono 
mniej korzystne od poprzedniego.

Od dziesięciu kwartałów zyski koncernu 
Hyundai spadają, kolejny także może okazać 
się gorszy. Analitycy szacują, że Hyundai 
i Kia zmniejszą w tym roku sprzedaż 
o 0,6 proc. do ok.7,96 mln pojazdów wobec 
zakładanych 8,13 mln.

Holandia zamyka 
elektrownie

H
olenderski parlament chce, aby do 
2030 roku emisja dwutlenku węgla 
została zredukowana o 55 proc. 

To będzie wymagać zamknięcia wszystkich 
holenderskich elektrowni węglowych 
– napisał Puls Biznesu, powołując się 
brytyjski dziennik The Guardian.

W ocenie dziennika decyzja parlamentu 
jest zaskakująca i wiąże się z przyjęciem 
jednej z najbardziej ambitnych polityk 
klimatycznych w Europie. Wprawdzie nie 
jest ona wiążąca dla rządu, ale Partia Libe-
ralna i Partia Pracy zapowiedziały, że będą 
dążyć do tego, aby została zrealizowana.

Pięć holenderskich elektrowni zostało 
zamkniętych w 2015 roku, pięć nadal działa. 
Trzy z nich uruchomione zostały w zeszłym 
roku. – Zamknięcie dużych elektrowni 
węglowych, nawet jeśli zostały one ostatnio 
uruchomione, jest jak dotąd najbardziej 
efektywnym pod względem kosztów 
sposobem osiągnięcia celów wskazanych 
w porozumieniu klimatycznym w Paryżu 
i wszystkie kraje powinny podjąć tak 
daleko idące działania – powiedział Stientje 
van Veldhoven, wiceprzewodniczący 
holenderskiego parlamentu.

OPRAC. AGA
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Pierwsze czytanie 
obywatelskiego projektu
» 4 PAŹDZIERNIKA W SEJMIE ODBĘDZIE SIĘ 
PIERWSZE CZYTANIE obywatelskiego projektu ustawy 
o ograniczeniu handlu w niedziele. – Teraz wszystko w 
rękach posłów. Przedstawiciele obecnej partii rządzącej 
w przeszłości wielokrotnie popierali różne inicjatywy 
obywatelskie dotyczące tej kwestii. Takie deklaracje 
padały również w przypadku naszego projektu ustawy. 
Bardzo liczymy na to, że ograniczenie handlu w niedziele 
już niedługo stanie się faktem – mówi Alfred Bujara, 
szef handlowej Solidarności.
Jak wskazuje opublikowany kilka dni temu raport CBOS 
ustawę ograniczającą handel w niedziele popiera 61 proc. 
obywateli. Przeciwnych temu rozwiązaniu jest 32 proc. 
Polaków, czyli niemal dwukrotnie mniej. 
2 września przedstawiciele Komitetu Inicjatywy 
Ustawodawczej przekazali Marszałkowi Sejmu ponad pół 
miliona podpisów poparcia dla ustawy. 
Inicjatorem obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu 
handlu w niedziele jest Krajowy Sekretariat Banków, 
Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność. Obok Solidarności 
w skład Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej weszły 
również inne związki zawodowe, organizacje zrzeszające 
pracodawców z branży handlowej oraz stowarzyszenia i 
organizacje społeczne, w tym m.in. Związek Rzemiosła 
Polskiego, Akcja Katolicka, Polska Izba Paliw Płynnych i 
Polska Grupa Supermarketów.
W projekcie ustawy ograniczającej handel w niedziele 
znalazły się liczne wyjątki. Czynne w tym dniu będą mogły 
być m.in. stacje benzynowe, piekarnie, sklepy usytuowane 
na dworcach kolejowych i lotniskach czy kioski z prasą. 
Handlować będą mogły również małe, osiedlowe sklepy 
pod warunkiem, że za ladą stanie ich właściciel. To właśnie 
drobni sklepikarze, od lat wypierani z rynku przez wielkie 
sieci handlowe, mają obok pracowników handlu najbardziej 
skorzystać dzięki nowym przepisom.
Projekt zakłada też ustanowienie siedmiu tzw. niedziel 
handlowych w ciągu roku. Sklepy mają być czynne m.in. w 
niedziele poprzedzające Boże Narodzenie oraz Wielkanoc, a 
także w okresach, w których organizowane są wyprzedaże.
Jak wynika z wyliczeń handlowej Solidarności, ograniczenie 
handlu w niedziele nie tylko nie spowoduje zmniejszenia 
obrotów w handlu i tym samym konieczności redukcji 
zatrudnienia, ale w początkowym okresie nawet zwiększy 
obroty sklepów. Jak wskazują autorzy projektu, ludzie przed 
wolną niedzielą będą kupować na zapas, tak jak dzieje 
się to obecnie przed świętami wolnymi od pracy. Tylko z 
tytułu opodatkowania sprzedaży produktów spożywczych 
i napojów bezalkoholowych wpływy budżetowe wzrosną 
po wejściu ustawy w życie o ponad 1,4 mld zł. Na 
ograniczeniu handlu w niedziele ma też zyskać branża 
gastronomiczna oraz usługi rozrywkowe i rekreacyjne. Dzięki 
temu wpływy budżetowe wzrosną o kolejne 400 mln zł. 

ŁK
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Akcja informacyjna 
w AMP
» WE WSZYSTKICH ODDZIAŁACH 
ARCELORMITTAL POLAND prowadzona 
jest akcja informacyjna, podczas której 
Solidarność wspólnie z pracodawcą prze-
konuje pracowników do przystąpienia do 
pakietu medycznego, ułatwiającego dostęp 
do lekarzy specjalistów. Koszty podstawowej 
wersji pakietu pokryje pracodawca. – Żeby 
program został uruchomiony, musi przy-
stąpić do niego 60 proc. załogi. Taki wymóg 
postawił ubezpieczyciel podczas negocjacji 
dotyczących ceny pakietu. Deklaracje pracow-
ników będą zbierane do 30 listopada. Jeżeli 
zbierzemy ich odpowiednią liczbę, pakiet 
ruszy na początku przyszłego roku – infor-
muje Lech Majchrzak, wiceprzewodniczący 
Solidarności w dąbrowskim oddziale AMP.
Jeśli pakiet wejdzie w życie, pracodawca 
będzie fi nansował pracownikom jego 
podstawową wersję, obejmującą m.in. 
dostęp do lekarzy 16 specjalizacji na 
terenie całego kraju. Pracownicy będą mieli 
także możliwość wykupienia szerszej oferty 
pakietu w jednej z kilku wersji proponowa-
nych przez ubezpieczyciela oraz wykupienia 
pakietu dla członków swoich rodzin.
Jak podkreśla Lech Majchrzak, wpro-
wadzenie pakietu w koncernie ma być 
sposobem na rozwiązanie problemów z 
absencją, na czym zależy i związkom, i 
pracodawcy. – Większość pracowników AMP 
to osoby w wieku 50 plus, które częściej 
potrzebują pomocy lekarzy specjalistów. 
Zdarza się tak, że pracownicy przebywają 
na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, 
czekając na wizyty u lekarzy specjalistów. 
Jeżeli przystąpimy do pakietu, czas oczeki-
wania na specjalistyczne leczenie znacznie 
się skróci i pracownicy szybciej będą mogli 
wrócić do pracy – wyjaśnia związkowiec.
Uruchomienie pakietu medycznego w Arce-
lorMittal Poland było jednym z postulatów 
zgłoszonych przez związki zawodowe podczas 
tegorocznych negocjacji płacowych.

Nagrody z zysku 
w Hucie Bankowa
» WE WRZEŚNIU NA KONTA PRACOW-
NIKÓW HUTY BANKOWA w Dąbrowie 
Górniczej wpłynęła nagroda uznaniowa za 
lipiec w wysokości od 150 do 300 zł brutto 
w zależności od zajmowanego stanowiska.
Przewodniczący zakładowej Solidarności 
Henryk Myrda podkreśla, że podobną 
nagrodę pracownicy dąbrowskiej huty otrzy-
mali także za czerwiec. To efekt negocjacji 
pomiędzy zakładowymi organizacjami 
związkowymi a pracodawcą. – Uzgodniliśmy, 
że pracownicy dostaną nagrodę uznaniową, 
jeżeli w danym miesiącu fi rma wyjdzie na 
plus. Ze względów rozliczeniowych będzie 
ona wypłacana z miesięcznym opóźnie-
niem – mówi Henryk Myrda. Zaznacza, że 
najprawdopodobniej kolejnym miesiącem, 
za który zostanie pracownikom przyznana 
nagroda, będzie wrzesień.
Nagroda w Hucie Bankowa została urucho-
miona po kilku latach przerwy. – Od 2012 
roku pracownicy nie mieli żadnych nagród 
ani dodatkowych premii. W kwietniu 2013 
roku wszczęliśmy z pracodawcą spór zbio-
rowy, który trwał ponad 3 lata. Dopiero pod 
koniec czerwca tego roku udało się zakoń-
czyć rozmowy. Wcześniej nie było ze strony 
pracodawcy woli podpisania porozumienia 
– podkreśla związkowiec.
W Hucie Bankowa w Dąbrowie Górniczej 
zatrudnionych jest ponad 500 pracowników 
oraz 100 osób za pośrednictwem fi rmy 
zewnętrznej. Zakład produkuje m.in. pręty 
okrągłe, obręcze i pierścienie.

AGA

KRÓTKO 

Przewodniczący śląsko-dąbrow-
skiej Solidarności Dominik Kolorz 
wezwał prezesa Grupy Opel Karla 
Thomasa Neumanna do podjęcia 
natychmiastowych działań w celu 
przywrócenia w gliwickiej fabryce 
Opla elementarnych zasad dialogu 
społecznego i o dopilnowanie, aby 
kierownictwo tej spółki nie lekcewa-
żyło polskiego prawa pracy. 

Dyrekcja General Motors Manu-
facturing Poland w Gliwicach od 
wielu miesięcy nie wywiązuje się z 
porozumienia zawartego ze stroną 
społeczną 6 sierpnia 2015 roku. 
W tym dokumencie pracodawca 
zobowiązał się m.in., że do końca 
2015 roku zawrze ze związkami 
zawodowymi porozumienie ws. 
harmonogramów czasu pracy w 
przedsiębiorstwie oraz porozumienie 
dotyczące zasad współpracy z orga-
nizacjami związkowymi. Do dziś 
te dokumenty nie zostały uzgod-
nione. Co więcej, jak podkreślają 
przedstawiciele organizacji związko-
wych, we własnych projektach tych 
porozumień pracodawca zamieścił 
rozwiązania, które są niezgodne z 
polskim prawem pracy, próbując 
w ten sposób sankcjonować swoje 
dotychczasowe praktyki postępo-

wania wobec pracowników polegające 
np. na zmienianiu harmonogramów 
pracy bez uzgodnień z nimi, z dnia 
na dzień i ustnie, a nie w formie 
elektronicznej bądź pisemnej.

Zarzuty związków zawodowych 
dotyczące tej kwestii zostały potwier-
dzone przez Państwową Inspekcję 
Pracy. Nie są to jedyne przypadki 
naruszania przepisów prawa pracy 
w gliwickiej fabryce Opla potwier-

dzone przez inspektorów. W sumie 
PIP po ostatniej kontroli w GMMP 
skierowała do pracodawcy aż 
22 wystąpienia. Zwróciła uwagę 
m.in na nieprawidłowości zwią-
zane z regulaminem pracy i na fakt, 
że w firmie nie ma regulaminu 
wynagradzania.

– Dalsze tolerowanie takiej 
postawy kierownictwa GMMP w 
Gliwicach, abstrahując już od grożą-

cych mu konsekwencji prawnych 
związanych z łamaniem przepisów 
prawa pracy, z pewnością nie będzie 
wpływać dobrze na wizerunek 
Waszej fi rmy nie tylko w Polsce, ale 
w całej Europie. Jestem przekonany, 
że gdyby w niemieckiej fabryce 
Opla tak traktowano pracowników 
i związki zawodowe, jak robi to 
kierownictwo GMMP w Gliwi-
cach, reakcja zarządu Grupy Opla 
byłaby natychmiastowa. Oczekuję, 
że Pan Prezes nie będzie stosował 
podwójnych standardów i opisaną 
wyżej sytuację potraktuje tak samo, 
jak gdyby miała ona miejsce np. 
w fabryce w Rüsselsheim czy Eise-
nach – podkreślił w wystąpieniu do 
prezesa Grupy Opel przewodniczący 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Dodał, że sytuacji w gliwickiej 
fabryce Opla bacznie przygląda się 
Wojewódzka Rada Dialogu Społecz-
nego w Katowicach i zaznaczył, 
iż wśród partnerów społecznych 
zasiadających w WRDS rośnie prze-
konanie, że jeśli w najbliższym czasie 
w GMMP w Gliwicach nie zostaną 
przywrócone właściwe standardy 
dialogu, niezbędna będzie zdecy-
dowana interwencja Rady.

NY

Jak informuje Andrzej Sobo-
lewski, przewodniczący 
Solidarności w dąbrowskiej 
Magnie, w centrali fi rmy w 
Sadach do tej pory nie funk-

cjonował żaden związek zawodowy, 
ale jej pracownicy już od jakiegoś 
czasu myśleli o zorganizowaniu się. 
– Spotkaliśmy się niedawno podczas 
wyborów do Europejskiej Rady Zakła-
dowej w koncernie Magny. Zaczę-
liśmy rozmawiać. Pod wpływem tych 
dyskusji pracownicy z Sadów doszli 
do wniosku, że nie będą zakładać 
nowej organizacji, tylko przyłączą 
się do nas. Ich zainteresowanie jest 
ogromne, otrzymaliśmy już blisko 
80 deklaracji – mówi związkowiec. 
W najbliższych dniach przedstawiciele 
komisji zakładowej spotkają się ze 
wszystkimi osobami, które zapisały 
się do Solidarności. – Mam nadzieję, 
że w tych rozmowach wezmą także 
udział pozostali pracownicy centrali 
– dodaje. Damian Paszek, jedna z 
osób, które przystąpiły do Solidar-
ności podkreśla, że pracownicy w 
związku widzą szansę na dopro-
wadzenie do poprawy warunków 
pracy. – W firmie pojawiają się 
problemy, a narzędzia propono-
wane przez zarząd nie przynoszą 
rozwiązań – mówi.

Damian Paszek reprezentował 
pracowników zrzeszonych w Solidar-
ności w centrali w Sadach podczas 
pierwszej rozmowy z przedstawi-
cielami zarządu, która odbyła się 
26 września. – Pracodawca zadekla-
rował, że jest otwarty na współpracę 
i zależy mu na rozwiązaniu tych 
wszystkich problemów. Obiecał, 
że usiądziemy do stołu i będziemy 

szukać rozwiązań, które będą dobre 
dla pracowników i dla fi rmy – infor-
muje związkowiec.

W jego ocenie najpilniejszą sprawą 
do rozwiązania jest zbyt duża liczba 
nadgodzin. – Zdarza się, że nawet 
trzy, cztery razy w tygodniu trzeba 
dłużej zostać w pracy. Do tego 
dochodzą nocki z piątku na sobotę 
oraz praca w niedziele od godz. 
18.00. Pracownicy narzekają, że 
nie mają czasu na odpoczynek i dla 

rodziny – dodaje. Zaznacza, że prob-
lemem jest też rotacja pracowników. 
– Od roku kompletujemy załogę. 
W tym czasie przez fi rmę przewinęło 
się kilkaset nowych osób. Każdą 
trzeba przeszkolić i przygotować 
do pracy, a one odchodzą po kilku 
dniach – podkreśla.

Magna Automotive Poland należy 
do kanadyjskiego koncernu moto-
ryzacyjnego. W centrali fi rmy w 
Sadach pod Poznaniem produko-

wane są siedzenia do samochodów 
oraz foteliki samochodowe dla 
dzieci. Zatrudnionych jest tam ok. 
200 pracowników. Natomiast w 
Dąbrowie Górniczej pracuje ponad 
800 osób. Dąbrowski oddział zajmuje 
się produkcją systemów zamykania 
m.in. podnośników szyb, cięgien 
zamków drzwi, cięgien hamulców 
oraz zamków do klap bagażnika i 
drzwi bocznych.

AGNIESZKA KONIECZNY

Blisko 80 pracowników z centrali spółki Magna Automotive Poland w Sadach pod 
Poznaniem zapisało się do Solidarności działającej w oddziale tej fi rmy w Dąbrowie 
Górniczej. Są przekonani, że w ten sposób skłonią pracodawcę do rozmów na temat problemów, 
które pojawiają się w zakładzie.

Solidarność w Magnie coraz silniejsza

Foto: magna.com 

Przywrócić dialog, przestrzegać prawa

Foto: TŚD
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Komunikat

Harmonogram szkoleń związkowych i dyżurów eksperckich
październik-listopad 2016

Miejsce szkoleń: szkolenia stacjonarne w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w Katowicach przy ul. Floriana 7 oraz szkolenia wyjazdowe.

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

S
woje postulaty związ-
kowcy przedstawili 
zarządowi spółki 22 
września podczas 
spotkania, w którym 

uczestniczyli również mini-
ster energii Krzysztof Tchó-
rzewski i jego zastępca Grzegorz 
Tobiszowski. Jak informują, 
stronie społecznej przedsta-
wione zostały trzy warianty 
dalszego funkcjonowania 
kopalni. Pierwszy zakłada prze-
kazanie jej do SRK w styczniu 
2017 roku, drugi po pierwszym 
kwartale, a trzeci na koniec 
przyszłego roku. – W naszej 
ocenie oraz w ocenie dyrekcji 
KWK Krupiński w związku z 
poprawą sytuacji na rynku 
węgla kopalnia jest w stanie 
wydostać się z kłopotów fi nan-
sowych. Decyzja o likwidacji 
kopalni w chwili obecnej jest 
całkowicie nieuzasadniona 
– mówi Mieczysław Kościuk, 
przewodniczący Solidarności 
w kopalni Krupiński.

Związkowcy postulują, aby 
ostateczna decyzja w sprawie 
przyszłości KWK Krupiński 
została podjęta dopiero po 
analizie sytuacji ekonomicznej 
przedsiębiorstwa na koniec 
2017 roku. – Zażądaliśmy, 
aby zarząd co kwartał anali-
zował wyniki kopalni i prze-

kazywał te informacje stronie 
społecznej. Jeżeli wówczas 
okaże się, że sytuacja nadal 
nie rokuje szans na poprawę, 
to trudno – zgodzimy się 
na przejście do SRK. Jednak 
zarówno my, pracownicy jak 

i dyrekcja kopalni jesteśmy 
przekonani, że w związku z 
obecnym wzrostem cen węgla 
jesteśmy w stanie odrobić 
straty w stosunkowo krótkim 
czasie. Mamy złoża sięgające 
48 mln ton najwyższej jakości 

węgla koksowego oraz koncesję 
do 2030 roku. Przy obecnym 
wydobyciu na poziomie 
2 mln ton rocznie kopalnia 
ma perspektywę funkcjono-
wania jeszcze przez wiele lat  
– podkreśla przewodniczący.

W ocenie strony społecznej 
w wyniku celowych działań 
zarządu JSW węgiel produko-
wany w KWK Krupiński jest 
sprzedawany poniżej cen, które 
można obecnie uzyskać na 
rynku, co dodatkowo pogarsza 

sytuację fi nansową kopalni. 
– Średnia cena węgla trafi a-
jącego na tzw. sprzedaż drob-
nicową, czyli dla odbiorców 
indywidualnych to 260 zł za 
tonę. Natomiast węgiel trafi a-
jący do portów sprzedajemy 
za 140 zł za tonę. Naszym 
zdaniem jest to celowe dzia-
łanie na szkodę spółki, którym 
powinny się zainteresować 
odpowiednie służby – zaznacza 
Mieczysław Kościuk.

Podczas spotkania z udziałem 
kierownictwa resortu energii, 
związkowcy zapowiedzieli, że 
w przypadku braku akceptacji 
ich postulatów, wypowiedzą 
porozumienie dotyczące oszczęd-
ności w JSW i cięć wynagrodzeń 
pracowników z września ubie-
głego roku. Jak wskazują, może 
to zagrozić realizacji porozu-
mienia z obligatariuszami JSW 
zawartego przez zarząd spółki 
29 sierpnia tego roku. Porozu-
mienie to dotyczyło dalszej dzia-
łalności Grupy Kapitałowej JSW 
oraz spłaty obligacji na kwotę 
700 mln zł i 163 mln dolarów. 
– Mamy jednak nadzieję, że 
uda się skłonić zarząd JSW i 
ministerstwo energii do meryto-
rycznych rozmów – podkreśla 
przewodniczący Solidarności 
w kopalni Krupiński.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Wojewódzka Rada Dialogu 
Społecznego w Katowicach 
zwróci się do krajowej Rady 
Dialogu Społecznego o zwołanie 
w trybie pilnym posiedzenia 
dotyczącego sytuacji w kopalni 
Makoszowy – uzgodniono  
podczas obrad WRDS, które 
odbyły się 26 września.

Posiedzenie WRDS zostało 
zwołane na wniosek związków 
zawodowych z kopalni Mako-
szowy. Na spotkaniu mimo 

zaproszenia nie zjawił się 
wiceminister energii odpowie-
dzialny za górnictwo Grzegorz 
Tobiszowski. Resort reprezen-
towała Anna Margis, dyrektor 
Departamentu Górnictwa 
w Ministerstwie Energii. W 
posiedzeniu rady uczestni-
czył m.in. Marek Tokarz, 
prezes Spółki Restruktury-
zacji Kopalń, do której należy 
obecnie zabrzański zakład, 
przedstawiciele dyrekcji KWK 

Makoszowy oraz samorządu 
Zabrza.

Kopalnia Makoszowy została 
oddziałem SRK 30 kwietnia 
ubiegłego roku w wyniku nieod-
płatnego zbycia przez Kompanię 
Węglową S.A. Wcześniej stano-
wiła część dwuruchowej KWK 
Sośnica-Makoszowy. 5 września 
tego roku SRK rozpisało prze-
targ dotyczący sprzedaży KWK 
Makoszowy.  Jak poinformował 
podczas obrad prezes SRK Marek 

Tokarz, jak dotąd do spółki nie 
wpłynęła żadna oferta od poten-
cjalnego inwestora. Termin skła-
dania ofert upływa 30 września.

Porozumienie podpisane 
17 stycznia 2015 roku przez 
Międzyzwiązkowy Komitet 
Protestacyjno-Strajkowy oraz 
przedstawicieli pracodawców 
i ówczesnego rządu zakła-
dało, że KWK Makoszowy 
zostanie przejęta przez SRK, 
aby pozbyć się tzw. majątku 

nieprodukcyjnego, następnie 
zaś trafi  do nowego podmiotu. 
Ani poprzedni, ani obecny 
rząd inwestora jednak nie 
znalazły. Zakład od ponad roku 
pokrywa straty produkcyjne i 
fi nansuje osłony socjalne dla 
odchodzących pracowników 
ze środków uzyskiwanych w 
ramach pomocy publicznej. 
Potencjalny nowy właściciel 
zabrzańskiej kopalni będzie 
musiał zwrócić całą pomoc 

budżetowi państwa, gdyż prawo 
Unii Europejskiej dopuszcza 
wsparcie jedynie dla kopalń 
przeznaczonych do zamknięcia. 
Związkowcy z KWK Makoszowy 
zarzucają stronie rządowej brak 
woli prowadzenia rzetelnego 
dialogu społecznego w sprawie 
przyszłości zabrzańskiej kopalni.

Kopalnia Makoszowy w 
Zabrzu zatrudnia obecnie ok. 
1300 pracowników.

ŁK

Związki zawodowe działające w KWK Krupiński żądają wycofania się zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
z planów przekazania tej kopalni do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Powołują się m.in. na wzrost cen węgla 
na światowych rynkach. Związkowcy zapowiedzieli, że w przypadku braku akceptacji ich postulatów, wypowiedzą 
porozumienie dotyczące cięć wynagrodzeń pracowników podpisane we wrześniu 2015 roku.

Co dalej z kopalnią Krupiński?

Wniosek do RDS o zwołanie posiedzenia w sprawie Makoszów

Foto: jsw.pl/Agnieszka Materna 

4-7 października – Szkolenie dla Regionalnej Komisji Rewizyjnej 
– trener: Eugeniusz Karasiński, szkolenie wyjazdowe

6-7 października – Mobbing w miejscu pracy – trener: Maria 
Kościńska z KK, sala 108

11-13 października – Ogólnozwiązkowe i uprawnienia organizacji 
związkowych – trener: Andrzej Kampa, sala 108

11-14 października – Negocjacje dla zaawansowanych – trenerzy: 
Eugeniusz Karasiński, Jacek Majewski

13-14 października – Rozwój związku – trener: Janusz Zabiega 
KK, sala 235

18-19 października – Zagadnienia statutowo-organizacyjne 
– trenerzy: Andrzej Kampa, Halina Murzyn, Beata Kocerba; sala 108

18-21 października – Lider dialogu autonomicznego – trenerzy: 
Eugeniusz Karasiński, Jacek Majewski, szkolenie wyjazdowe

20-21 października – Komunikacja w sytuacjach kryzysowych 
– trener: Maria Kościńska z KK; sala 108

25-28 października – Prawo pracy – trenerzy: Piotr Kisiel, Jadwiga 
Piechocka, szkolenie wyjazdowe

14 listopada – Szkolenie podstawowe dla społecznych inspektorów 
pracy – trenerzy: Andrzej Kampa, Agnieszka Lenartowicz-Łysik; sala 108

15 listopada – Szkolenie doskonalące dla społecznych inspektorów pracy 
– trenerzy: Mirosław Nowak, AMP / Agnieszka Lenartowicz-Łysik; sala 108

24-25 listopada – Komunikacja w sytuacjach kryzysowych – trener: 
Maria Kościńska z KK; sala 108
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L
ist do unijnej komi-
sarz ds. transportu 
s tanowił  ważny 
punkt obrad VII 
Polsko-Niemieckiego 

Forum Związków Zawodo-
wych, które odbywały się w 
Gdańsku. Było to spotkanie 
przedstawicieli największych 
central związkowych z obu 
krajów. Stronę polską repre-
zentowały NSZZ Solidarność, 
Ogólnopolskie Porozumienie 
Związków Zawodowych i 
Forum Związków Zawo-
dowych. Stronę niemiecką 
Deutscher Gewerkschaftsbund 
(DGB), największa federacja 
związkowa u naszych zachod-
nich sąsiadów, zrzeszająca 
8 organizacji.

Od 1 stycznia 2015 roku 
minimalna stawka godzinowa 
w Niemczech wynosi 8,5 euro 
brutto. Sygnatariusze listu 
chcą, aby niemieckie prawo 
ws. płacy minimalnej odno-
siło się również do polskich 
przedsiębiorstw działających 
w Niemczech w sektorze trans-
portu i to bez względu na 
to, czy wykonują operację 
ponadgraniczną, w tranzycie 
czy kabotażową.

Minimum 8,5 euro
– Z zadowoleniem przyjmu-
jemy ustawę ws. płacy mini-
malnej w Niemczech (Mindes-
tlohngesetz), która ustanawia 
zasadę, że wszyscy zatrudnieni 
w Niemczech mają prawo 
otrzymywać płacę minimalną 
8,5 euro. Wszyscy zatrudnieni 
wykonujący pracę w Niem-
czech mają prawny tytuł do 
płacy minimalnej, niezależnie 
od tego skąd pochodzą. O ile 
kierowca ciężarówki pracuje w 

Niemczech, pracodawca zobo-
wiązany jest płacić co najmniej 
8,5 euro za godzinę zgodnie 
z §1.20 Mindestlohngesetz, 
bez względu na narodowość 
pracodawcy – czytamy w liście 
związkowców do komisarz Bulc.

– Od samego początku 
polskie związki zawodowe 
wspierały swych niemieckich 
kolegów w ich walce o płacę 
minimalną w Niemczech w 

celu ochrony przed dumpin-
giem społecznym. Można to 
osiągnąć tylko, jeśli te same 
standardy płacy i zatrudnienia 
stosują się do wszystkich 
przedsiębiorstw i pracujących 
w niemieckim sektorze trans-
portu, niezależnie od tego, 
czy pochodzą z Polski, czy 
Niemiec. To zapobiega wypa-
czaniu konkurencji i gwaran-
tuje minimalne standardy 

zatrudnienia dla wszystkich 
pracowników – podkreślili 
sygnatariusze listu.

Wyrównywanie płac w UE
– Musimy iść w kierunku 
wyrównywania wynagrodzeń 
w obrębie Unii – mówił Piotr 
Duda, przewodniczący NSZZ 
Solidarność. – Wreszcie możemy 
mówić, że dojrzeliśmy jako 
związki zawodowe do solidar-

ności i wspólnych działań na 
rzecz pracowników – zazna-
czył Duda. – Trzeba wspólnie 
zacząć rozmawiać o układach 
zbiorowych nie tylko w ramach 
poszczególnych państw, ale w 
ramach ponadnarodowych 
korporacji. Do tego potrzebna 
jest współpraca związków 
zawodowych z krajów, gdzie 
korporacje te funkcjonują – 
dodał przewodniczący.

Miała być porażka, jest sukces
Zanim niemiecki rząd wpro-
wadził minimalną stawkę 
godzinową, kwestie wyna-
grodzeń regulowały układy 
zbiorowe pracy. Problem w 
tym, że liczba pracowników 
objętych układami od lat spada 
i o ile 25 lat temu obejmowały 
one 90 proc. zatrudnionych, to 
przed trzema laty dotyczyły 
one już tylko połowy pracow-
ników z zachodniej części 
kraju i jednej trzeciej zatrud-
nionych na terenie dawnego 
NRD. Pozostali pracownicy 
nie byli objęci jakimikolwiek 
regulacjami wyznaczającymi 
stawkę minimalną. 

Różnego rodzaju uznani 
eksperci, ekonomiści progno-
zowali, że wprowadzenie 
powszechnej stawki minimalnej 
w Niemczech skończy się 
gospodarczą katastrofą. Mówili 
o utracie od kilkuset tysięcy 
do nawet dwóch milionów 
miejsc pracy. Tymczasem stało 
się odwrotnie. – W Niem-
czech wprowadzenie płacy 
minimalnej zakończyło się 
sukcesem. Wzrost wyna-
grodzeń objął ponad 4 mln 
pracowników. Mamy dzisiaj 
najwięcej od zjednoczenia osób 
odprowadzających składki 
na ubezpieczenia społeczne 
i nie sprawdziły się katastro-
fi czne wizje pracodawców o 
zapaści gospodarczej – podkre-
ślał podczas forum szef DGB 
Rainer Hoff mann.

Od stycznia 2015 roku w 
Niemczech przybyło 400 tys. 
miejsc pracy. W styczniu 2016 
roku stopa bezrobocia osiągnęła 
najniższy poziom od momentu 
zjednoczenia kraju. 

STEFAN WOŹNICKI

Niemieckie prawo ws. płacy minimalnej powinno odnosić się również do polskich przedsiębiorstw działających 
w Niemczech w sektorze transportu drogowego – uważają polscy i niemieccy związkowcy. Skierowali w tej sprawie wspólny
list do unijnej komisarz ds. transportu Violety Bulc.

Taka sama praca – taka sama płaca

Foto:  tysol.pl/M. Lewandowski
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We wrześniu w kościele pod 
wezwaniem Matki Bożej 
Bolesnej w Czeladzi Piaskach 
rozpoczął się gruntowny 
remont. Trzeba wzmocnić 
mury świątyni oraz jej podłoże, 
a także wymienić dach. 

Jeżeli te prace nie zostaną 
wykonane, pękające ściany 
budynku mogą się rozpaść w 
ciągu najbliższych kilku lat. 
Jednak koszt renowacji prze-
kracza możliwości fi nansowe 
parafii  . Dlatego jej proboszcz 
ks. Józef Handerek zwraca się 
z prośbą o wsparcie do wszyst-
kich, którym los zabytkowej 
świątyni nie jest obojętny.

Kościół został zbudowany 
na miękkim podłożu, co powo-
duje pękanie ścian. – Pod świą-
tynią dochodzi do tzw. sufozji. 
Woda deszczowa dostaje się 
pod posadzkę, wypłukując 
piasek. Z tego względu mury 
pochylają się i pękają. Jeżeli 
poczekamy jeszcze kilka lat, 
to będziemy zbierać gruzy – 
mówi ks. Handerek. Podkreśla, 

że tylko iniekcja wzmacnia-
jąca podłoże może zapobiec 
dalszemu pękaniu konstrukcji 
kościoła, ale jej przeprowa-
dzenie to ogromne przedsię-
wzięcie. – Trzeba wykonać 
300 odwiertów o głębokości 

4 metrów każdy. Do tych 
odwiertów wprowadzone 
zostaną rurki, do których wtła-
czana będzie betonowa masa. 
W ten sposób pod kościołem 
powstanie betonowa poduszka 
– wyjaśnia kapłan.

Renowacja obejmie też 
wzmocnienie ścian i fi larów, 
co ma zapobiec pogłębianiu 
pęknięć.  Wewnątrz i  na 
zewnątrz świątyni założone 
zostaną spajające klamry. Plano-
wana jest także wymiana okien 

oraz naprawa zdeformowanych 
i podziurawionych witraży. 
Równocześnie prowadzone 
są prace związane z wymianą 
blachy na dachu i ociepleniem 
jego konstrukcji. – Elewacja 
kościoła też wymaga renowacji, 
ale pomoc w jej przeprowa-
dzeniu obiecały władze miasta 
– zaznacza ks. Handerek. Kolej-
nymi etapami remontu będzie 
malowanie ścian kościoła oraz 
wymiana posadzki i instalacja 
ogrzewania podłogowego.

W zbiórkę pieniędzy na rato-
wanie kościoła zaangażował się 
Mariusz Ziętek, przewodniczący 
Solidarności w Państwowej 
Straży Pożarnej w Będzinie, 
mieszkaniec czeladzkiej dziel-
nicy Piaski. – Nasza parafi a 
potrzebuje wsparcia. Będziemy 
wdzięczni za każdą wpłatę. 
Może znajdą się też fi rmy, które 
zgodziłyby się nieodpłatnie 
przekazać materiały budow-
lane – mówi Mariusz Ziętek.

Parafi a Matki Bożej Bolesnej 
w Czeladzi Piaskach ma silne 

tradycje górnicze. Świątynia 
wybudowana została dzięki 
staraniom francuskiego właści-
ciela pobliskiej kopalni, Towa-
rzystwa Bezimiennego Kopalń 
Węgla „Czeladź” w Piaskach 
oraz pracowników zakładu. Jej 
budowę zakończono w 1924 roku. 
– W prace budowlane zaangażo-
wani byli górnicy, którzy ponieśli 
ogromny trud, żeby ta świątynia 
mogła powstać. Kościół przez 
wiele lat służył pracownikom 
zakładu i ich rodzinom. Kilkana-
ście lat temu kopalnię zamknięto. 
Dzielnica zubożała, wiele osób 
zostało bez pracy – mówi ks. 
Handerek. Podkreśla, że najwięk-
szym marzeniem parafi an byłoby 
zakończenie renowacji świątyni 
przed jubileuszem 100-lecia
jej powstania.

AGA

Ofi ary na remont kościoła 
można przekazywać na 
konto parafi alne:
Alior Bank 66 2490 0005 
0000 4500 9951 8862

Uratujmy zabytkowy kościół w Czeladzi

Foto: TŚD

W 
turnieju siatkar-
skim wezmą 
udział cztery 
d r u ż y n y 
k l u b o w e . 

Obok Tauron MKS Dąbrowa 
Górnicza na parkiecie wystąpią 
TJ Sokol Frydek Mistek z Czech, 
Zarechie Odintsovo z Rosji 
i rumuński CSM Bucuresti. 
Zespoły zmierzą się w systemie 
każdy z każdym. W sumie 
obędzie się sześć meczów, po 
dwa w każdym dniu imprezy. 

Memoriał rozpocznie się w 
piątek o godz. 17.00. Pierwszy 
mecz rozegrany zostanie po 
ofi cjalnym otwarciu imprezy, 
kolejny zaplanowany został na 
godz. 20.00. W sobotę zawod-
niczki wyjdą na parkiet o godz. 
17.00 i 20.00, w niedzielę o 11.00 
i 14.00. Jak informują przedsta-
wiciele Fundacji Kropla Życia 
im. Agaty Mróz-Olszewskiej, 
jednego z inicjatorów imprezy, 
bilety i karnety są dostępne w 
serwisie kupbilet.pl.

Memoriał poświęcony zmarłej 
na białaczkę w 2008 roku Agacie 
Mróz-Olszewskiej jest nie tylko 
wydarzeniem sportowym przy-
ciągającym miłośników siatkówki 
z całej Polski, ale także imprezą, 
która ma na celu zachęcanie do 
dzielenia się krwią i szpikiem 
kostnym. – Agata, którą zapa-
miętaliśmy jako osobę pełną 
ciepła i empatii, przed śmiercią 
głośno mówiła o tym, że jest 
ogromna potrzeba dzielenia 
się krwią, że ludzie powinni 
sobie pomagać. A przecież nie 
ma na świecie nic cenniejszego 
od podarowania innej osobie 
cząsteczki siebie. Cząsteczki, 
która może uratować życie, 

a której nie da się zastąpić 
żadnymi medykamentami 
– mówi Mieczysław Barański, 
współzałożyciel Fundacji Kropla 
Życia. – Mam nadzieję, że 
kolejna edycja memoriału 
poświęconego Agacie skłoni 
nas wszystkich do jeszcze 
większej refl eksji nad wartością 
pomagania drugiemu człowie-
kowi. – dodaje.

Rozgrywkom siatkarskim 
będzie towarzyszyła akcja 
zbiórki krwi oraz rejestracji 
dawców szpiku kostnego, która 
zostanie przeprowadzona w 
sobotę i niedzielę na parkingu 
pod dąbrowską halą sportową.
– Wszystkie osoby, które mogą 
podzielić się krwią z innymi, 
zachęcamy do udziału w tej akcji 
– dodaje Mieczysław Barański.

Idea zorganizowania memo-
riału Agaty Mróz-Olszewskiej 
narodziła się już w 2008 roku, 
kilka miesięcy po śmierci 
siatkarki. Jej pomysłodaw-
cami byli m.in. mąż Agaty, 
Jacek Olszewski, nieżyjąca już 
dziennikarka Radia Katowice 
i senator Krystyna Bochenek 
i przedstawiciele Fundacji 
777, zajmującej się szukaniem 

dawcy szpiku kostnego dla 
siatkarki. – Wspólnie zaczę-
liśmy się zastanawiać, co 
moglibyśmy zrobić dla Agaty. 
Postawiliśmy na memoriał 
siatkarski promujący krwio-
dawstwo i krwiolecznictwo. 
Chcieliśmy, by była to impreza 
ponad podziałami politycz-
nymi – wspomina Mieczysław 
Barański.

Pierwszy memoriał zorga-
nizowany został w 2009 roku 
w katowickim Spodku pod 
patronatem ówczesnej prezy-
dentowej Marii Kaczyńskiej 
oraz byłych pierwszych dam 
Jolanty Kwaśniewskiej i Danuty 
Wałęsy. W jego promocję zaan-
gażowały się m.in. klubowe 
koleżanki Agaty oraz siatkarki 
z reprezentacji Polski.

Memoriał miał charakter 
cykliczny do 2012 roku. Za 
każdym razem brały w nim 
udział tysiące ludzi, wśród 
nich przedstawiciele świata 
sportu, medycyny i nauki. W 
tym roku po przerwie zostanie 
wznowiony. – Memoriał od 
początku cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem sportowców, 
środowisk związanych z krwio-
dawstwem i transplantologią oraz 
miłośników siatkówki. Tę rangę 
chcielibyśmy mu przywrócić. 
Dotychczas w przedsięwzięciu 
uczestniczyły drużyny naro-
dowe Polski, Chorwacji, Serbii, 
Słowacji i Rosji oraz najlepsze 
drużyny klubowe m.in. z Polski, 
Turcji czy Hiszpanii – podkreśla 
Mieczysław Barański.

Organizatorami V edycji 
memoriału są m.in. Polski 
Związek Piłki Siatkowej, Naro-
dowe Centrum Krwi oraz Regio-
nalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Katowi-
cach. Turniejowi towarzyszyć 
będą inne imprezy m.in. pokaz 
udzielania pierwszej pomocy i 
przejazd grupy motocyklistów 
ulicami Dąbrowy Górniczej. 
Patronat honorowy nad imprezą 
objęła żona prezydenta RP Agata 
Kornhauser-Duda.

AGNIESZKA KONIECZNY

W dniach 30 września – 2 października w Hali Widowiskowo-Sportowej „Centrum” w Dąbrowie Górniczej 
odbędzie się memoriał poświęcony pamięci siatkarki Agaty Mróz-Olszewskiej. Celem imprezy jest promowanie 
krwiodawstwa, transplantacji oraz zapisów na potencjalnych dawców szpiku kostnego. 

V Memoriał im. Agaty Mróz-Olszewskiej
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Dowód uzyskany za pomocą czynu 
zabronionego na podstawie znowelizowanego
Kodeksu postępowania karnego

W 
pierwszej kolejności 
należy zwrócić uwagę 
na intencję ustawo-

dawcy, który wprowadził do 
Kodeksu postępowania karnego 
art. 168a, który implikował ogra-
niczenie stron w zakresie możli-
wości dopuszczenia dowodów. 
Przedmiotowe ograniczenie 
było związane z istotną nowe-
lizacją Kodeksu postępowania 
karnego i wprowadzeniem 
w dniu 1 lipca 2015 r. kontra-
dyktoryjnego modelu procesu.

Należy zwrócić uwagę, 
iż do dnia 14 kwietnia 2016 
roku, zgodnie z treścią art. 168a 
K.p.k. niedopuszczalne było 
przeprowadzanie i wykorzy-
stanie dowodu uzyskanego dla 
celów postępowania karnego 
za pomocą czynu zabronio-
nego, o którym mowa w art. 1 
§ 1 Kodeksu karnego (zgodnie, 
z wskazanym artykułem odpo-
wiedzialności karnej podlega 
ten tylko, kto popełnia czyn 
zabroniony pod groźbą kary 
przez ustawę obowiązującą 
w czasie jego popełnienia).

Zgodnie ze znowelizowaną 
treścią art. 168a. K.p.k. dowodu 
nie można uznać za niedo-
puszczalny wyłącznie na tej 
podstawie, że został uzyskany z 
naruszeniem przepisów postę-
powania lub za pomocą czynu 
zabronionego, o którym mowa 
w art. 1 § 1 K.k., chyba że dowód 
został uzyskany w związku z 
pełnieniem przez funkcjona-
riusza publicznego obowiązków 
służbowych, w wyniku: zabój-
stwa, umyślnego spowodowania 

uszczerbku na zdrowiu lub 
pozbawienia wolności.

W tym miejscu wskazuję, 
iż przedmiotowa nowelizacja 
wywołuje liczne doktrynalne 
kontrowersje. Obecnie dowody 
w toku postępowania karnego 
mogą być dyskwalifi kowane 
według kryteriów dotyczących 
ich pozyskania przez strony 
postępowania lub osoby trzecie 
w wyniku czynów zabronionych 
przez ustawę. Jednocześnie 
jednak ograniczono ten katalog 
do najcięższej grupy przestępstw 
tj. zabójstwa, umyślnego spowo-
dowania uszczerbku na zdrowiu 
lub pozbawienia wolności.

Biorąc pod uwagę literalne 
brzmienie przepisu art. 168a 
K.p.k. wskazać należy, iż nie 
konstytuuje on generalnej 
dyrektywy nakazu dopuszczania 
dowodów uzyskanych w wyniku 
czynu zabronionego, a jedynie 
pozostawiając taką możliwość 
do swobodnej decyzji sądu. 
Zwracam jednak uwagę, iż 
już tylko hipotetyczna możli-
wość dopuszczania dowodów 
pochodzących bezpośrednio 
z przestępstwa może deza-
wuować prawo do rzetelnego 
procesu. Jednocześnie należy 
zwrócić uwagę, iż usankcjono-
wana przez ustawodawcę bardzo 
szeroka możliwość dopusz-
czenia dowodów może wywołać 
negatywne konsekwencje, 
albowiem strony postępowania 
karnego mogą zmierzać do 
zdobycia środków dowodowych 
wypełniając przy okazji 
znamiona czynów zabro-

nionych. Należy zwrócić 
również uwagę, iż powyższe 
uregulowanie jest w ocenie 
doktryny niezgodne z zasadą 
rzetelnego procesu wyni-
kającą z art. 45 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowo należy wskazać, 
iż konsekwencją pozyskiwania 
dowodów w sposób, na który 
pozwala obecnie obowiązujący 
art. 168a K.p.k. może prowadzić 
do naruszenia konstytucyjnej 
zasady swobody i ochrony 
komunikowania się (art. 49 
Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej) oraz prawa do posza-
nowania życia prywatnego 
i rodzinnego wynikającego 
bezpośrednio z Konwencji 
o Ochronie Praw Człowieka
i Podstawowych Wolności.

Należy również zwrócić 
uwagę, iż potencjalna możliwość 
dopuszczenia dowodów zdoby-
tych w sposób nielegalny może 
prowadzić do występowania 
prowokacji oraz manipulo-
wania stronami postępowania. 
Oceniając wartość i znaczenie 
dowodów pozyskanych 
w wyniku przestępstwa będzie 
implikowało konieczność wzmo-
żonej kontroli i weryfikacji 
w szczególności w zakresie 
okoliczności jego faktycznego 
pozyskania.

Biorąc pod uwagę powyższe 
sąd będzie uprawniony do 
dopuszczenia dowodu, który 
strona zdobyła np. w wyniku 
kradzieży z włamaniem, co 
może budzić uzasadnione 
wątpliwości i poczucie utraty 

prawa do rzetelnego procesu 
przez stronę, która nie zdecyduje 
się na „alternatywne” zdobycie 
materiału dowodowego. 

Reasumując znowelizo-
wane uregulowania w przed-
miocie możliwości dopusz-
czenia dowodu uzyskanego 
w wyniku czynu zabronionego 
są kontrowersyjne i mogą 
prowadzić do pewnych nadużyć. 
Jednocześnie z uwagi na fakt, 
iż art. 168a K.p.k. w obecnej 
formie obowiązuje dopiero 
od 14 kwietnia 2016 r. trudno 
jednoznacznie wskazać, czy 
będzie on nadużywany przez 
strony postępowania, a także 
w jaki sposób sądy będą doko-
nywały jego wykładni.

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 
niewielkie ramy objętościowe 
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 szczegółowych infor-
macji w departamencie prawnym 
CDO24 pod numerem telefonu 
801 003 138 lub 32 4781700. 
Pozostałe osoby zainteresowane 
posiadaniem ochrony prawnej 
zapraszamy do zapoznania się z 
ofertą CDO24 na stronie inter-
netowej www.cdo24.pl.
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Komunikat

Bilety do Twinpigs
Miasteczko Westernowe Twinpigs w Żorach oferuje 
członkom śląsko-dąbrowskiej Solidarności wejściówki 
w promocyjnej cenie 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.

Uwaga! Ważność biletów do Miasteczka Twinpigs 
zakupionych w cenie 33zł została przedłużona 
do 31 października 2016 roku.

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

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

przedsiębiorstw (poprzedni miesiąc):  4.212,56 zł
» Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 

przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
(w II kwartale 2016 roku):  4.244,58 zł

» Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku
(poprzedni miesiąc):  4.210,09 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

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszej Koleżanki

EWY LESIAK
członkini Solidarności 

w spółce Bitron w Sosnowcu

Pogrążonej w bólu

Rodzinie

wyrazy najgłębszego współczucia
oraz wsparcia w tych trudnych chwilach

w imieniu
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ 

Solidarność Bitron Poland

przekazuje
przewodnicząca

Izabela Będkowska



» NIE ŻEBYŚMY BYLI APOLITYCZNI. 
Co to, to nie. Gospodzki jest socjal-libe-
ralnym konserwatystą z inklinacjami 
anarcho-syndykalistycznymi i wyraźnym 
akcentem monarchistycznym (hodował 
kiedyś króliki). Z kolei zgred Podróżny 
jest opisanym przez Kołakowskiego 
konserwatywno-liberalnym socjalistą 
z mocno rozwiniętymi przekonaniami 
chrześcijańsko-narodowymi (był kiedyś 
w kościółku na Rodos i bardzo mu się 
tam podobało). Ale chwilowo obaj mamy 
odruch wymiotny, słysząc takie słowa jak 
polityka, linia partii, Sejm, poseł, czy, za 
przeproszeniem, członek nowego koła. 
Dlatego w ramach higieny psychicznej 
w tym tygodniu wieści powiatowe
i ponadpowiatowe będą naukowe.

» OTÓŻ PRZYZNANO I ROZDANO 
niedawno nasze ulubione doroczne 
nagrody, czyli Antynoble. Wiemy, że już 
gdzieś o tym czytaliście, ale my jeszcze w 
tym roku nie pisaliśmy, więc do dzieła. 
Gospodzki stał się fanem naukowców z 
Lubeki, którzy otrzymali Antynobla za 
rzecz wręcz genialną. Wykazali, że jeśli 
swędzi nas np. lewa dziurka w nosie, to 
wystarczy spojrzeć w lustro, podrapać 
się po prawej dziurce, którą w lustrze 
widzimy jako lewą i poczujemy ulgę. 
Odkrycie szczególnie przydatne po 
ataku komarów. Pozwala sobie ulżyć 
bez rozdrapywania ran.

» Z KOLEI PODRÓŻNY JEST 
ZACHWYCONY informacją, że laure-
atami Antynobla zostali naukowcy z 
Japonii, którzy sprawdzali, czy świat 
wygląda inaczej, jeśli pochylimy się i 

będziemy go oglądać spomiędzy nóg, 
czyli inaczej mówiąc do góry nogami. 
Wykazali, że tak obserwowana otacza-
jąca nas rzeczywistość wygląda nieco 
inaczej i np. Księżyc wydaje się z tej 
pozycji głową w dół znacznie większy 
niż wtedy, gdy głowa jest na swoim 
miejscu. Podróżny, na pytanie, co w 
tym jest takiego zachwycającego, odpo-
wiada, iż ta nagroda to jego powód do 
dumy. Będąc dzieckiem, a więc tak 
lekko licząc pół wieku temu, wisiał na 
gałęzi jabłonki głową w dół i odkrył 
to samo, za co uhonorowani zostali 
tegoroczni laureaci Antynobli z Kraju 
Kwitnącej Wiśni. I teraz prosi, aby nie 

mówić do niego per Podróżny, tylko 
Pan Prekursor.

» MIELIŚMY NIE PISAĆ O POLITYCE,
ale po prostu samo się nasuwa w przypadku 
obu powyższych odkryć. Mamy nieodparte 
wrażenie, że spora grupa polskich tzw. 
polityków to ofi ary naukowych ekspe-
rymentów. Za długo spoglądali w lustro 
w pozycji z głową pomiędzy nogami, 
przez co wydaje im, że są więksi i mają 
kłopot z prawidłowym ocenieniem, co 
ich swędzi, czy głowa, czy inna część 
ciała. I czy podrapać, czy może lepiej, 
jak zwykle, posmarować?

PODRÓŻNY&GOSPODZKI

N A  K O N I E C Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe ROZBAWIŁO nas to
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Jaki jest ulubiony zapach kobiet?
– Wyciąg z konta.

***
Czym różni się narzeczona od żony?
Tym, czym reklama od reklamacji.

***
– Jaka jest najczęstsza wada postawy 
u żonatych mężczyzn?
– Dupa na boku.

***
Lekarz pyta pacjenta:
– Czy prześladują pana sny erotyczne?
– A dlaczego zaraz prześladują? 

***
Stoi facet na parapecie na dzie-
wiątym piętrze. 
– Zaraz wyskoczę!
Żona na to: 
– Przestań, idioto, opanuj się! Ja 
Ci doprawiłam rogi, a nie skrzydła. 

*** 
Ojciec do Jasia:
– Mamusia skarży się, że zachowu-
jesz się, jakbyś w ogóle nie słyszał, 
co do ciebie mówi.
– Ale tato...
– Nie tłumacz się, tylko mów, jak 
ci się udało to osiągnąć.

***
Mama pyta Jasia:
– Skąd masz tego ładnego misia?
– Od kolegi z piętra wyżej.
– A co mówił, jak Ci go dawał?
– Nic, tylko strasznie płakał.

***
W Chinach jest tak dużo dzieci, 
że rodzice chcąc, aby każde miało 
oryginalne imię zrzucają ze schodów 
garnek. Jaki jest ostatni dźwięk, 
takie imię dają dziecku.

Rozmowa kwalifi kacyjna.
– Pana mocne strony?
– Inicjatywa!
– Dobrze. Skontaktujemy się 
z panem.
– Sam się z wami skontaktuję!

***
Blondynki w akcji:
– Zostało mi trochę ciepłej wody, 
doradzisz mi co z nią zrobić?
– Włóż do lodówki, ciepła woda 
zawsze się przyda.

***
– Słyszałem, że twoja teściowa 
miała wypadek.
– Tak, szła do piwnicy po ziemniaki 
na obiad, na schodach potknęła 
się i skręciła kark.
– I co zrobiliście?
– Spaghetti. 

***
W sklepie z wędlinami:
– Poproszę szynkę...
– Mam kroić w plastry?
– No, niech pani kroi...
Ekspedientka kroi, kroi i kroi. 
W pewnym momencie pyta:
– Już?
Klient popatrzył i kręci głową:
– Nie.
Ekspedientka dalej kroi i wreszcie 
klient się odzywa:
– O, o, ten plasterek poproszę! 

***
Facet rozmawia przez telefon:
– Halo! Towarzystwo ochrony 
zwierząt?
– Tak, słucham.
– Na drzewie siedzi listonosz
i drażni mojego psa. 

Reklama

Reklama


