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Izabela Będkowska: Jeżeli spółka 
nie zmieni swojej polityki, to nie 
znajdzie chętnych do pracy. » STRONA 3

Bronisław Skoczek: Jej losy bardzo 
nas poruszyły. Chcieliśmy, by była 
godnie wspominana. » STRONA 6

D
ecyzja w sprawie 
przyjęcia CETA 
(Comprehen-
sive Economic 
and Trade Agre-

ement) – kompleksowej 
umowy handlowo-inwesty-
cyjnej między Unią Europejską 
i Kanadą miała zapaść według 
wcześniejszych zapowiedzi 
już 18 października podczas 
spotkania ministrów odpo-
wiedzialnych za handel 
w krajach członkowskich UE. 
Tak się jednak nie stało. Plany 
zwolenników CETA pokrzy-
żował parlament Walonii, fran-
cuskojęzycznego regionu Belgii, 
który sprzeciwił się umowie 
twierdząc, że jej zapisy są szkod-
liwe dla obywateli. Belgijski 
rząd federalny popiera CETA, 
potrzebuje jednak mandatu 
od parlamentów regionów 
i wspólnot językowych, aby w 
imieniu całego kraju zgodzić się 
na zawarcie przez Unię umowy 
handlowej z Kanadą.

Tylko zgoda wyrażona przez 
wszystkie kraje członkow-
skie UE umożliwi podpisanie 
umowy podczas szczytu Unia 
Europejska – Kanada, który 

zaplanowano na 27 paździer-
nika. Sprzeciw Walonii nie 
oznacza jednak, że zawarcie 
kontrowersyjnej umowy nie 
dojdzie do skutku. Europejscy 
przywódcy mają wrócić do 
tematu podczas szczytu zapla-
nowanego na 20 i 21 paździer-
nika w Brukseli. Jeśli zwolen-
nikom CETA uda się przekonać 
Walonię do zmiany decyzji i 27 
października umowa zostanie 
podpisana, zgodę na jej zapisy 
będzie musiał jeszcze wyrazić 
Parlament Europejski oraz 
parlamenty krajowe państw 
członkowskich UE. Jednak już 
po głosowaniu w europarla-
mencie znaczna cześć umowy 
wejdzie w życie na zasadzie 
„tymczasowego obowiązy-
wania”. Innymi słowy, zapisy 
CETA będą wdrażane jeszcze 
przed procesem ratyfikacji 
umowy przez parlamenty 
wszystkich krajów człon-
kowskich UE. Może więc się 
okazać, że nawet jeśli któryś 
z krajowych parlamentów nie 
ratyfi kuje CETA, wycofanie 
jej zapisów będzie bardzo 
trudne lub niemożliwe do 
zrealizowania. 

Manifestacja w Warszawie
Przeciwko umowie CETA w 
ostatnich latach protestowały 
na ulicach wielu europejskich 
miast setki tysięcy osób. 25 
października w Warszawie mani-
festacja przeciwko przyjęciu 
CETA zgromadziła kilka tysięcy 
ludzi. Mniejsze demonstracje 
przeprowadzono tego dnia 
również w kilku innych polskich 
miastach. Akcję protestacyjną 
w Warszawie przygotowały 
organizacje społeczne m.in. 
Akcja Demokracja, Instytut 
Globalnej Odpowiedzialności 
oraz OPZZ Rolników i Orga-
nizacji Rolniczych. W demon-
stracji uczestniczyli również 
przedstawiciele Solidarności 
Rolników Indywidualnych, 
Ruchu Kukiz’15 czy Forum 
Związków Zawodowych. Protest 
wsparła też grupa związkowców 
z NSZZ Solidarność z kopalni 
Piast w Bieruniu. Demon-
stracja rozpoczęła się przed 
gmachem Ministerstwa Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi. Następnie 
protestujący przemaszerowali 
przed Kancelarię Prezesa Rady 
Ministrów. Uczestnicy akcji 
protestacyjnej nieśli transpa-

renty z napisami: „Wolność 
dla ludzi. Nie dla korporacji”, 
„Globalny kapitalizm, globalny 
wyzysk” i „Nasza przyszłość 
= zdrowa żywność”. Na czele 
pochodu widoczny był wielki 
baner z napisem: „NIE dla 
rządów korporacji!”. 

Solidarność protestuje 
14 października Zarząd Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
Solidarność przyjął stano-
wisko wyrażające sprzeciw 
wobec przyjmowania umowy 
CETA w obecnym kształcie. 
O odrzucenie umowy CETA 
zaapelowała do polskiego rządu 
również Komisja Krajowa 
Solidarności w stanowisku 
przyjętym podczas obrad, które 
odbyły się 17 i 18 października 
w Jeleniej Górze. W ocenie KK 
przed podjęciem ostatecznej 
decyzji w sprawie ratyfi kacji 
CETA powinna zostać prze-
prowadzona publiczna debata 
ukazująca przewidywane 
korzyści i zagrożenia płynące 
z tej umowy dla naszego kraju 
i jego obywateli. 

Związkowcy wskazują, że 
CETA pod pretekstem liberali-

zacji handlu i otwarcia rynków 
zmierza do zwiększenia upraw-
nień międzynarodowych korpo-
racji kosztem ograniczenia praw 
pracowniczych, konsumenckich 
i obywatelskich mieszkańców 
UE oraz Kanady. W ocenie 
związku CETA narusza też w 
sposób oczywisty suwerenność 
państw-sygnatariuszy w dzie-
dzinie stanowienia prawa oraz 
ochrony interesu publicznego.

Członkowie regionalnych 
i krajowych władz Solidar-
ności podkreślali w przyjętych 
stanowiskach, że treść umowy 
CETA została opracowana 
bez udziału parlamentów 
państw członkowskich UE oraz 
w warunkach całkowitego braku 
jawności i transparentności.

Korporacje ponad prawem 
Wśród zagrożeń wynikających 
z umowy związkowcy wymie-
niają m.in. mechanizm ICS 
polegający na rozstrzyganiu 
sporów między korporacjami 
i państwami przez zewnętrzne 
trybunały, z pominięciem 
systemu sądowniczego danego 
kraju. ICS daje korporacjom 
możliwość zaskarżenia prak-

tycznie jakiejkolwiek wewnątrz-
krajowej lub wewnątrzwspól-
notowej regulacji prawnej, jeśli 
w ocenie korporacji zagraża 
ona jej spodziewanym zyskom.

Przyjęcie umowy CETA 
może zdaniem Solidarności 
skutkować też zalaniem 
polskiego rynku przez tanią, 
genetycznie modyfi kowaną 
żywność z Kanady, co stanowi 
zagrożenie dla polskich 
konsumentów, rolników 
i przemysłu spożywczego. 
– Wielu ekspertów wśród konse-
kwencji przyjęcia umowy CETA 
wymienia również wymuszoną 
przez korporacje konieczność 
prywatyzacji wszelkich usług 
publicznych takich jak m.in. 
edukacja, ochrona zdrowia czy 
transport publiczny. Jak wynika 
chociażby z opublikowanych 
we wrześniu 2016 roku badań 
amerykańskiego Uniwersytetu 
Tufts, na skutek przyjęcia CETA 
Unia Europejska utraci 200 tys. 
miejsc pracy, a średnie płace 
pracowników znacząco spadną 
– podkreślono w stanowiskach 
Komisji Krajowej NSZZ Solidar-
ność i śląsko-dąbrowskiej „S”.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

W najbliższych dniach rozstrzygną się losy umowy CETA. 15 października przeciwko jej podpisaniu 
protestowało w Warszawie kilka tysięcy osób. Stanowiska wzywające polski rząd do zablokowania 
kontrowersyjnego dokumentu przyjęły śląsko-dąbrowska Solidarność i Komisja Krajowa związku. 

Kto zwycięży w sporze o CETA?

Foto: fb.com/Kukiz’15, tysol.pl/T. Gutry



W 
historii polskiej piłki kopanej było 
już kilka zwycięskich remisów. 
Najsłynniejszy to oczywiście 

ten na Wembley z 1973 roku, którego 
żaden Angol już nie pamięta, ale my i tak 
będziemy się z nim chełpić i przywoływać 
przy każdej możliwej okazji. Co najmniej 
dopóty, dopóki mecze w TVP będzie 
komentował Dariusz Szpakowski, czyli do 
końca świata i o jeden dzień dłużej. Szpa-
kowski to jednak temat na inny felieton 
traktujący np. o konieczności obniżenia 
wieku emerytalnego w grupie zawodowej 
komentatorów sportowych. 

18 października 2016 roku polska 
drużyna odniosła pierwszą w historii futbolu 
zwycięską porażkę. Takie przynajmniej 
można było odnieść wrażenie, obserwując 
doniesienia medialne dotyczące meczu 
Real Madryt – Legia Warszawa w Lidze 
Mistrzów. Oto garść pierwszych z brzegu 
nagłówków „Najlepszy mecz Legii w Lidze 
Mistrzów”, „Gra lepsza niż wynik”, „Legia 
przegrała, ale wstydu nie było”. Do tego 
kilka komentarzy ekspertów mówiących o 
błędach sędziego, które wypaczyły wynik 
oraz analizy wskazujące, że piłkarze Legii 
przebiegli o tyle i tyle kilometrów więcej 
niż w poprzednim meczu, a wyrzutów 
z autu mieli dwa razy więcej niż Real.

Kto oglądał mecz, ten widział, że Real 
grając na pół lub nawet ćwierć gwizdka 
gładko rozklepał mistrza Polski 5:1, słownie: 
pięć do jednego. Jeśli to nie jest wstyd, to 
naprawdę nie wiem, co można określić tym 
mianem. Nie jesteśmy przecież księstwem 
Lichtenstein czy Wyspami Owczymi. Nie 
jesteśmy kraikiem wielkości Katowic, 
wystawiającym do międzynarodowych 
rozgrywek drużyny złożone z amatorów, 
którzy lubią pobiegać za piłką, gdy wrócą 
z prawdziwej roboty. Jesteśmy dużym 
krajem leżącym w sercu Europy, który 
twierdzi, że piłka nożna to jego sport 
narodowy, buduje nowoczesne stadiony 
i płaci piłkarzom niewyobrażalne dla prze-
ciętnego człowieka pieniądze.

Wiem, że piłka nożna już dawno 
z dyscypliny sportowej zmieniła się w biznes, 

a Real Madryt ma budżet 10 razy większy 
niż cała polska liga. To jednak nie tłumaczy, 
dlaczego z zadowoleniem klepiemy się po 
plecach po laniu 5:1, bo przecież mogło 
być 10:0. Przyczyna moim zdaniem leży 
zupełnie gdzie indziej. 

To wyssany z mlekiem matki kompleks 
wobec Zachodu, każe nam tak postępować. 
I byłoby pół biedy, gdyby chodziło tylko 

o sport. Tak niestety nie jest. Choć ofi cjalnie 
szczycimy się, że jesteśmy w Unii i NATO, 
podskórnie czujemy się gorsi od mitycz-
nego Zachodu. Dlatego godzimy się na 
pięciokrotnie niższe wynagrodzenia, 
choć produkujemy te same pralki czy 
samochody dla tych samych zachodnich 
koncernów. Dlatego dajemy sobie wmówić, 
że nie stać nas na niedziele wolne od pracy, 
państwowe zasiłki na wychowanie dziecka 
i inne rzeczy, które na Zachodzie są abso-
lutnie podstawowym standardem. Dlatego 
hołubimy byle jakich sportowców, akcep-
tujemy bylejakość państwowych instytucji, 
głosujemy na byle jakich polityków. Bo my 
cały czas jesteśmy na dorobku, cały czas 
aspirujemy. Musimy gonić Zachód, a żeby 
dogonić, trzeba najpierw zacisnąć pasa 
i swoje wycierpieć. I być wdzięcznym, bo 
przecież mogło być jeszcze gorzej. 

TRZECI Z CZWARTĄ:)
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5,2 mln ton
wyniósł import węgla kamiennego do Polski 
w okresie od 1 stycznia do końca sierpnia tego 
roku – wynika z danych katowickiego oddziału 
Agencji Rozwoju Przemysłu. W ciągu tych 
8 miesięcy do naszego kraju napłynęło ok. 
3,2 mln ton węgla rosyjskiego, ok. 1 mln ton 
węgla koksowego z Australii, a także po ok. 
0,4 mln ton węgla z Kolumbii i Czech. W sumie 
sprowadzono do Polski o 0,5 mln ton węgla 
więcej niż w tym samym okresie 2015 roku.
W ocenie ekspertów to efekt nieskuteczności 
dotychczasowych prób wprowadzenia 
mechanizmów prawnych mających ograniczyć 
import węgla przede wszystkim z Rosji, która 
stosuje dumpingowe ceny tego surowca.

LICZBA tygodnia CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: esmem

Polska drużyna odniosła 
pierwszą w historii futbolu 
zwycięską porażkę. Takie 
przynajmniej można odnieść 
wrażenie, obserwując doniesienia 
medialne po meczu warszawskiej 
Legii z madryckim Realem.

INNI napisali

Rekord urodzeń 
w Niemczech 

W 
zeszłym roku wskaźnik urodzeń 
w Niemczech był najwyższy od 
34 lat i wyniósł 1,5 dziecka na 

kobietę – podała Rzeczpospolita, powołując 
się na dane Federalnego Urzędu Staty-
stycznego (Destatis). Ten trend jest zasługą 
imigrantek, które rodzą dzieci chętniej 
od Niemek. Z raportu Destatis wynika, 
że wśród kobiet z niemieckim obywatel-
stwem dzietność wzrosła nieznacznie, 
z 1,42 w 2014 roku do 1,43 w roku ubie-
głym. W tym czasie wskaźnik dzietności 
wśród kobiet z innym paszportem niż 
niemiecki powiększył się z 1,86 do 1,95. 
Ta tendencja utrzymuje się od 2012 
roku, a Manuela Schwesig, minister ds. 
rodziny rozważa dalsze działania wspie-
rające rodziców wychowujących dzieci, 
chociaż już teraz mogą oni liczyć na hojną 
pomoc ze strony państwa. Osoby, które 
zrezygnują z pracy, by opiekować się 
dzieckiem przez 12 miesięcy otrzymują 
ok. 65 proc. ostatniego wynagrodzenia, 
ale nie więcej niż 1800 euro. Wsparcie 
o połowę niższe, ale przez 24 miesiące 
należy się rodzicom, którzy podejmą 
pracę na pół etatu. Ponadto każde dziecko 
od pierwszego roku życia ma prawo do 
miejsca w żłobku.

Grecy znów 
protestowali

17 
października na ulice w centrum 
Aten wyszło ok. 7 tys. Greków, 
którzy domagali się od rządu 

przywrócenia negocjacji zbiorowych 
i ochrony płac – podał portal wnp.pl. Protest 
zorganizowano w związku z zapowiedzianą 
na najbliższe dni kolejną turą rozmów na 
temat rynku pracy między greckim rządem 
i kredytodawcami, w tym m.in. z Między-
narodowym Funduszem Walutowym.

W 2012 roku konserwatywny rząd 
Grecji zamroził mechanizm negocjacji 
zbiorowych, obciął płace minimalne 
i zliberalizował zasady grupowych zwolnień 
pracowników. Kolejny rząd, kierowany 
przez premiera Aleksisa Ciprasa, obniżył 
emerytury, podniósł podatki i wprowadził 
głęboką reformę systemu emerytalnego.

– Lewicowy rząd powinien się wypowiadać 
w imieniu narodu, a nie kapitału – podkreślali 
uczestnicy manifestacji. Ich zdaniem cięcia 
budżetowe są trudne do udźwignięcia przez 
zwykłych mieszkańców Grecji.

Tymczasem kredytodawcy domagają się 
dalszej liberalizacji stosunków pracy m.in. 
zmian w prawie umożliwiających łatwiejsze 
zwalnianie pracowników i zachowania usta-
lania płacy minimalnej na mocy ustawy, 
a nie w negocjacjach zbiorowych.

Ustawa emerytalna 
w listopadzie?

P
rezydencka ustawa obniżająca wiek 
emerytalny może zostać uchwalona 
już w listopadzie – poinformował na 

swoim blogu Zbigniew Kuźmiuk, euro-
deputowany PiS. Taką obietnicę złożyła 
przewodnicząca sejmowej komisji rodziny 
pracy i polityki społecznej Beata Mazurek, 
zapowiadając, że dołoży wszelkich starań, 
by do jej uchwalenia doszło na najbliższych 
posiedzeniach Sejmu. Odbędą się one od 
19 do 21 października oraz 3 i 4 listopada.

Kuźmiuk zaznaczył, że ustawa powinna 
wejść w życie 1 października 2017 roku. 
Wcześniej PiS obiecywał, że Polacy będą 
mogli przechodzić wcześniej na emery-
turę już od 1 stycznia przyszłego roku. 
Przesunięcie tego terminu, zdaniem euro-
deputowanego, wynika z konieczności 
zapewnienia sfi nansowania reformy.

Projekt zakłada obniżenie wieku emery-
talnego dla kobiet do 60 lat, dla mężczyzn do 
65. Natomiast zabrakło w nim powiązania 
uprawnień emerytalnych ze stażem pracy, 
do czego podczas kampanii prezydenckiej 
Andrzej Duda zobowiązał się w umowie 
podpisanej z Solidarnością. Związek domaga 
się, by kobiety mogły przechodzić na emery-
turę po 35 latach pracy, mężczyźni po 40.

OPRAC. AGA

KRÓTKO

Kuriozalna uchwała 
jastrzębskich radnych
» ZARZĄD REGIONU ŚLĄSKO-DĄBROWSKIEGO 
NSZZ Solidarność domaga się uchylenia uchwały Rady 
Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie ustanowienia tzw. 
„Dni Solidarności Jastrzębskiej”. W ocenie związku jest to 
próba zawłaszczenia przez samorząd uroczystości rocznicy 
podpisania Porozumienia Jastrzębskiego. 
4 października Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój przyjęła 
uchwałę ustanawiającą „Dni Solidarności Jastrzębskiej”. 
Mają one być organizowane przez miejski samorząd w 
rocznice podpisania Porozumienia Jastrzębskiego. Projekt 
uchwały został zgłoszony przez troje radnych ugrupowania 
Samorządne Jastrzębie, którzy jeszcze do niedawna 
reprezentowali w radzie Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Treść uchwały nie została w jakikolwiek sposób 
skonsultowana z Solidarnością i w ocenie związku, intencją 
tego aktu prawnego jest próba zawłaszczenia przez 
władze samorządowe rocznicowych uroczystości. Dlatego 
Zarząd Regionu zwrócił się do Rady Miasta w Jastrzębiu-
Zdroju o  uchylenie tej uchwały oraz przyjęcie nowej, po 
wcześniejszych uzgodnieniach z Solidarnością. 
Członkowie ZR w stanowisku przyjętym 14 października 
podkreślili, że dzień podpisania Porozumienia Jastrzębskiego 
to jedna z najważniejszych dat we współczesnej historii Polski, 
dlatego też rocznicowych obchodów upamiętniających to 
wydarzenie nie można sprowadzać do święta o lokalnym 
charakterze. – Jest jeden Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy Solidarność, który powstał na przełomie sierpnia 
i września 1980 roku i który łączy, a nie dzieli Polaków. 
Radni tak ważnego w historii naszego związku miasta, 
jakim jest Jastrzębie-Zdrój, szczególnie powinni o tym 
pamiętać – napisano w stanowisku.

Premia motywacyjna 
w Hucie Łabędy
» WSZYSCY PRACOWNICY HUTY ŁABĘDY w Gliwicach 
otrzymają premię motywacyjną w wysokości 1000 zł 
brutto. To efekt negocjacji przeprowadzonych z pracodawcą 
z inicjatywy zakładowej Solidarności. Porozumienie w tej 
sprawie podpisane zostało 13 października.
Jak informuje Czesław Ryś, przewodniczący Solidarności 
w hucie, premia motywacyjna wpłynie na konta 
pracowników jeszcze w tym miesiącu. – Są to dodatkowe, 
całkiem niezłe pieniądze, które na pewno podreperują 
domowe budżety załogi huty – mówi. 
Wypłata premii motywacyjnej uzależniona jest od 
wyników ekonomicznych. W ocenie związkowców rok 
2016 jest dla zakładu bardzo dobry. Kilka miesięcy 
temu uruchomiony został wydział produkcji rur, który 
należy do najnowocześniejszych w Europie. – Huta 
osiągnęła zyski w pierwszym półroczu, dlatego pod koniec 
września zwróciliśmy się do pracodawcy o wypłatę premii 
motywacyjnej. Porozumienie w tej sprawie udało się nam 
podpisać już po trzech tygodniach – dodaje związkowiec.

OPRAC. ŁK, AGA
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R
ozmowy na temat 
warunków pracy 
i wzrostu płac rozpo-
częły się w zakładzie 
14 października. Jak 

informuje przewodnicząca 
zakładowej Solidarności Izabela 
Będkowska, dla Bitronu pracuje 
w sumie ponad 1350 ludzi, 
z czego etatowymi pracowni-
kami spółki jest niewiele ponad 
600 osób. Pozostali zatrudnieni 
zostali za pośrednictwem fi rm 
zewnętrznych. Wśród nich 
znajdują się także pracownicy 
z Ukrainy. 

Organizacja pracy
– Pracownicy z fi rm zewnętrz-
nych nie wiążą z Bitronem 
swojej przyszłości. Zatrud-
niają się i zwalniają. Taka 
rotacja sprawia, że w spółce 
cały czas brakuje rąk do 
pracy. Konsekwencje ponoszą 
etatowi pracownicy, którzy 
muszą przychodzić w soboty. 
Gdyby pracodawca zatrud-
niał większość pracowników 
bezpośrednio w Bitronie, 
a nie przez fi rmy zewnętrzne, 
wielu problemów z organizacją 
pracy udałoby się uniknąć 
– mówi Izabela Będkowska. 
Jej zdaniem przy lepszej orga-
nizacji pracy i zwiększeniu 
liczby pracowników etato-
wych możliwe byłoby wpro-
wadzenie wolnych niedziel w 
Bitronie oraz ograniczenie pracy 
w soboty na niektórych wydzia-
łach. – Jeżeli spółka nie zmieni 

tej polityki, to nie znajdzie 
chętnych do pracy, a młodzi 
ludzie w dalszym ciągu będą 
wyjeżdżać z Polski – dodaje 
przewodnicząca Solidarności 
w Bitronie.

Postulaty płacowe
„S” domaga się też podniesienia 
stawek zasadniczych wszyst-
kich pracowników Bitronu 
o 5 zł za godzinę, zwiększenia 
premii frekwencyjnej z 250 do 

450 zł brutto oraz wprowa-
dzenia nagród jubileuszowych. 
– Pracownicy czekają na te 
podwyżki. Poprzednie porozu-
mienie płacowe podpisaliśmy 
z pracodawcą w 2013 roku na 
okres trzech lat. W tym czasie 
pracownicy nie dostali nic 
ponadto, co zostało wówczas 
zapisane. Zdarzały się tylko 
pojedyncze podwyżki, ale 
grupowych w tym czasie nie 
było – zaznacza Będkowska.

Podwyższenie stawek zasad-
niczych o 5 zł za godzinę, 
podniesienie premii frekwen-
cyjnej do 450 zł brutto i wprowa-
dzenie nagród jubileuszowych 
to także najważniejsze postulaty 
płacowe przedstawione przez 
Międzyzakładową Organizację 
Związkową NSZZ Solidarność 
Bitron Poland w spółce ProLogis. 
Ta fi rma świadczy Bitronowi 
usługi związane z obsługą 
magazynu. Jej pracownicy 

wcześniej byli zatrudnieni 
w Bitronie, ale zostali przenie-
sieni do zewnętrznej spółki.

Konfl ikt w Gimplaście
Podwyżki wynagrodzeń to 
także najważniejszy postulat 
zgłoszony przez związkowców 
w spółce Gimplast,wchodzącej 
w skład MOZ NSZZ „S” Bitron 
Poland. W firmie trwa spór 
zbiorowy na tle płacowym. 
Solidarność domaga się wzrostu 

płac w wysokości 150 zł brutto 
dla wszystkich pracowników 
oraz wprowadzenia do regu-
laminu wynagradzania premii 
wakacyjnej i świątecznej. 
– Spór zbiorowy wszedł już 
w etap mediacji, ale mediator 
wskazany przez pracodawcę 
odmówił udziału w rozmowach, 
ponieważ uznał, że wymagają 
one zbyt dużego nakładu pracy, 
a ich wynik stoi pod dużym 
znakiem zapytania. Zosta-
liśmy zmuszeni do zwrócenia 
się do resortu pracy o innego 
mediatora. Nie przypominam 
sobie, by taka sytuacja miała 
miejsce w jakiejkolwiek innej 
fi rmie – mówi przewodnicząca 
Solidarności. Podkreśla, że 
rozmowy w Gimplaście są 
bardzo trudne. Pracodawca 
odrzuca wszystkie postulaty 
i nie chce zgodzić się na żadne 
ruchy płacowe. 

Bitron zajmuje się produkcją 
elementów do samochodów, 
m.in. przełączników, paneli 
sterowania lusterek i klimaty-
zacji. W zakładzie powstają też 
komponenty do sprzętu AGD 
np. blokady drzwiczek oraz 
płytki elektroniczne do pralek 
i zmywarek. Firma jest także 
producentem elementów do 
systemów ogrzewania, klima-
tyzacji i wentylacji. Z kolei 
Gimplast produkuje wyroby 
gotowe z gumy i tworzyw 
sztucznych do sprzętu AGD. 
Zakład zatrudnia ok. 180 osób.

AGNIESZKA KONIECZNY

Zwiększenie liczby pracowników etatowych i ograniczenie zatrudniania za pośrednictwem fi rm 
zewnętrznych – to jeden z postulatów przedstawiony pracodawcy przez zakładową Solidarność w spółce Bitron 
Poland w Sosnowcu. Związkowcy domagają się też podwyżek wynagrodzeń dla wszystkich osób zatrudnionych w fi rmie.

Foto: TŚD

Z badań przeprowadzonych 
przez agencję Work Service 
wynika, że 35 proc. fi rm poszu-
kuje ludzi do pracy. Praco-
dawcom brakuje nie tylko 
specjalistów i wykwalifi kowa-
nych pracowników fi zycznych, 
ale także osób do pracy na 
liniach produkcyjnych. Coraz 
częściej zdarzają się sytuacje, 
w których ludzie rezygnują 
z pracy po okresie próbnym. 
Z fi rm zwalniają się też doświad-
czeni pracownicy. Nierzadko 
winni są sami pracodawcy.

W ocenie prof. Mieczysława 
Kabaja z Instytutu Pracy i Spraw 
Socjalnych Polskiej Akademii 
Nauk problemy ze znalezieniem 
pracowników nie wynikają 
jedynie z poprawy sytuacji na 
rynku pracy, ale właśnie z kiep-
skich warunków pracy i płacy 
proponowanych przez część 
pracodawców. We wrześniu 
stopa bezrobocia wyniosła 
8,4 proc. i spadła do poziomu 
najniższego od 25 lat, a mimo 
to w biurach pracy zarejestro-
wanych było 1,3 mln osób. Bez 
pracy było ok. 700 tys. ludzi z 
wykształceniem zawodowym. 
– Są takie urzędy, w których 70 

proc. ofert dotyczy pracy za 
minimalne wynagrodzenie na 
czas określony, np. na miesiąc 
lub dwa miesiące. Taka praca 
ludziom się nie opłaca. Wielu 
pracodawców nie zdaje sobie 
sprawy, że wynagrodzenie 
powinno być godziwe i wystar-
czyć na utrzymanie rodziny. 
Jak można utrzymać rodzinę 
za 1400 zł? – mówi prof. Kabaj.

Ocenę profesora potwierdzają 
związkowcy z zakładów pracy 
w naszym regionie. 

Trudne warunki pracy
– Mamy coraz większy problem 
z pozyskiwaniem nowych 
pracowników, mimo że na tym 
terenie nie ma zbyt wielu dużych 
zakładów – mówi Sebastian 
Pająk, przewodniczący Solidar-

ności w spółce Valeo w Chrza-
nowie, która działa w branży 
motoryzacyjnej. Podkreśla, że 
ludzi do pracy brakuje też w 
pozostałych zakładach koncernu 
znajdujących się w Polsce. 
– Nowych pracowników znie-
chęca ciężka, monotonna praca 
na linii produkcyjnej. Nie zamie-
rzają trzymać się za wszelką cenę 
i odchodzą – mówi związko-

wiec. W jego ocenie część osób 
rezygnuje ze względu na pracę 
w systemie czterobrygadowym, 
ale zdecydowana większości 
nie odpowiadają niskie płace.

Brak wolnego czasu
Jak informuje Bogusław Superat, 
przewodniczący Solidarności w 
zakładzie Isover w Gliwicach, 
pracowników produkcyjnych 
zaczyna brakować także w tej 
fi rmie. – Z pracy zwalniają się 
doświadczone osoby, a nowi 
pracownicy odchodzą po okresie 
próbnym – podkreśla związ-
kowiec. W jego ocenie jest to 
skutek zmiany czasu pracy 
wprowadzonego przez praco-
dawcę kilka miesięcy temu. 
Mimo protestów pracowników, 
12-godzinny system pracy został 
zmieniony na system 8-godzinny. 
– W zakładzie przez kilkanaście 
lat obowiązywał równoważny 
czas pracy, w ramach którego 
zdecydowana większość załogi 
pracowała przez 12 godzin w 
ciągu doby. Mimo że produkcja 
prowadzona jest przez cały 
tydzień, pracownicy mieli sporo 
dni wolnych w ciągu miesiąca, 
co umożliwiało im poukładanie 

życia rodzinnego. Po zmianie 
czasu pracy stracili czas dla 
rodziny, a zwiększyły się ich 
koszty utrzymania związane z 
dojazdami do pracy czy opieką 
nad dziećmi. Praca w firmie 
przestała być tak atrakcyjna 
jak dawniej – mówi Superat.

Niskie płace
Dariusz Stasiuk, szef Solidar-
ności w produkującej elek-
tryczny sprzęt AGD spółce 
Best Poland w Zabrzu, uważa, 
że rotacja pracowników jest 
przede wszystkim związana z 
niskimi płacami. Z informacji 
przekazanych związkowcom 
przez pracodawcę wynika, że na 
niewiele ponad 200 pracowników 
produkcyjnych 114 osób zarabia 
mniej niż 2 tys. zł brutto. Od 
1 stycznia 2017 roku tyle będzie 
wynosiła płaca minimalna. 
– Ludzie zaczynają się zwalniać i 
odchodzą do tych fi rm, w których 
lepiej płacą. Dla pozostałych 
jest to demotywujące, zamiast 
skupić się na pracy, zastanawiają 
się, jak ją zmienić. Pracodawca 
nie dostrzega tego problemu 
– podkreśla przewodniczący.

AGA

Chcą zwiększenia liczby etatów

Brakuje pracowników? Bo nie chcą tyrać za półdarmo

Foto: publicdomainpictures.net/Peter Griffi  n
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NIE MUSISZ BYĆ SAM. ZAŁÓŻ ZWIĄZEK I BĄDŹ 
SILNY W PRACY. ZORGANIZOWANI MAJĄ LEPIEJ! 

Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci: 
tel.: 32 728 41 13 kom. 693 410 836 

e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl

Pracownicy zrzeszeni w NSZZ Solidarność mogą skutecznie negocjować z pracodawcą poprawę warunków 
pracy i płacy oraz bronić swoich praw. Zyskują bezpłatną opiekę prawną i pomoc związkowych ekspertów z wielu 
dziedzin. Przynależność do silnego związku zawodowego po prostu się opłaca. 

Solidarność? To się opłaca
C

zy nam się to podoba, 
czy nie, nasza praca 
jest produktem jak 
każdy inny. Pracow-
nicy najemni, czyli 

zdecydowana większość z nas, 
chcą swoją pracę jak najdrożej 
sprzedać, czyli uzyskać za nią 
jak najwyższe wynagrodzenie 
i jak najlepsze warunki zatrud-
nienia. Z kolei pracodawca chce 
naszą pracę jak najtaniej kupić.

Niestety w tej „wymianie 
handlowej” nigdy nie wystę-
puje równowaga stron. Praco-
dawca zawsze ma przewagę 
nad pracownikiem, a pozycja 
pracownika jest zawsze słabsza. 
Dlatego właśnie we wszyst-
kich cywilizowanych krajach 
funkcjonują przepisy prawa 
pracy chroniące pracowników. 
Dlatego też we wszystkich 
krajach zachodniej Europy, do 
których tak bardzo lubimy się 
porównywać, związki zawo-
dowe są znacznie silniejsze 
niż w Polsce. Dla przykładu 
w bogatych krajach skandy-
nawskich do związków należy 
ponad 70 proc. pracowników. 

W tzw. dojrzałych demokra-
cjach szczycących się wysokim 
poziomem standardów pracy 
silne związki zawodowe są 
nieodzowną częścią gospo-
darki. Mieszkańcy zachodniej 
Europy doskonale wiedzą, że 
związki zawodowe są jedynym 
skutecznym narzędziem 
w rękach pracowników, pozwa-
lającym im bronić swoich praw 
i poprawiać warunki pracy. 
W wysokorozwiniętych gospo-
darkach zachodnich pracownicy 
rozumieją, że działając razem, 
mają znacznie większe szanse 
w negocjacjach z pracodawcą, 
niż w pojedynkę.

Dlaczego warto
Co zyskuje polski pracownik, 
zapisując się do związku zawo-
dowego? Przede wszystkim 
wpływ na to, co dzieje się 

w jego zakładzie pracy. Przepisy 
prawa dają związkom zawo-
dowym szerokie uprawnienia 
do prowadzenia z pracodawcą 
negocjacji na temat podwyżek 
płac, układów zbiorowych 
regulujących warunki pracy, czy 
chociażby zasad premiowania 
i wewnętrznych regulaminów 
dotyczących np. harmono-
gramów czasu pracy czy pracy 
w godzinach nadliczbowych. 
Związki zawodowe w imieniu 
pracowników współdecydują 
też m.in. o podziale środków 
z Zakładowego Funduszu Świad-
czeń Socjalnych.

Związek zawodowy stoi na 
straży przestrzegania w zakła-

dzie przepisów prawa pracy 
oraz zasad BHP. Przedstawi-
ciele organizacji związkowych 
wchodzą w skład funkcjonują-
cych w zakładach pracy komisji 
BHP, współtworzą Społeczną 
Inspekcję Pracy, współpracują 
z Państwową Inspekcją Pracy. 

Pomoc w każdej sprawie
Organizacja związkowa jest w 
stanie skutecznie reagować na 
bieżące, codzienne problemy 
poszczególnych pracowników. 
Związek pilnuje, czy przeło-
żeni właściwe odnoszą się do 
szeregowych pracowników, 
czy każdy pracownik jest 
traktowany w miejscu pracy 

z szacunkiem. Pomaga w każdej, 
nawet z pozoru błahej, ale 
ważnej dla pracownika sprawie. 
W przypadku poważnych prob-
lemów organizacja związkowa 
może reprezentować pracow-
nika w sądzie i otoczyć go 
opieką prawną.

Gdy w zakładzie pracy tworzy 
się konfl ikt między pracowni-
kami i pracodawcą, którego z 
różnych przyczyn nie udaje 
się rozwiązać przy stole nego-
cjacyjnym, związki zawodowe 
mają do dyspozycji narzędzia 
zawarte w ustawie o rozwiązy-
waniu sporów zbiorowych. Mogą 
rozpocząć mediacje z udziałem 
zewnętrznego mediatora, mogą 

przeprowadzić referendum straj-
kowe i mogą też zorganizować 
akcję strajkową. Prawo reguluje, 
kiedy i w jaki sposób związek 
może strajk przeprowadzić. Ten 
typ protestu nie jest nielegalny, 
jak sugerują często pracodawcy. 
To akceptowany i regulowany 
przez prawo instrument, jakim 
mogą się posługiwać związki 
zawodowe w sporze z praco-
dawcami.

Najlepiej w Solidarności
Jeśli pracownicy zdecydują 
się założyć organizację związ-
kową Solidarności, najwięk-
szego i najbardziej profesjo-
nalnego związku zawodowego 

w Polsce, zyskują bezpłatną 
opiekę związkowych praw-
ników oraz ekspertów z wielu 
dziedzin. Uzyskują fachową 
pomoc m.in. w prowadzeniu 
negocjacji z pracodawcami 
oraz możliwość nagłośnienia 
w mediach problemów w 
zakładzie pracy, gdy jest to 
konieczne. Będąc członkami 
NSZZ Solidarność, pracownicy 
mogą również korzystać z 
bogatej oferty szkoleń i cały czas 
podnosić swoje kompetencje. 

Jednak największą siłą 
Solidarności jest wsparcie, 
na jakie może liczyć każda 
organizacja związkowa ze 
strony związkowców z innych 
przedsiębiorstw i branż. Gdy 
w danym zakładzie miesz-
czącym się w naszym regionie 
komisja zakładowa NSZZ Soli-
darność organizuje, pikietę, 
demonstrację lub w skrajnych 
przypadkach akcję strajkową 
dostaje wsparcie od całej śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności. Do 
„S” w naszym regionie należy 
blisko 100 tys. osób. 

To nic trudnego
Aby założyć związek zawodowy, 
nie trzeba wiele. Wystarczy 
zebrać 10 osób i skontaktować 
się telefonicznie, mailowo lub 
osobiście z Zarządem Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Soli-
darność. Osoby, które zdecydują 
się założyć związek i wejdą w 
skład władz organizacji związ-
kowej, zyskują ochronę prawną 
przed zwolnieniem z pracy. 
Pracownicy śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności odpowiedzialni 
za rozwój związku pomogą 
nowej organizacji załatwić 
wszelkie formalności, prze-
prowadzić wybory i rozpocząć 
działalność. Założenie związku 
zawodowego, to naprawdę nic 
trudnego, a bycie członkiem 
NSZZ Solidarność po prostu 
się opłaca. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: pixabay.com/CC0
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Rusza program „Mieszkanie+”
6 tys. mieszkań w 17 polskich miastach ma zostać wybudowanych w ramach pilotażu rządowego programu 
„Mieszkanie+”. W naszym regionie inwestycje te będą realizowane w Katowicach, Gliwicach, Chorzowie i Tychach. 

M
ieszkanie plus 
staje się faktem, 
rozpoczynamy 
wielki program 
mieszkaniowy 

dla polskich rodzin, dla Polaków, 
dla tych, którzy marzą o miesz-
kaniu – powiedziała premier 
Beata Szydło 12 października 
w Katowicach, ogłaszając 
rozpoczęcie realizacji pilotażu 
programu. Tego dnia w 17 
miastach Polski podpisano listy 
intencyjne między samorządami, 
a spółką BGK Nieruchomości, 
która będzie realizowała pilotaż 
programu „Mieszkanie+”. 

Do realizacji pilotażowych 
działań inwestycyjnych wytypo-
wano Białą Podlaską, Chorzów, 
Dębicę, Gliwice, Katowice, 
Kobyłkę, Nową Dębę, Pelplin, 
Poznań, Radom, Skawinę, 
Stalową Wolę, Starogard Gdański, 
Trzebinię, Tychy, Wałbrzych i 
Wrześnię. Działki, na których 
w ciągu najbliższych kilku 
lat powstaną mieszkania na 
wynajem dostępne nawet dla 
gorzej sytuowanych rodzin, mają 
łączną powierzchnię ponad 67 ha. 

Jak podkreślił podczas 
konferencji prasowej w Kato-
wicach wicepremier Mateusz 
Morawiecki, program oprócz 
korzyści w wymiarze społecznym 
będzie również stanowić impuls 
rozwojowy dla polskiej gospo-
darki, gdyż będzie stymulował 
branże: budowlaną, konstruk-
cyjną i architektoniczną. – Te 
sektory są łącznie odpowie-
dzialne za kilkanaście proc. 
polskiego PKB – zaznaczył szef 
resortu rozwoju. 

Zmiana polityki mieszkaniowej
Założenia rządowego programu 
„Mieszkanie+”, którego głównym 
fi larem ma być budowa tanich 
mieszkań na wynajem, zostały 
zaprezentowane na początku 
czerwca. Rząd Beaty Szydło 
całkowicie zmienił kierunek poli-
tyki państwa wobec problemu 
defi cytu mieszkań w naszym 
kraju. Poprzednie programy 
mieszkaniowe „Rodzina na 

Swoim” i „Mieszkania dla 
Młodych” realizowane przez 
rządy PO-PSL skupiały się na 
dopłatach do kredytów dla kupu-
jących mieszkania. Według wielu 
ekspertów na takim rozwiązaniu 
znacznie bardziej od obywateli 
skorzystali deweloperzy i banki 
udzielające kredytów. 

Co więcej, ogromna część 
Polaków nie miała szans skorzy-
stać z programów mieszka-
niowych wdrożonych przez 
poprzednią ekipę rządzącą. 
Według szacunków Minister-
stwa Infrastruktury i Budowni-
ctwa, ok. 40 proc. mieszkańców 
naszego kraju nie spełnia 
warunków, aby uzyskać kredyt 
hipoteczny. Z drugiej strony 

osoby te ze względu na zbyt 
wysokie dochody nie spełniają 
kryteriów umożliwiających 
ubieganie się o mieszkanie 
komunalne. Jak podkre-
ślają rządzący, to właśnie do 
takich osób przede wszystkim 
adresowany jest program 
„Mieszkanie+”.

Tanie czynszówki
Mieszkania na wynajem mają 
być budowane bez koniecz-
ności wydatkowania na ten cel 
pieniędzy podatników. Finanso-
waniem inwestycji ma się zająć 
Narodowy Fundusz Mieszka-
niowy, do którego trafi ać będą 
grunty należące do Skarbu 
Państwa oraz państwowych 

spółek. M.in. dzięki temu koszt 
budowy ma być niższy od inwe-
stycji komercyjnych. Rządzący 
zakładają, że stawki czynszu 
za mieszkanie zbudowane w 
ramach programu będą się 
kształtowały na poziomie od 10 
do 20 zł za metr kwadaratowy, 
w zależności od lokalizacji. 

Wy n a j e m  w  r a m a c h 
programu „Mieszkanie+” ma 
zawierać możliwość wykupu 
lokalu. Wówczas stawka 
czynszu ma być wyższa o 
ok. 20 proc. Kwota ta będzie 
odkładana na specjalnie wyod-
rębnionym koncie przez 20-30 
lat. Po tym okresie lokator 
uzyska zajmowane miesz-
kanie na własność. Co ważne, 

w przypadku utraty pracy lub 
innego zdarzenia losowego 
sprawiającego, że lokator nie 
będzie w stanie opłacać czynszu, 
środki zgromadzone na wykup 
mieszkania będą przeznaczane 
na pokrycie bieżącego czynszu.

Do programu będzie mógł 
przystąpić każdy, jednak o kolej-
ności przyznawania mieszkań 
będą decydować punkty przy-
znawane m.in. na podstawie 
kryteriów dotyczących liczby 
posiadanych dzieci czy osiąga-
nych dochodów.

Zachęty do oszczędzania 
Oprócz budowania tanich 
czynszówek, program „Miesz-
kanie+” zakłada również 

wsparcie budownictwa komu-
nalnego, społecznego i spół-
dzielczego. Trzeci element 
programu przewiduje stwo-
rzenie specjalnych zachęt do 
oszczędzania na cele miesz-
kaniowe. Minimalny okres 
oszczędzania będzie wynosił 
najprawdopodobniej 5 lat. 
Osoby, które zdecydują się 
skorzystać z tego rozwiązania, 
będą otrzymywać premie ze 
środków publicznych. Co 
ważne, pieniądze zgroma-
dzone na specjalnym koncie 
będzie można przeznaczyć nie 
tylko na zakup mieszkania lub 
budowę domu, ale również na 
remont mieszkania.

ŁUKASZ KARCZMARZYK
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18 i 19 października odbyły się uroczystości związane z rocznicą męczeńskiej śmierci błogosławionego 
księdza Jerzego Popiełuszki. Patrona NSZZ Solidarność zamordowano 32 lata temu. 

Rocznica śmierci patrona Solidarności
W

e wtorek 18 
p a ź d z i e r -
nika złożono 
kwiaty i zapa-
lono znicze na 

tamie we Włocławku. Następnie 
procesja z relikwiami bł. księdza 
Jerzego przeszła do Sanktuarium 
Męczeństwa bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki, gdzie odprawiona 
została uroczysta msza święta. 
Dzień później, 19 paździer-
nika w kościele pw. świętego 
Stanisława Kostki w Warszawie 
odbyły się uroczystości litur-
giczne ku czci bł. księdza Jerzego. 
Odprawiona została koncele-
browana msza święta. Po mszy 
złożono kwiaty na grobie patrona 
NSZZ Solidarność.

Godziny wolnej Polski
To właśnie w warszawskim 
kościele pod wezwaniem św. 
Stanisława Kostki błogosławiony 
ksiądz Jerzy odprawiał swoje 
pamiętne msze za Ojczyznę. 
Począwszy od lutego 1982 roku w 
każdą ostatnią niedzielę miesiąca 
w świątyni na warszawskim 
Żoliborzu gromadziły się tłumy. 
W homiliach wygłaszanych 
podczas tych nabożeństw, bł. 
ksiądz Jerzy dodawał ludziom 
nadziei i otuchy w najczarniej-
szych dniach stanu wojennego. 
Pielęgnował poczucie wspólnoty 
i marzenie o wolności, które 
narodziło się wraz z powstaniem 
NSZZ Solidarność.

– Msze św. za Ojczyznę 
jednoczyły ludzi, niszczyły 
chęć odwetu i wyzwalały w 
nich dobre emocje. Dawały 
poczucie – co wówczas robiło 
piorunujące wrażenie – trwania w 
upragnionych „godzinach wolnej 
Polski”, kiedy wiara i naród nie 
są od siebie oddzielane, ani tym 
bardziej sobie przeciwstawiane. 
Przybliżały dni wolnej Ojczyzny 
i wolnego życia – pisze ks. Jan 
Sochoń w biografii   „Ksiądz Jerzy 
Popiełuszko”. 

Prawda jest zwięzła
W swoich homiliach ks. Jerzy 
mówił o potrzebie życia w praw-
dzie, o wolności, o godności 
każdego człowieka. Mówił języ-
kiem prostym i konkretnym. 
Jak sam stwierdził w jednym 
ze swoich kazań: „Prawda jest 
zawsze zwięzła, a kłamstwo 
owija się w wielomówstwo”. 

Ksiądz Jerzy organizował 
pomoc materialną dla osób inter-
nowanych w stanie wojennym 
i ich rodzin. Pomagał w akcji 
sprowadzania darów z Zachodu. 
W podziemiach kościoła św. Stani-
sława Kostki gromadzona była 
m.in. żywność i leki. Uczestniczył 
także w procesach aresztowanych 
za przeciwstawianie się prawu 
stanu wojennego. Wspierał 
więźniów politycznych. Nagrał 
kilka z rozpraw, wnosząc na salę 
sądową magnetofon schowany 
pod sutanną. Materiał, który 
wtedy powstał, był emitowany 
m.in. w radiu Wolna Europa.

Komunistyczne władze draż-
niła aktywność młodego księdza 
i ogromna popularność jego 

mszy za Ojczyznę. Był systema-
tycznie nękany i inwigilowany 
przez SB i MO. Starano się go za 
wszelką cenę skompromitować. 
W prasie polskiej i radzieckiej 
publikowano artykuły szkalu-
jące kapłana. 

Droga do męczeństwa
Porwania ks. Popiełuszki doko-
nali trzej oficerowie SB z IV 
Departamentu MSW zwal-
czającego Kościół katolicki: 
Grzegorz Piotrowski, Leszek 
Pękala i Waldemar Chmie-
lewski. 19 października 1984 
roku trasie Toruń-Bydgoszcz 
zatrzymali samochód, którym 
jechali ks. Popiełuszko oraz jego 
kierowca Waldemar Chrostowski. 
Kierowcy funkcjonariusze zało-
żyli na ręce kajdanki i knebel na 
usta. Księdza, który nie chciał 
wejść do samochodu, oprawcy 
bijąc pozbawili przytomności 
i wrzucili do bagażnika. Chro-
stowskiemu w czasie jazdy 
udało się wyskoczyć z samo-
chodu. Porywacze, obawiając 
się blokady dróg, zdecydowali 
się zabić księdza. Przywiązali do 
jego nóg worek kamieni, usta 
zakleili plastrem, a następnie 
wrzucili go do Zalewu Wiśla-
nego w pobliżu Włocławka. 
Ciało kapłana wyłowiono 
z Wisły 30 października. 

Wyniesienie na ołtarze
W 1997 roku rozpoczął się 
proces beatyfi kacyjny księdza 
Popiełuszki. 12 lat później papież 
Benedykt XVI złożył podpis na 

dekrecie o męczeństwie księdza 
Jerzego Popiełuszki, co było 
równoznaczne z podjęciem 
decyzji o wyniesieniu go na 
ołtarze. Ogłoszenie ks. Jerzego 
Popiełuszki błogosławionym 

Kościoła katolickiego odbyło się 6 
czerwca 2010 roku w Warszawie 
na Placu Piłsudskiego. 

We wrześniu 2014 roku 
w Thiais pod Paryżem rozpo-
częło się dochodzenie w sprawie 

domniemanego uzdrowienia 
za przyczyną bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki. Sprawa cudow-
nego uzdrowienia dotyczy 
56-letniego Françoisa Audelana, 
który chorował na nietypową, 

przewlekłą białaczkę szpikową. 
Jeśli Stolica Apostolska uzna 
nadprzyrodzony charakter 
uzdrowienia, to otwarta zostanie 
droga do kanonizacji kapłana. 

31 sierpnia 2014 roku 
w bazylice św. Brygidy w 
Gdańsku abp Sławoj Leszek 
Głódź, metropolita gdański, 
odczytał wiernym dekret 
Kongregacji Kultu Bożego i 
Dyscypliny Sakramentów Stolicy 
Apostolskiej ustanawiający ks. 
Popiełuszko, kapłana i męczen-
nika, patronem członków 
NSZZ Solidarność. Nastąpiło 
to podczas uroczystej mszy 
sprawowanej z okazji 34. rocz-
nicy powstania Solidarności.

ŁUKASZ KARCZMARZYK
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Tablica poświęcona Marii Sierpińskiej
Z inicjatywy Regionalnej 
Sekcji Emerytów i Rencistów 
NSZZ Solidarność Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego 14 
października w Lądku-Zdroju 
odsłonięta została tablica 
poświęcona Marii Sierpiń-
skiej, patriotce, nauczycielce 
języka polskiego. 

– Dziękuję górnikom 
seniorom ze śląsko-dąbrow-
skiej Solidarności, że nam 
przypomnieli, jak należy 
pielęgnować polskość na tych 
terenach – powiedział podczas 
odsłonięcia tablicy Roman 
Kaczmarczyk, burmistrz 
Lądka-Zdroju. Jednym z gości 
uroczystości był ks. prałat 
Marek Połochajło, proboszcz 
miejscowej parafii  .

Maria Sierpińska żyła w 
latach 1886-1950. Za nauczanie 
języka polskiego była prześla-
dowana najpierw w zaborze 
rosyjskim, potem pruskim. 
Przed represjami udało jej się 
uciec do Lądka-Zdroju, gdzie 
prowadziła sanatorium, które 

Niemcy zarekwirowali po 
wybuchu II wojny światowej. 
Po jej zakończeniu komuniści 
odebrali Sierpińskiej cały 
majątek. Umarła w biedzie.

Ta b l i c ę  p a m i ą t k o w ą 
zamontowano na jednym z 
domów wypoczynkowych, w 

którym przez kilka miesięcy 
mieszkała polska patriotka. 
O jej postawie mają przy-
pominać słowa: „Wspaniała 
nauczycielka, krzewicielka 
mowy polskiej. Prześlado-
wana przez zaborców, nazi-
stów i komunistów. Jej serce 

biło dla Polski. Mówią, że 
zmarła w zapomnieniu. My 
pamiętamy. Seniorzy NSZZ 
Solidarność Regionu Śląsko-
-Dąbrowskiego”.

Przewodniczący RSEiR 
Bronisław Skoczek podkreśla, 
że pomysł upamiętnienia 
Marii Sierpińskiej pojawił się 
spontanicznie. – Rok temu, 
podczas spaceru po pobliskich 
górach trafi liśmy na drew-
nianą tablicę poświęconą pani 
Marii. Tablica była zniszczona 
i zaniedbana, ale tragiczne losy 
tej dzielnej kobiety bardzo 
nas poruszyły. Chcieliśmy 
doprowadzić do tego, by była 
godnie wspominana – mówi 
Bronisław Skoczek. Zaznacza, 
że odsłonięcie kamiennej 
tablicy byłoby niemożliwe 
bez wsparcia finansowego 
przewodniczącego Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność 
Piotra Dudy oraz przewod-
niczącego śląsko-dąbrowskiej 
„S” Dominika Kolorza.

AGA

Foto: TŚD
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Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
naszego Kolegi i Przyjaciela

ZBIGNIEWA SZABELAKA
długoletniego członka związku.

Słowa współczucia w trudnych chwilach

Rodzinie

składają 
koleżanki i koledzy 

z ZOZ NSZZ Solidarność 
Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 P O R A DY  P R AW N EZarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 7§

Podstawa wynagrodzenia 
za pracę w nadgodzinach
W 1995 roku jako podstawę 
obliczenia dodatku z tytułu 
godzin nadliczbowych uwzględ-
niono mi stały dodatek za 
staż pracy, jednakże aktu-
alnie dodatek za staż pracy 
nie został uwzględniony w 
podstawie obliczenia dodatku 
z tytułu godzin nadliczbowych. 
Czy składniki wynagrodzenia 
o charakterze stałym stanowią 
podstawę obliczenia dodatku 
z tytułu godzin nadliczbo-
wych? – Roman W.

W związku z zadanym pyta-
niem dotyczącym podstawy 
obliczania dodatku z tytułu 
g o d z i n  n a d l i c z b o w y c h 
wskazać należy, iż zgodnie 
z art. 1511 § 3 K.c. wynagro-
dzenie stanowiące podstawę 
obliczania dodatku, o którym 
mowa w § 1 tego artykułu, 
obejmuje wynagrodzenie 
pracownika wynikające z jego 
osobistego zaszeregowania 
określonego stawką godzi-
nową lub miesięczną, a jeżeli 
taki składnik wynagrodzenia 
nie został wyodrębniony 
przy określaniu warunków 
wynagradzania – 60 proc. 
wynagrodzenia.

Ustawodawca wskazał więc, 
iż do podstawy obliczenia 
dodatków za pracę w godzi-
nach nadliczbowych ustawo-
dawca wlicza wynagrodzenie 
pracownika wynikające z jego 
osobistego zaszeregowania 
określone albo stawką godzi-
nową, albo miesięczną. W 
razie gdy powyższy składnik 
wynagrodzenia nie został 
wyodrębniony w umowie o 
pracę, za podstawę wynagro-
dzenia, od której uzależniona 
jest wysokość dodatku za pracę 
w godzinach nadliczbowych, 
przyjmuje się kwotę równą 60 
proc. wynagrodzenia brutto. 
Podstawą jest więc wyraźnie 
wskazane w umowie o pracę 
wynagrodzenie.

Nieaktualne jest bowiem 
stanowisko Sądu Najwyższego 
wyrażone w wyroku z dnia 
3 czerwca 1986 r., sygn. akt 
I PRN 40/86, w którym to 
orzeczeniu Sąd Najwyższy 
wskazał, iż przez „normalne 
wynagrodzenie” o którym 

mowa w art. 134 § 1 zd. 1 K.p. 
(który to zapis w ówczesnym 
brzmieniu obowiązywał do 
2003 r.) należy rozumieć 
takie wynagrodzenie, które 
pracownik otrzymuje stale i 
systematycznie, a więc obej-
mujące zarówno wynagro-
dzenie zasadnicze wynikające 
ze stawki osobistego zasze-
regowania jak i dodatkowe 
składniki wynagrodzenia o 
charakterze stałym, jeżeli na 
podstawie obowiązujących w 
zakładzie pracy przepisów 
płacowych, pracownik ma 
prawo do takich dodatko-
wych składników. „Normalne 
wynagrodzenie” w rozumieniu 
komentowanego przepisu było 
rozumiane bardzo szeroko 
i obejmowało duży katalog 
składników wynagrodzenia, 
takich jak dodatek funkcyjny, 
dodatek za staż pracy, jak 
i dodatek za pracę szkod-
liwą dla zdrowia lub inne 
dodatki. Co więcej, w skład 
normalnego wynagrodzenia 
pracownika wchodziła także 
premia, jeżeli miała charakter 
stały. Orzecznictwo wskazało 
również, iż jako „normalne 
wynagrodzenie” należało 
rozumieć także dodatek dla 
brygadzisty (tak: uchwała 
Sądu Najwyższego z dnia 30 
grudnia 1986 r., sygn. akt III 
PZP 42/86). 

Jednakże, w obowiązu-
jącym stanie prawnym w/w 
uchwała niestety nie ma 
już charakteru wiążącego w 
aspekcie ustalania podstawy 
obliczenia dodatku z tytułu 
godzin nadliczbowych. Aktu-
alną zasadą jest bowiem to, 
że wynagrodzenie stano-
wiące podstawę dodatku za 
pracę nadliczbową obejmuje 
wyłącznie wynagrodzenie 
wynikające z osobistego 
zaszeregowania pracownika, 
określone stawką godzinową 
lub miesięczną. Jeżeli taki 
składnik wynagrodzenia nie 
został określony w umowie 
o pracę, podstawę dodatku 
stanowi 60 proc. wynagro-
dzenia (tak również: prof. 
dr hab. A. M. Świątkowski, 
Kodeks pracy. Komentarz, 

Warszawa 2016).  Zapisy 
ustawowe w przedmiocie 
podstawy obliczenia dodatku 
z tytułu godzin nadliczbowych 
należy rozumieć więc wąsko. 
Brak jest bowiem podstaw do 
rozszerzającego rozumienia 
przepisów prawa pracy w tym 
zakresie. Co więcej, wyrok 
z dnia 3 czerwca 1986 r., 
został wydany na podstawie 
ówczesnych zapisów art. 134 
K.p., które to nie zawierały 
zapisu § 12, wskazującego, 
że chodzi o wynagrodzenie 
wynikające z osobistego 
zaszeregowania „określo-
nego stawką godzinową lub 
miesięczną”, a także części art. 
134 § 12 K.p. w brzmieniu: 
„(...) jeżeli taki składnik wyna-
grodzenia nie został wyod-
rębniony przy określaniu 
warunków wynagradzania 
– 60 proc. wynagrodzenia” 
(tak: uzasadnienie Uchwała 
Sądu Najwyższego z dnia 3 
kwietnia 2007 r., sygn. akt II 
PZP 4/07). W konsekwencji 
zapisy Kodeksu pracy przewi-
dują, iż podstawą dodatku za 
pracę w godzinach nadliczbo-
wych stanowi podstawowy i 
niezmienny, wyodrębniony 
w systemie (taryfikatorze) 
płacowym składnik wyna-
grodzenia miesięcznego lub 
godzinowego, bez dodatków, 
dopłat i premii. Jak wskazał 
Sąd Najwyższy w wyroku z 
dnia 23 maja 2012 r. „ustawo-
dawca de lege lata nie użył w § 
3 art. 1511 K.p. zwrotu płaca 
zasadnicza, ani też normalne 
wynagrodzenie, o którym 
mowa w § 1 art. 1511 K.p. lecz 
zastosował pojęcie osobiste 
zaszeregowanie pracownika 
określone, czyli wynikające 
ze stawki godzinowej lub 
miesięcznej, odsyłając przez 
to do obowiązujących w 
praktyce systemów i tary-
fikatorów wynagrodzenia, 
gdzie zawsze fi guruje jako 
baza dla ustalenia płacy – 
osobiste zaszeregowanie. 
Ustawodawca wskazał zatem 
wprost, iż chodzi mu o jeden 
podstawowy i niezmienny 
składnik wynagrodzenia 
miesięcznego lub godzino-

wego, bez dodatków i dopłat 
oraz premii; składnik który 
jest – powtórzmy to raz jeszcze 
– wyodrębniany w taryfi kato-
rach (systemach) płacowych. 
Ta jednoznaczność sformuło-
wania języka prawnego nie 
pozwala na dalszą wykładnię 
systemową, językową, czy 
historyczną prawa, bowiem 
jednoznacznie wskazuje, iż 
chodzi tu tylko i wyłącznie 
o czystą stawkę osobistego 
zaszeregowania godzinową 
lub miesięczną (wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 23 maja 
2012 r., sygn. akt I PK 175/11). 
Co więcej, z powyższego 
orzeczenia wynika wprost, iż 
czym innym jest określenie 
„normalnego wynagrodzenia”, 
które znajduje się w § 1 art. 
1511  K.p., a czym innym 
jest pojęcie „wynagrodzenia 
pracownika wynikające z 
jego osobistego zaszerego-
wania określonego stawką 
godzinową lub miesięczną”, 
które to pojęcie znajduje się 
w § 3 art. 1511 K.p. Jedynie 
bowiem wynagrodzenie 
pracownika wynikające z 
jego osobistego zaszerego-
wania określonego stawką 
godzinową lub miesięczną 
może stanowić podstawę 
obliczenia dodatku z tytułu 
godzin nadliczbowych.

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 00 31 38 lub 32 4781700. 
Pozostałe osoby zainteresowane 
posiadaniem ochrony prawnej 
zapraszamy do zapoznania 
się z ofertą CDO24 na stronie 
internetowej www.cdo24.pl.
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8 listopada o godz. 15.30 w kościele pw. Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy w Żarkach odprawiona zostanie 
msza święta w 9. rocznicę śmierci Władysława Molę-
ckiego, wiceprzewodniczącego śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności i członka Komisji Krajowej.
Do udziału we mszy świętej zapraszamy przedstawicieli wszyst-
kich komisji zakładowych z naszego regionu wraz z pocztami 
sztandarowymi.

Msza za Władysława Molęckiego

Przejazd zabytkowym pociągiem przy akompaniamencie 
kolejowej orkiestry dętej i zwiedzanie Centrum Dokumen-
tacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku 
w Radzionkowie. W taki sposób pracownicy Śląskiego 
Zakładu PKP Cargo w Tarnowskich Górach oraz miesz-
kańcy tego miasta będą świętować 15. urodziny spółki i 
zakładowej Solidarności. 

W sobotę 22 października na trasie Tarnowskie Góry 
– Radzionków uruchomiony zostanie specjalny pociąg retro 
z zabytkową lokomotywą parową Ty 42-24. Podczas pobytu 
w Radzionkowie uczestnicy imprezy będą mieli czas na zwie-
dzanie Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków.

Odjazdy pociągu retro ze stacji kolejowej Tarnowskie Góry 
zaplanowane zostały na godz. 9.00, 11.00 i 13.00. W trasę 
powrotną z Radzionkowa do Tarnowskich Gór wyjedzie o 
godz. 10.00, 12.00 i 14.00. Skład będzie zatrzymywał się na 
stacji Nakło Śląskie.

Bezpłatne bilety okolicznościowe można odebrać w biurze 
NSZZ Solidarność PKP Cargo S.A. Śląskiego Zakładu Spółki 
przy ul. Piłsudskiego 21 w Tarnowskich Górach w godz. 8.00 
do 14.00 oraz w kasie biletowej na dworcu PKP. Dodatkowo 
członkowie Solidarności otrzymają na I i III przejazd pociągu 
bezpłatne bilety do muzeum w Radzionkowie .

AK

Pociąg retro 
na urodziny fi rmy

Foto: commons.wikimedia.org/Tekatka191

Komunikat



» KOLESIE DOSTALI PIĘĆ BRAMEK 
W PLECY, ale jak twierdzi spora grupa 
dziennikarzy i komentatorów, wstydu nie 
przynieśli. To gdzie jest granica wstydu? 
– się pytamy. Sześć, siedem, a może 
osiem w plecy? A już te słowa pocie-
szenia, że Legia nie jest taka ostatnia, 
bo jednak honorową bramkę strzeliła 
i jest przedprzedostatnia, to się nóż w 
kieszeni otwiera, ochraniacze na zęby 
wślizgują, kominiarki na łeb nasuwają, 
koszulka sama się zdejmuje i jakaś taka 
chęć w człowieku narasta, żeby pomóc 
policji barierki poustawiać.

» ROZUMIEMY, ŻE JAK DOBRZE 
POGRZEBAĆ w szafach szanownych 
panów komentatorów, to szaliczek Legii 
się znajdzie, ale bez przesady. Wszyscy 
widzieli, a kto nie widział, może prze-
czytać. Pięć w plecy to pięć w plecy. Czyli 
wstyd. Tym bardziej że dotychczasowy 
bilans bramkowy pierwszej po 20-letniej 
przerwie polskiej drużyny piłki kopanej 
w Lidze Mistrzów wynosi 1:13. Naprawdę 
imponujący. W trzech meczach tylko 13 
puścili i aż jedną strzelili.

» ALE NIE BĘDZIEMY SIĘ JUŻ 
PASTWIĆ nad piłkarzami stołecznego 
klubu. Wiadomo, zabrakło doświad-
czenia, obrońcy nie trzymali głębi, a 
pomocnicy nie antycypowali. To nie 
jest łatwe, tym bardziej że mało kto wie, 
o co chodzi. Może faktycznie dla dobra 
polskiej piłki kopanej lepiej trzymać się 
tezy, że baty, jakie otrzymali legioniści, 
będą procentować w przyszłości. Oby 
tylko nie procentowały tak, jak kadro-
wiczom pomiędzy meczem z Danią, a 
meczem z Ormianami.

» A TERAZ SZYBCIUTKO PRZENO-
SIMY SIĘ NA INNE BOISKO. Takie, 
gdzie pojęcie „poczucie wstydu” w ogóle 
nie istnieje. Zgadaliście, chodzi o politykę. 
W polskim Sejmie trwa właśnie zażarta 
walka o pokój. Europejscy Demokraci, 
czyli Niesioł, Miś i człowiek o nazwisku 
Protasiewicz poskarżyli się w mediach, 
że peło, czyli partia-matka, którą opuś-
cili, nie chce im oddać pokoju w Sejmie. 
Tymczasem owo pomieszczenie należy 
im się, jak tu ujął Protasiewicz, „jak psu 
zupa”. Bardziej by nas przekonywało, gdy 
powiedział, że należy im się jak niemie-
ckiemu celnikowi bęcki.

» PAMIĘTACIE JAK PROTASIE-
WICZ, będąc nie zwykłym, krajowym, 
ale europejskim posłem, awanturował 
się z niemieckim celnikami na frank-

furckim Okęciu? Przeszedł chłop do 
annałów. Szyderczo hajlował i dzielnie 
wyzywał urzędników od hitlerowców i 
nazistów. Szarżował na nie swoim wózku 
bagażowym. Musimy przyznać, że nale-
żało się okupantom. Problem w tym, że 
europoseł był wówczas na dopingu. Sam 
przyznał, że na pokładzie samolotu przyjął 
doustnie dwie buteleczki wina. Aż nam 
się dowcip przypomniał. Pan w sklepie 
pyta: Jest denaturat? – Nie ma – odpowiada 
sprzedawca. – To poproszę w takim razie 
jakieś inne wino – zaordynował klient.

» NA KONIEC SPIESZYMY WYJAŚNIĆ, 
dlaczego w tym tygodniu nie napisa-
liśmy ani o słowa o Petru, Alimenciarzu 
Roku czy o kodziarzach. Wystarczający 
wstyd z tą Legią.

PODRÓŻNY&GOSPODZKI
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Stoi facet na brzegu jeziora, w 
którym tonie kobieta. Ponieważ 
nie umiał pływać, zawołał na 
pomoc wędkarza:
– Ratuj moja żonę. Ja nie umiem 
pływać! Dam ci stówę. 
Wędkarz wskoczył do wody, uratował 
babę i powiedział do faceta:
– Dawaj stówę, którą mi obiecałeś.
Facet na to:
– Jest pewien problem. Kiedy 
była pod wodą, myślałem, że to 
moja żona, ale teraz widzę, że 
to teściowa.
– Rozumiem – mówi wędkarz, 
sięgając do kieszeni. – Ile jestem 
winien?

***
– Kochanie, a wiesz, że mamusia była 
wczoraj u tego słynnego dentysty?
– Taaaa? A co, kanały jadowe jej 
udrażniał?

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

***
Pan Władek wraca po popijawie 
do domu. Puka do drzwi.
– To ty, Władek? – pyta przez drzwi 
żona. Odpowiada jej milczenie, 
więc wraca do łóżka. Po chwili 
znowu słyszy pukanie.
– Władek, czy to ty pukasz? 
Cisza, więc żona na dobre udaje 
się na spoczynek. Rano otwiera 
drzwi i widzi swojego męża na 
wycieraczce, trzęsącego się z zimna.

– Władziu, to ty pukałeś w nocy?
– Ja...
– To dlaczego nie odpowiadałeś 
na moje pytania?
– Jak to nie odpowiadałem? 
Kiwałem głową, że tak. 

***
Żona do męża:
– Ubóstwiam cie!
– Mówi się zubażam

***
Przychodzi pracownik do szefa 
i prosi o podwyżkę. Szef na to:
– Podoba się wam praca u nas?
– Tak, podoba.
– To czemu mam płacić więcej 
za wasze przyjemności?!

***
– Szefi e, dostanę podwyżkę?
– W żadnym wypadku!
– Bo powiem innym, że dostałem.

***
Dyrektor przyjmuje do pracy nową 
sekretarkę:
– I twierdzi pani, że nie odstraszyła 
pani informacja w ogłoszeniu, że 
mam długi?
– Prawdę mówiąc – odpowiada 
lekko się rumieniąc – właściwie 
mnie to zachęciło.

***
Stare chińskie przysłowie mówi:
„Dopiero wtedy, gdy ci komar 
usiądzie na jaja uświadamiasz 
sobie, że nie wszystko jesteś w 
stanie załatwić siłą.” 

***
Przychodzi karzeł do biblioteki:
– Gdzie znajdę książkę na temat 
ironii?
– Na górnej półce.

Reklama


