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W 
naszym re-
gionie żółte 
kartki mają na 
swoim koncie: 
Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach, 
Politechnika Śląska w Gliwicach, 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
Katowice, Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Kato-
wicach i katowickie Centrum 
Psychiatrii. Na liście instytucji, 
które postępują nieetycznie i 
łamią standardy pracy, znaj-
dują się urzędy wojewódzkie, 
urzędy miejskie, szpitale, wyższe 
uczelnie, sądy oraz Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad. – Instytucje, które 
otrzymały żółtą kartkę, zdają 
się zapominać, że oprócz prze-
strzegania ustawy o fi nansach 
publicznych, które nakazuje 
im oszczędne gospodarowanie 
publicznymi środkami, muszą 
przestrzegać przepisów prawa 
pracy – mówi Sylwia Szczepań-
ska, ekspert Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność. Podkreśla, 
że brak klauzul dotyczących 
zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę oznacza, że 
postępowanie wygra fi rma, w 
której ludzie pracują na umo-
wach śmieciowych, często za 
kilka złotych za godzinę. 

Trudno zmienić mentalność
Część instytucji, którym „żółta 
kartka” została pokazana, w 
odpowiedziach nadesłanych 
do Solidarności i Fundacji 
CentrumCSR.PL przyznało, 
że popełniło błąd i zmieniło 
warunki przetargu. W taki 
sposób postąpił Sąd Okręgowy 
w Zamościu oraz Uniwer-
sytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Niestety są też 
takie tłumaczenia, z których 
wynika, że instytucje, które 
otrzymały żółtą kartkę, nie 
widzą nic niewłaściwego w 
swoim postępowaniu. Zdaniem 
Sylwii Szczepańskiej tego 
typu odpowiedzi świadczą o 
mentalności urzędników, którą 
bardzo trudno zmienić. – Są 
przekonani, że tam, gdzie nie 
muszą, nie powinni wymagać 
zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę. Nie myślą o 
tym, że z publicznych pieniędzy 
powinni promować firmy, 
które postępują w sposób 
etyczny i zgodny z prawem 
– mówi ekspertka.

W październiku żółtą kartkę 
od Solidarności i Fundacji 
CentrumCSR.PL otrzymało 
Ministerstwo Rozwoju, które 

w jednym z ogłoszonych prze-
targów, nie nałożyło wymogu 
zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę ani na wyko-
nawcę, ani na podwykonawcę. 
Chodzi o przetarg na „sukce-
sywne świadczenie usług prze-
prowadzkowo-transportowych”. 
– W odpowiedzi na żółtą kartkę 
Departament Zamówień Publicz-
nych Ministerstwa Rozwoju 
napisał, że usługi przeprowadz-
kowe są świadczone w sposób 
okazyjny, więc nie można było 
zastosować wymogu zatrud-
nienia na podstawie umowy 
o pracę. Taką argumentację 
trudno zaakceptować. Nie 
było żadnych przeciwwskazań, 
by w kryteriach oceny więcej 

punktów przyznać firmom, 
które zatrudniają pracowników 
na podstawie umowy o pracę 
– mówi Sylwia Szczepańska.

Śmieciówki w sądownictwie
30 września Komisja Krajowa 
NSZZ Solidarność wspólnie 
z Fundacją CentrumCSR.PL 
zaapelowały do ministra spra-
wiedliwości Zbigniewa Ziobry o 
interwencję w sprawie nieprze-
strzegania klauzul społecznych 
w przetargach organizowa-
nych przez sądy. – Instytucje 
publiczne, a zwłaszcza sądy, 
powinny stać na straży prawa 
i przyczyniać się do kreowania 
odpowiednich standardów 
etycznych na rynku pracy. 

Taką gwarancję daje jedynie 
odpowiednio wynagradzana 
umowa o pracę. W związku 
z powyższym zwracamy się 
z apelem o dokonanie prze-
glądu warunków przetargo-
wych instytucji związanych 
z Ministerstwem Sprawiedli-
wości – napisano w apelu do 
ministra Ziobry.

W wyniku monitoringu 
przetargów organizowanych 
przez sądy zaobserwowano 
liczne nieprawidłowości. W 
piśmie do ministra sprawied-
liwości wskazany został m.in. 
przypadek sądów okręgowych 
w Łęczycy i Łodzi, gdzie w 
przetargu na obsługę portierni 
zwyciężyła firma oferująca 
pracownikom wynagrodzenie 
za godzinę pracy wynoszące 
6,60 zł netto w Łodzi i 7,66 zł 
w Łęczycy. A np. w rozstrzyg-
niętym w 2015 roku przetargu 
na usługi ochroniarskie w Sądzie 
Rejonowym w Legnicy wygrała 
fi rma płacąca pracownikom 
5,79 zł za godzinę. 

Kolejne nowelizacje 
W październiku 2014 roku 
weszła w życie nowelizacja 
ustawy Prawo zamówień 
publicznych, która poszerzyła 
katalog klauzul społecznych o 
wymóg stosowania umów o 
pracę w zamówieniach publicz-
nych – jeżeli jest to uzasadnione 
przedmiotem zamówienia lub 
charakterem wykonywanych 
czynności. Celem tej zmiany 
była eliminacja trwającej od 
wielu lat patologii, polega-
jącej na tym, że pracodawcy 
konkurowali między sobą 
stale obniżając koszty pracy. 
Doprowadziło to do zastępo-
wania umów o pracę umowami 
cywilnoprawnymi. Nowela ta 
nie spełniła jednak oczekiwań 
organizacji związkowych, 
bo nie nakładała obowiązku 
zatrudniania pracowników na 
etaty. W efekcie zdecydowana 
większość zleceniodawców w 
dalszym ciągu nie uwzględ-
niała klauzul społecznych w 
specyfi kacji zamówień. 

W lipcu tego roku weszła 
w życie kolejna nowelizacja 
ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Nowe przepisy 
ograniczyły stosowanie kryte-
rium najniższej ceny oraz 
ułatwiły wykorzystanie klauzul 
społecznych w przetargach 
ogłaszanych przez instytucje 
publiczne. Wprowadzony 
został obowiązek zatrudnienia 
na etaty w sytuacji, gdy speł-
nione są ku temu warunki 
przewidziane w Kodeksie pracy. 
Dodatkowo wszystkie osoby 
wykonujące te same czynności 
muszą zostać zatrudnione 
na takich samych zasadach. 
To oznacza, że wykonawca 
zatrudniając np. 10 osób 
wykonujących takie same 
obowiązki, nie będzie mógł 
tylko z jedną z nich podpisać 
umowy o pracę, a pozostałym 
z a p r o p o n o w a ć  u m o w y 
cywilnoprawne. Wszystkie 
będzie musiał zatrudnić na 
umowach o pracę. 

AGNIESZKA KONIECZNY

Od kilkunastu miesięcy Solidarność wspólnie z Fundacją CentrumCSR.PL prowadzi akcję mającą na 
celu zdyscyplinowanie instytucji publicznych, które w rozpisywanych przetargach nie uwzględniają 
klauzul społecznych, gwarantujących pracownikom zabezpieczenie ich podstawowych praw. 
Instytucje, które zlekceważyły klauzule, otrzymują żółte kartki.

Żółte kartki za przetargi

Foto: cursiveq.com

Wartość zamówień publicznych to ponad 8 proc. 
rocznego PKB Polski, czyli ok. 140 mld złotych.

W sektorze ochrony zamówienia publiczne to około
40 proc., a w usługach sprzątania ok. 60 proc. rynku. 



W
arszawocentryzm to przewlekła 
choroba tocząca media i kolejne 
ekipy rządzące w Polsce. Nawet 

jeśli ¾ polityków i dziennikarzy redakcji 
ogólnopolskich mediów pochodzi spoza 
stolicy, to szybko się tą chorobą zaraża. Nie 
od dziś wiadomo, że chodzenie po bagnach 
wciąga. Problemy mieszkańców Warszawy i 
okolicznych przysiółków, mimo że stanowią 
oni raptem 5 proc. obywateli naszego 
kraju, a zwłaszcza problemy stołecznych 
elit są przedstawiane jako sprawy najistot-
niejsze. Problemy mieszkańców innych 
regionów to według osobników zasiedla-
jących warszawskie biurowce margines, to 
tylko takie nieduże, czarne kropeczki na 
mapie, gdzie co najwyżej można pojechać 
po słoiki. Włączam telewizję – warszawski 
punkt widzenia. Na najpopularniejszych 
portalach – to samo. Gazety lub czasopisma 
– zamknięte w światku warszawki. I wszędzie 
trwa naparzanka lewaków z prawakami. 
Zdrowy rozsądek, inne punkty widzenia 
zostały wyrzucone za drzwi. Polacy spoza 
Warszawy skazani na stołeczny ogląd rzeczy-
wistości i stołeczne fi ksacje, sami zaczynają 
fi ksować. Dyskutują o tych samych pier-
dołach, którymi zajmują się warszawskie 
salony. Emocjonują się nimi, a co gorsza, 
starają się naśladować przeróżne, przedurne 
stołeczne fochy i mody.

Zwykle raz na cztery lata politycy zaczy-
nają słyszeć głosy, które każą im wykonać 
ćwiczenie gimnastyczne polegające na 
tzw. pochyleniu się z troską nad proble-
mami zwykłych Polaków (czytaj: niewar-
szawiaków). Wsiadają w autobusy, aby 
„jeździć po Polsce”. W ślad za nimi wyru-
szają media. Po wyborach, rzecz jasna, 
wszystko wraca do normy. Nie chciałbym 
oczywiście nadmiernie upraszczać. Peło 
nie tylko w czasie kampanii wyborczych 
dopieszczała swoich zwolenników z tzw. 
dużych ośrodków, głównie z Trójmiastka 
i Poznańka, ale też Wrocławka i rzecz jasna 
Krakówka. Z kolei obecna władza stara 
się realizować swoje zobowiązania wobec 
lekceważonych przez poprzednie ekipy 
rządzące mieszkańców tych części Polski, 
które obecna opozycja totalna umownie 
nazywa Podkarpaciem. Mapa preferencji 
wyborczych czarno na białym, czy też 
niebiesko na pomarańczowym wyraźnie 

pokazuje, kto gdzie pochyli się z troską, 
a kto gdzie i kogo zlekceważy. Niemniej 
warszawocentryczność rządzi.

Śląskie na tym tle jest regionem specy-
ficznym. Trudnym dla każdej władzy. 
Kolorystyka mapy nigdy nie jest oczywista. 
Śląskie to Polska w pigułce, tyle że nie 
podzielona linią Wisły, ale wymieszana. Obok 
siebie, w tych samych blokach mieszkają 
ludzie, którzy mają takie wielkomiejskie 
aspiracje i fochy, jakie łatwo zaobserwować 
w Warszawce i Krakówku i ludzie, których 
poglądy i marzenia wielkomiejscy pajace 

określają słowem Podkarpacie. Ale poczucie 
bycia lekceważonym przez stołeczny salon 
też było tu zawsze silne. 

Politycy mają świadomość, że to ważny 
region. Tu mieszka dwa razy więcej wyborców 
niż w Warszawie, ale też doświadczenie 
pokazywało, że warszawocentryczne media 
i jeden regionalny dziennik, należący do 
niemieckiego wydawcy, który praktycznie 
zmonopolizował rynek prasy regionalnej 
w naszym kraju, wystarczy, aby ludzie 
myśleli tak, jak władzy pasuje. Rok temu 
nie wystarczyło. Jednym z ważnych tego 
owoców jest porozumienie z nowym 
rządem na rzecz rozwoju województwa 
śląskiego. To wciąż na razie dokument. 
Teraz od liderów z naszego regionu zależy, 
czy i jak zapisy tego dokumentu będą 
realizowane. Dużo też zależy od mediów. 
O ich sile chyba nie trzeba przekonywać. 
Ostatnio coraz głośniej mówi się o potrzebie 
repolonizacji mediów. To słuszna idea, ale 
nieodzowny jest to jeszcze jeden element. 
Likwidacja warszawocentryzmu.

JEDEN Z DRUGĄ;)
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4 mld zł
wyniósł w II kwartale 2016 roku 
transfer pieniędzy do kraju od Polaków 
przebywających na emigracji. To 
o 200 mln zł więcej niż w pierwszych 
trzech miesiącach tego roku. Jak podał 
w komunikacie Narodowy Bank Polski, 
2,8 mld zł to środki od tzw. emigrantów 
długookresowych, pozostałe 1,2 mld zł 
to pieniądze od  Polaków pracujących za 
granicą krótkookresowo.
Aż 62 proc. tej sumy to środki pieniężne 
wytransferowane do Polski przez  
emigrantów zarobkowych pracujących 
w Wielkiej Brytanii i w Niemczech.

CHODZI O TO zwłaszcza...
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Polacy spoza Warszawy 
skazani na stołeczny ogląd 
rzeczywistości i stołeczne 
fi ksacje, sami zaczynają 
fi ksować. Dyskutują o tych 
samych pierdołach, którymi 
zajmują się warszawskie salony.

INNI napisali

Diesle tracą rynek 
w Europie 

W 
tym roku po raz pierwszy od wielu 
lat sprzedaż samochodów z silni-
kiem diesla spadnie poniżej 50 proc. 

rynku. To efekt skandalu w Volkswagenie 
związanego z fałszowaniem danych dotyczą-
cych emisji spalin – donosi Financial Times, 
powołując się na prognozy LMC Automotive, 
czołowej organizacji zajmującej się badaniem 
rynku motoryzacyjnego. 

LMC porównała dane z 17 krajów euro-
pejskich dotyczące sprzedaży po trzech 
kwartałach tego roku. Z analiz wynika, że 
udział diesli w rynku zmaleje o 2,6 proc. do 
49,3 proc. Będzie to największy spadek od 
niemal dekady.

Napęd wysokoprężny zyskał popular-
ność w Europie, bo producenci uważali go 
za skuteczny sposób ograniczenia emisji 
CO

2
 i dostosowania jej do wyśrubowanych 

unijnych norm. Kierowcy wybierali silniki 
diesla ze względu na mniejsze zużycie paliwa 
oraz niższe ceny ropy w porównaniu do 
benzyny. W innych rejonach świata, gdzie 
paliwa są tańsze samochody z silnikiem diesla 
nie osiągnęły tak dużego udziału w rynku. 

Nietypowy protest 
na Islandii

24 
października tysiące kobiet na 
Islandii wyszły z pracy punk-
tualnie o 14.38. Dokładnie od 

tej godziny, jeśli porównać ich zarobki z 
płacami mężczyzn, mieszkanki tego kraju 
pracują za darmo

O 15.15 islandzkie kobiety zebrały się 
na placu Austurvöllur w Reykjaviku, gdzie 
przeprowadzono demonstracje. Celem 
protestu było zwrócenie uwagi na różnice 
w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn na 
Islandii. Kobiety w tym kraju zarabiają na 
takich samych stanowiskach tylko 70,3 proc. 
średniej płacy mężczyzn. Oznacza to, że, 
aby było sprawiedliwie kobiety powinny 
pracować tylko 5 godzin i 38 minut. 

Nierówności płacowe między kobietami 
i mężczyznami to również spory problem 
w Polsce. Jak wynika z danych Euro-
statu, z tego powodu Polki od 8 grudnia 
każdego roku pracują za darmo. Niestety 
w naszym kraju organizacje feministyczne 
wolą protestować przeciwko ustawie o 
zaostrzeniu prawa aborcyjnego, która 
nie istnieje. 

Kara za 
pracowitość

B
umistrz miasteczka Gambito na 
północy Włoch dostał 3 tys. euro 
grzywny za to, że na ochotnika i 

całkowicie za darmo pielęgnował rośliny 
na miejskim skwerze i klombach – infor-
muje radio RMF FM. 

Burmistrz Massimo Caravaggio ze 
względu na to, że w rządzonym przez 
niego miasteczku brakuje personelu tech-
nicznego postanowił sam zaopiekować się 
roślinami zdobiącymi centrum Gambito. 
– Myślałem, że wykonanie pracy jako 
ochotnik na rzecz mojego miasteczka jest 
gestem obywatelskiej wielkoduszności 
– powiedział cytowany przez włoskie media 
burmistrz Caravaggio. Innego zdania był 
miejscowy Inspektorat Pracy, który wlepił 
uczynnemu burmistrzowi grzywnę za 
pracę bez odpowiedniego przeszkolenia.

W obronie burmistrza wystąpiły liczne 
organizacje pozarządowe. Wskazują, że 
kara, która spotkała go za wzorową obywa-
telską postawę to przykład bezduszności 
włoskiej biurokracji.

OPRAC. AND

KRÓTKO

W Bezpiecznym Liście 
liczą na Solidarność
» OD NIEDAWNA W SPÓŁCE BEZPIECZNY LIST 
DZIAŁA ZAKŁADOWA ORGANIZACJA NSZZ 
SOLIDARNOŚĆ. Do związku już zapisało się 
kilkadziesiąt osób z oddziałów spółki rozrzuconych po 
całej Polsce. Pracownicy tej fi rmy są przekonani, że „S” 
jest jedyną instytucją, która pomoże im w walce o zaległe 
wynagrodzenia i świadectwa pracy.
Jak informuje Agnieszka Smetaniuk, przewodnicząca 
zakładowej Solidarności pod koniec lipca ok. 1200 
pracowników Bezpiecznego Listu otrzymało wypowiedzenia 
z pracy. – W tych wypowiedzeniach napisano, że należą 
nam się odprawy i ekwiwalent za zaległy urlop – podkreśla 
Smetaniuk. Bardzo szybko okazało się, że zwolnieni 
pracownicy nie mogą liczyć ani na odprawy i ekwiwalent za 
urlop, ani na wynagrodzenie za lipiec i początek sierpnia. 
A z pracodawcą będą musieli stoczyć batalię nie tylko o 
zaległe wynagrodzenia, ale także o dokumenty. – Do tej 
pory część osób nie dostała świadectw pracy. Są zawieszeni 
w próżni. Nie mogą się zarejestrować w urzędzie pracy, ani 
nigdzie zatrudnić. Ludzie z dnia na dzień zostali bez środków 
do życia, a w niektórych oddziałach np. w Katowicach 
pracowały małżeństwa – mówi Smetaniuk.
W 2015 roku pracownicy działu listowego fi rmy InPost 
zostali przeniesieni do Spółki Bezpieczny List. – Była to 
zmiana tylko formalna. W dalszym ciągu wykonywaliśmy 
zlecenia dla InPostu. Obydwie fi rmy należały do Grupy 
Kapitałowej Integer – mówi Smetaniuk. W lipcu tego roku 
pracownicy Bezpiecznego Listu zostali poinformowani, że 
InPost rezygnuje z dostarczania listów, w związku z czym, 
wszyscy zostaną zwolnieni. – Pod koniec lipca wręczono 
nam wypowiedzenia. Równocześnie poinformowano nas, 
że do 5 sierpnia cały sprzęt i wszystkie dokumenty mamy 
odesłać do głównej sortowni InPostu, która znajduje się w 
Woli Bykowskiej. W tym dniu podpisaliśmy też dokumenty 
o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy – zaznacza 
przewodnicząca Solidarności w Bezpiecznym Liście.
Zwolnieni pracownicy nie spodziewali się, że jest to 
dopiero początek ich problemów. 8 sierpnia Bezpieczny 
List został sprzedany fi rmie Tenes One. – O tej sprzedaży 
dowiedzieliśmy się ze stron internetowych. W tej chwili 
sytuacja jest absurdalna. Zarząd InPostu nie chce z nami 
rozmawiać, a z nowym właścicielem nie mamy kontaktu. 
Tenes One przewiozła wszystkie dokumenty pracownicze 
do Grodziska Mazowieckiego. Niektórzy pracownicy sami 
jadą tam po świadectwa pracy, ale odchodzą z kwitkiem. 
W dokumentach jest taki bałagan, że osoba, która się tym 
zajmuje, nic nie może znaleźć – dodaje przewodnicząca.  – Są 
takie osoby, które w lipcu otrzymały wypowiedzenia z pracy, 
a teraz dostają kolejne. Takie postępowanie jest niezgodne z 
prawem – podkreśla. Jej zdaniem oszukani zostali nie tylko 
etatowi pracownicy Bezpiecznego Listu, ale także setki osób 
współpracujących z tą fi rmą na podstawie umów zleceń. 
– Obawiam się, że tym ludziom będzie jeszcze trudniej 
odzyskać zaległe pieniądze – mówi.
Podkreśla też, że jedyną instytucją, która pomaga zwolnionym 
pracownikom jest Solidarność. – Szkoda, że nie założyliśmy 
związku wcześniej bo być może tych problemów udałoby się 
uniknąć. Niestety ludzie za bardzo się bali, jak zareaguje 
pracodawca – dodaje Agnieszka Smetaniuk.

AGA
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Z
daniem Rady w skład 
zespołu powinni 
wejść przedstawi-
ciele Ministerstwa 
Energii, Zarządu 

JSW SA, strony związkowej 
i reprezentanci władz samo-
rządowych z miejscowości, 
które są najbardziej zagro-
żone negatywnymi skutkami 
społeczno-gospodarczymi 
ewentualnej likwidacji KWK 
Krupiński – czytamy w stano-
wisku przyjętym przez WRDS 
w Katowicach.

Obok ponownych analiz 
dotyczących sytuacji orga-
nizacyjno-fi nansowej KWK 
Krupiński, zespół ma również 
zbadać możliwość wdrożenia 
innych rozwiązań pozwalają-
cych uratować kopalnię przed 
likwidacją. – Niezbędna jest 
również analiza możliwości i 
skutków innych niż wskazuje 
decyzja Zarządu JSW form 
działań restrukturyzacyj-
nych w kopalni, takich jak 
np. zmiana struktury właści-
cielskiej poprzez pozyskanie 
nowego inwestora – czytamy 
w dokumencie.

W posiedzeniu WRDS w 
Katowicach poświęconym 

sytuacji kopalni Krupiński, 
które odbyło się 24 paździer-
nika w siedzibie Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność, uczestni-

czyli m.in. minister energii 
Krzysztof Tchórzewski, jego 
zastępca Grzegorz Tobi-
szowski, prezes zarządu JSW 
Tomasz Gawlik, przedstawi-

ciele związków zawodowych 
oraz samorządowcy z Suszca 
i okolicznych gmin.

W ocenie strony społecznej 
przeprowadzone przez zarząd 

JSW analizy wskazujące na 
trwałą nierentowność kopalni 
Krupiński zostały sporządzone 
w oparciu o ceny węgla z 
okresu, gdy osiągnęły one 
swoje minima. Zdaniem związ-
kowców obserwowany w 
ostatnich miesiącach radykalny 
wzrost cen tego surowca na 
światowych rynkach sprawia, 
że KWK Krupiński jest w stanie 
odrobić straty w stosunkowo 
krótkim czasie. Przedstawiciele 
związków zawodowych zarzu-
cają też zarządowi JSW brak 
rzetelnego dialogu społecz-
nego oraz transparentności w 
podejmowaniu decyzji doty-
czących kopalni Krupiński.

Szef resortu energii Krzysztof 
Tchórzewski w trakcie spot-
kania podtrzymał zamiar 
przekazania KWK Krupiński 
do Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń. Jak wskazywał, jest 
to warunek umowy z instytu-
cjami fi nansowymi dotyczącej 
restrukturyzacji JSW. Dodał, 
że dalsza działalność kopalni 
w ramach JSW wymagałaby 
zbyt dużych nakładów fi nan-
sowych. Minister Tchórzewski 
zgodził się jednak na powołanie 
zespołu, który jeszcze raz prze-

prowadzi analizy dotyczące 
przyszłości kopalni.

W trakcie obrad uzgodniono, 
że zespół ma przedstawić 
wyniki swoich prac najpóź-
niej do 23 listopada. Dwa dni 
później, 25 listopada zbierze się 
Walne Zgromadzenie JSW, które 
podejmie ostateczną decyzję 
w sprawie KWK Krupiński. 
Wcześniej za przekazaniem 
tego zakładu do SRK, co jest 
równoznaczne z jego likwi-
dacją, opowiedział się zarząd 
JSW i Rada Nadzorcza Spółki.

Likwidacji kopalni oprócz 
związków zawodowych sprze-
ciwiają się też samorządowcy. 
Jak wskazywał podczas obrad 
WRDS wójt gminy Suszec 
Marian Pawlas, decyzja o 
przekazaniu kopalni Krupiński 
do SRK nie została skonsul-
towana z przedstawicielami 
samorządu. Podkreślił, że 
planowana likwidacja tego 
zakładu oznacza nie tylko 
utratę miejsc pracy, ale również 
trwałą degradację Suszca i 
sąsiednich miejscowości.

K o p a l n i a  K r u p i ń s k i 
zatrudnia obecnie ok. 2200 
pracowników. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach przyjęła stanowisko, w którym rekomenduje 
Ministerstwu Energii powołanie zespołu mającego przeanalizować możliwość dalszego funkcjonowania 
kopalni Krupiński. Ostateczną decyzję w sprawie przyszłości zakładu podejmie 25 listopada Walne 
Zgromadzenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Foto: commons.wikimedia.org/Peabody Energy, Inc.

Sytuacja KWK Krupiński będzie 
ponownie przeanalizowana

Pracownicy Makoszów chcą wdrożyć swój plan ratunkowy
Po tym, jak poszukiwanie inwe-
stora dla kopalni Makoszowy 
w drodze przetargu zakoń-
czyło się fi askiem, pracownicy 
zaczęli przygotowywać własny 
plan ratunkowy dla zakładu. 
Chcą powołać spółdzielnię, a 
potem pozyskać inwestora i 
utworzyć innowacyjne centrum 
przeróbki chemicznej węgla 
na bazie zabrzańskiej kopalni. 

Zdaniem Artura Banisza, 
szefa Solidarności w kopalni 
Makoszowy, utworzenie wyspe-
cjalizowanego centrum, które 
zajmowałoby się chemiczną 
przeróbką węgla, może być 
ostatnią szansą dla obarczonej 
olbrzymim długiem kopalni. 
– Rozmawialiśmy już z wice-
prezesem PGE Polska Grupa 
Energetyczna Pawłem Śliwą 
na temat możliwości urucho-
mienia takiego innowacyjnego 
parku technologicznego. Moim 
zdaniem lokalizacja parku przy 
kopalni Makoszowy byłaby 
optymalna. Mielibyśmy na 
miejscu zakład wydobywający 
węgiel oraz infrastrukturę 
pozwalającą na jego chemiczną 
przeróbkę, odpadłyby koszty 

transportu surowca – przeko-
nuje przewodniczący. – Mam 
nadzieję, że rząd przyjrzy się 
naszej propozycji i da przy-
zwolenie PGE na wejście w tę 

inicjatywę. My robimy swoje. 
Jesteśmy w trakcie rejestracji 
spółdzielni. Czekamy na wpis 
do Krajowego Rejestru Sądo-
wego – dodaje Banisz.

Przewodniczący zwraca 
uwagę, że Makoszowy są 
kopalnią z sukcesywnie wdra-
żanym programem napraw-
czym, zmienionym schematem 

organizacyjnym i zreduko-
wanym zatrudnieniem. Obecnie 
zakład zatrudnia 1300 osób, 
czyli o około 30 proc. mniej 
niż kilkanaście miesięcy temu. 
Argumentują, że w ich kopalni 
węgiel jest wysokiej jakości, 
złoża są położone stosunkowo 
płytko – na poziomach od 
660 do 850, a wielkość złóż 
szacuje się na około 50 mln 
ton. – Węgla nadającego się do 
poddania przeróbce chemicznej 
mamy na mniej więcej 25-30 
lat i mówię w tej chwili o 
złożach udostępnionych, 
czyli takich, które nie wyma-
gają olbrzymich inwestycji 
– podkreśla Artur Banisz.

Krytycznie ocenia postawę 
polityków wobec kopalni 
Makoszowy i przypomina, 
że podczas kampanii wybor-
czej przyjeżdżali do zakładu 
zabiegając o poparcie. – 
Teraz pracownicy Mako-
szów oczekują pomocy od 
rządu, od pani premier, od 
pana ministra energii i jego 
zastępcy odpowiedzial -
nego za górnictwo – mówi 
szef zakładowej Solidarności. 

Kopalnia Makoszowy trafi ła 
do Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń na mocy porozumienia 
podpisanego przez rząd PO-PSL 
ze stroną społeczną po fali 
protestów w górnictwie w 
styczniu 2015 roku. Kopalnia 
po zrestrukturyzowaniu miała 
znaleźć inwestora i trafi ć do 
nowego podmiotu. W ramach 
ogłoszonego przed paroma 
miesiącami przetargu zgłosił 
się tylko jeden potencjalny 
inwestor – zarejestrowana 
w świętokrzyskiej wsi Mici-
gózd spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością o nazwie 
Kopalnia Węgla Kamiennego 
Siersza. SRK odstąpiła jednak 
od dalszych rozmów z tym 
oferentem, bo jej zdaniem nie 
dawał on należytej rękojmi 
kontynuowania dotychczasowej 
działalności kopalni, sfi nanso-
wania bieżącej działalności i 
koniecznych inwestycji oraz 
wymaganego przez unijne 
prawo zwrotu udzielonej Mako-
szowom pomocy publicznej, 
której wartość obecnie to już 
przeszło 220 milionów złotych.

MJ, NY

Foto: commons.wikimedia.org/Klaumich49



S P R AW Y  Z W I Ą Z K U Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

KATOWICE 27.10-2.11.2016 |  Nr 36/2016 www.solidarnosckatowice.pl4
Przywrócenie nauczycielom prawa do wcześniejszej emerytury, wprowadzenie programu dobrowolnych 
odejść z zawodu oraz rocznego urlopu na przekwalifi kowanie – to niektóre elementy proponowanego przez 
oświatową Solidarność pakietu osłonowego dla pracowników szkół.

Nauczyciele chcą pakietu osłonowego
W 

ocenie Rady 
Krajowej Sek-
cji Oświaty i 
Wychowania 
NSZZ Solidar-

ność projekty ustaw zmienia-
jących system edukacji budzą 
zastrzeżenia w kwestiach zwią-
zanych z kosztami i ochroną 
miejsc pracy. – Reforma ustroju 
szkolnego nie jest należycie 
przygotowana, zwłaszcza w 
zakresie zabezpieczeń osłono-
wych dla nauczycieli zwalnia-
nych z wygaszanych gimna-
zjów – poinformowała Rada 
KSOiW po nadzwyczajnym 
posiedzeniu, które odbyło się 
19 października w Warszawie.

W opinii do projektów 
ustaw zmieniających system 
edukacji Rada przedstawiła 
szereg postulatów, które mają 
chronić pracowników szkół 
przed skutkami reformy i niżu 
demografi cznego. Jednym z nich 
jest przywrócenie nauczycielom 
wszystkich typów szkół prawa do 
przechodzenia na wcześniejszą 
emeryturę po 30. latach pracy. 
Obecnie nauczycieli obowiązuje 
powszechny wiek emerytalny, 
wynoszący 67 lat zarówno dla 
kobiet, jak i dla mężczyzn. 

Roczny płatny urlop szko-
leniowy dla nauczycieli w 
celu uzyskania dodatkowych 
kwalifi kacji oraz wprowadzenie 
programu dobrowolnych odejść 

z zawodu – to kolejne postu-
laty oświatowej Solidarności. 
Związek domaga się też wprowa-
dzenia standardów dotyczących 
maksymalnej liczby uczniów 
w klasach z jednoczesnym 
określeniem podziałów na 
grupy. Inne rozwiązanie to 
wydłużenie tzw. stanu nieczyn-

nego z 6 do 12 miesięcy. W 
tej chwili Karta Nauczyciela 
przewiduje takie rozwiązanie 
jak wprowadzenie nauczyciela 
zagrożonego utratą pracy w 
stan nieczynny na 6 miesięcy 
z gwarancją wynagrodzenia za 
ten okres. Zapis ten dotyczy 
nauczycieli mianowanych.

Związkowcy proponują 
też, by na samorządy prowa-
dzące gimnazja nałożony został 
ustawowy obowiązek prze-
kształcenia tego typu szkół 
w ośmioletnie szkoły podsta-
wowe, licea lub technika albo 
włączenia ich do ośmioletnich 
szkół podstawowych.

Wątpliwości związkowców 
budzą także kwestie zwią-
zane z kosztami planowanej 
reformy oświaty. Zdaniem Rady 
SKOiW dobrym rozwiązaniem 
mogłoby być wprowadzenie 
przejrzystych zasad fi nanso-
wania wszystkich typów szkół 
oraz zwiększenie kompetencji 
kuratorów oświaty w zakresie 
zatwierdzenia arkuszy organi-
zacyjnych szkół.

W opinii do projektów ustaw 
zmieniających system oświaty 
Rada SKOiW przypomniała 
także swoje wcześniejsze postu-
laty, zgłoszone poprzedniemu 
rządowi w 2013 roku. Dotyczą 
one m.in. finansowania z 
budżetu państwa zajęć poza-

lekcyjnych, podwyższenia 
wynagrodzeń w oświacie o 
20 proc. oraz określenia w 
Karcie Nauczyciela czasu pracy 
pedagogów, psychologów, 
logopedów, doradców zawo-
dowych i nauczycieli wspo-
magających. – Nie może być 
tak, że czas pracy dla wyżej 
wymienionych nauczycieli, 
których zadania i obowiązki 
w świetle obowiązujących 
przepisów i podstaw progra-
mowych są takie same w całej 
Polsce, w dalszym ciągu będą 
ustalać jednostki samorządu 
terytorialnego – podkreśliła 
Rada Krajowej Sekcji Oświaty i 
Wychowania NSZZ Solidarność.

AGNIESZKA KONIECZNY

Foto: fl ickr.com/eduspaces

• Przywrócenie prawa do wcześniejszej emerytury 
po 30 latach pracy

• Roczny płatny urlop szkoleniowy dla nauczycieli w 
celu uzyskania dodatkowych kwalifi kacji.

• Wprowadzenie programu dobrowolnych odejść z zawodu 

• Wydłużenie zapisanego w Karcie Nauczyciela tzw. stanu 
nieczynnego z 6 do 12 miesięcy, z zachowaniem 
wynagrodzenia (dotyczy nauczycieli mianowanych)

• Wprowadzenia standardów dotyczących maksymalnej 
liczby uczniów w klasach (mniej liczebne klasy)

Dialog potrzebny, by naprawiać państwo
Podsumowanie pierwszego 
roku działalności Rady Dialogu 
Społecznego oraz zaprezento-
wanie projektu dotyczącego 
wydłużenia okresu odwo-
łania od wypowiedzenia z 
pracy to najważniejsze tematy 
posiedzenia Rady Dialogu 
Społecznego, które odbyło 
się 19 października w Pałacu 
Prezydenckim. Wzięli w nim 
udział prezydent RP Andrzej 
Duda oraz premier Beata Szydło.

 – Dialog potrzebny jest 
po to, by wprowadzać takie 
rozwiązania, które nie tylko 
spotykają się z akceptacją part-
nerów społecznych: związków 
zawodowych i organizacji praco-
dawców, ale przede wszystkim 
pozwalają naprawiać państwo 
polskie wszędzie tam, gdzie jest 
to potrzebne – przypominał 
prezydent Andrzej Duda, rozpo-
czynając uroczyste posiedzenie 
Rady. W swoim wystąpieniu 
podziękował przewodniczącemu 
Solidarności Piotrowi Dudzie 
za kierowanie pracami RDS w 
ciągu pierwszego roku jej funk-
cjonowania. Jego zdaniem był 
to rok najtrudniejszy, ponieważ 
strony musiały wypracować 
standardy współpracy.

Kadencja Piotra Dudy na 
stanowisku przewodniczącego 
Rady Dialogu Społecznego upły-

nęła 22 października. Podczas 
posiedzenia w Pałacu Prezy-
denckim poinformowano, że w 
ciągu najbliższego roku funkcję 
tę będzie pełniła Henryka Boch-
niarz, prezydent Konfederacji 
Lewiatan. Bochniarz została 
wskazana przez organizacje 
pracodawców zasiadające w 
Radzie. Obok Konfederacji 
Lewiatan są to: Związek Praco-
dawców Business Centre Club, 

Pracodawcy Rzeczypospolitej 
Polskiej i Związek Rzemiosła 
Polskiego. Za rok kierowanie 
Radą obejmie strona rządowa.

Więcej czasu na odwołanie
Podczas drugiej, roboczej części 
posiedzenia przedstawiciele 
pracodawców i związków zawo-
dowych zaprezentowali wspólny 
projekt zmian w prawie pracy. 
Obejmują one wydłużenie z 7 

do 21 dni okresu odwołania 
się od wypowiedzenia z pracy 
oraz wprowadzenie mediacji 
wewnętrznych. W ich ocenie 
wydłużenie okresu odwołania 
się od wypowiedzenia to rozwią-
zanie bardzo potrzebne zwal-
nianym pracownikom, którzy 
powinni mieć więcej czasu 
na zorganizowanie pomocy 
prawnej i ewentualne skiero-
wanie sprawy do sądu pracy. 

Natomiast instytucja mediacji 
wewnętrznych ma ułatwić 
rozwiązywanie konfliktów 
między pracownikami i praco-
dawcami. Zdaniem przedstawi-
cieli organizacji pracodawców 
i związków zawodowych, 
rozmowa pracownika z praco-
dawcą w obecności mediatora 
może być szansą na rozwiązanie 
problemu i uniknięcie długiego 
procesu sądowego.

Zyskali pracownicy
Rada Dialogu Społecznego 
ukonstytuowała się 22 paździer-
nika 2015 roku i zastąpiła dzia-
łającą od 2001 roku Komisję 
Trójstronną ds. Społeczno-
-Gospodarczych. W RDS zasia-
dają przedstawiciele organizacji 
pracodawców, związków zawo-
dowych i rządu oraz prezydenta 
RP, prezesa NBP, a także GUS. W 
ramach RDS działa kilkanaście 
zespołów branżowych. Do jej 
najważniejszych zadań należy 
opiniowanie projektów ustaw 
i innych aktów prawnych, w 
tym także dotyczących prawa 
pracy. Największym sukcesem 
Rady w ciągu pierwszego roku 
działalności było wypracowanie 
wspólnego stanowiska praco-
dawców i związków w sprawie 
minimalnej stawki godzinowej 
dla osób zatrudnionych na 

umowę-zlecenie i umowę 
o dzieło. Od nowego roku 
wyniesie ona ok. 13 zł brutto.  – 
Nie pamiętam w historii Komisji 
Trójstronnej, aby pracodawcy 
i związki zawodowe dogadały 
się, mówiąc po związkowemu 
i przyjęły wspólne stanowisko, 
a tak się stało – w ten sposób 
to porozumienie komentował 
Piotr Duda.

Partnerom społecznym udało 
się też wypracować porozu-
mienie w sprawie podniesienia 
płacy minimalnej dla osób 
rozpoczynających pracę. Od 
2017 roku będzie ona równa 
wynagrodzeniu osób dłużej 
zatrudnionych. Obecnie obowią-
zujące przepisy stanowią, że 
wynagrodzenie pracownika 
w pierwszym roku pracy nie 
może być niższe niż 80 proc. 
wysokości minimalnego wyna-
grodzenia za pracę.

Sukcesem RDS jest także 
wprowadzenie zasady: najpierw 
umowa, potem praca. Pracownik 
musi podpisać umowę z praco-
dawcą przed rozpoczęciem świad-
czenia pracy. Innym korzystnym 
dla pracowników rozwiązaniem 
wprowadzonym dzięki RDS jest 
wyłączenie wynagrodzenia za 
pracę w godzinach nocnych z 
podstawy wynagrodzenia.

AGA

Propozycje oświatowej Solidarności 

Foto: KPRP/Grzegorz Jakubowski 
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Dlaczego autorzy obywatel-
skiego projektu ustawy mówią 
o ograniczeniu handlu w 
niedziele, a w mediach słyszy 
się, że projekt przewiduje 
zakaz handlu w tym dniu. 

–  M ó w i ą c  o  z a k a z i e , 
sugeruje się odbiorcy, że w 
niedziele wszystko będzie 
zamknięte na cztery spusty 
i nie będzie można kupić 
chleba czy butelki wody. 
To oczywista nieprawda i 
celowe wprowadzanie w błąd. 
Podobnie jak wysuwane w 
ostatnich tygodniach inne 
absurdalne zarzuty wobec tej 
ustawy. Z różnych doniesień 
medialnych mogliśmy się 
dowiedzieć np. że w niedziele 
nie będzie można organizować 
imprez masowych, a wszystkie 
sklepy internetowe zostaną 
zmuszone do wyniesienia 
się za granicę. Autorzy tych 
publikacji nie zadali sobie 
nawet trudu, żeby zwrócić 

się do nas, czyli autorów 
projektu o komentarz w tej 
sprawie. 
Z czego wynika ten atak?

– Dzisiaj przeciwko ogra-
niczeniu handlu w niedziele 
n a j g ł o ś n i e j  p r o t e s t u j ą 
wielkie zagraniczne sieci 
handlowe. Trzeba pamiętać, 
że to potężni reklamodawcy, 
zdolni wywierać znaczny 
wpływ na media. Jest jeszcze 
druga przyczyna. Kwestia 
wolnych niedziel w handlu 
stała się niestety elementem 
bieżącej walki politycznej. 
Skoro posłowie PiS poparli 
ten projekt w pierwszym 
czytaniu, parlamentarzyści 
PO i Nowoczesnej oraz sprzy-
jające im media są jej prze-
ciwne i próbują ją zdyskredy-
tować. Autorów tych ataków 
tak naprawdę nie interesuje 
sama ustawa, ani pracownicy 
handlu, której ona dotyczy. 
Chodzi tylko o to, aby dołożyć 

partii rządzącej. Tak było już 
podczas debaty nad ustawą 
w Sejmie. Było wyraźnie 
widać, że większość posłów 
opozycji, którzy krytyko-
wali ograniczenie handlu w 
niedziele, nawet nie przeczy-
tało projektu ustawy.
Projekt ustawy o ograni-
czeniu handlu w niedziele 
trafi ł do sejmowej Komisji 
Polityki Społecznej i Rodziny. 
Należy się spodziewać jakichś 
istotnych zmian jego treści?

– Trzeba pamiętać, że ten 
projekt dotyczy bardzo szero-
kiej sfery, która wcześniej 
w zasadzie w ogóle nie była 
uregulowana prawnie. To nie 
jest nowelizacja już istniejącej 
ustawy, w której dodaje się 
lub usuwa kilka artykułów. 
Staraliśmy się jak najszerzej 
konsultować ten projekt. Jest 
on efektem wspólnej pracy 
wielu środowisk: pracow-
ników pracodawców i orga-

nizacji społecznych. Jednak 
nie twierdzimy, że jesteśmy 
nieomylni. Jeżeli coś w ustawie 
jest sformułowane nieprecy-
zyjne, należy to oczywiście 
zmienić. Temu właśnie służy 
praca nad ustawą w sejmo-
wych komisjach. 
W projekcie znalazł się zapis, 
zgodnie z którym w niedziele 
nie mogliby handlować przed-
siębiorcy prowadzący sklepy 
na zasadzie franczyzy. Z kolei 
właściciele sklepów działa-
jących samodzielnie mogliby 
je otworzyć pod warunkiem, 
że sami będą obsługiwać 
klientów. Część ekspertów 
wskazuje, że takie różnico-
wanie przedsiębiorców może 
być sprzeczne z Konstytucją...

– Zapis dotyczący fran-
czyzobiorców to nie pomysł 
związków zawodowych, ale 
samych przedsiębiorców prowa-
dzących tego typu placówki. 
Argumentowali, że o ile właści-

ciel sklepu działającego samo-
dzielnie może sam zdecydować, 
czy otworzy sklep w niedziele, 
czy też nie, franczyzobiorcy 
są przymuszani do pracy w 
tym dniu przez sieci. Jeśli nie 
uruchomią sklepu w niedziele, 
zostaną pozbawieni premii i 
będą dokładać do interesu. 
Jeśli ekspertyzy wykażą, że 
rozwiązanie zaproponowane 
przez nas w projekcie ustawy 
jest sprzeczne z ustawa zasad-
niczą, oczywiście należy je 
zweryfi kować. 
Pojawiają się też głosy, że 
o ile pracownicy handlu nie 
muszą obawiać się o swoje 
miejsca pracy po wprowa-
dzeniu wolnych niedziel w 
tej branży, to np. pracow-
nicy ochrony zatrudnieni w 
marketach muszą liczyć się 
ze zwolnieniami...

– Ci pracownicy, żeby 
otrzymać wynagrodzenie na 
poziomie płacy minimalnej, 

często musieli przepracować 
na  umowie  śmiec iowej 
300-400 godzin w miesiącu. 
Na szczęście dzięki wprowa-
dzeniu minimalnej stawki 
godzinowej za pracę ta patologia 
wreszcie zostanie ograniczona. 
Mówienie, że trzeba pozwalać 
na wyzysk pracowników, bo 
jeżeli poprawi im się warunki 
pracy, to zostaną zwolnieni, 
jest drogą donikąd. Obecnie 
mamy najniższe od 25 lat 
bezrobocie. Coraz trudniej 
znaleźć pracowników, zwłaszcza 
na nisko płatne posady, czyli 
właśnie do pracy w handlu lub 
w ochronie. Trudno sobie wyob-
razić lepszy czas na wprowa-
dzanie rozwiązań poprawiają-
cych los polskich pracowników. 
Model gospodarki, zgodnie z 
którym nasza konkurencyj-
ność jest oparta wyłącznie 
na taniej sile roboczej, się 
wyczerpał. Trzeba z tym raz na 
zawsze skończyć. 

Skutki wolnych niedziel w handlu. Manipulacje i fakty

ZARZUT: 
Zgodnie z projektem ustawy o 
ograniczeniu handlu w niedziele 
nie będzie można w tym dniu 
np. sprzedać swojego używanego 
samochodu sąsiadowi. 
JAK JEST NAPRAWDĘ: 
Regulacje zawarte w projekcie 
dotyczą tylko i wyłącznie 
placówek handlowych. Twier-
dzenie, że w tym dniu osoba 
fizyczna nie będzie mogła 
sprzedać swojego samochodu 
lub innego przedmiotu będą-
cego jej własnością nie znaj-
duje żadnego uzasadnienia 
w tekście ustawy. 

ZARZUT: 
Ograniczenie handlu w niedziele 
obejmie również wszelkiego 
rodzaju magazyny, centra dystry-
bucyjne i logistyczne, które nie 
będą mogły funkcjonować do 
godz. 6.00 rano w poniedziałek. 
To spowoduje, że w poniedziałek 
rano w sklepach nie będzie można 
kupić produktów żywnościowych 
o krótkim terminie przydatności 
do spożycia m.in. świeżych 
warzyw i owoców. 
JAK JEST NAPRAWDĘ:
 Obywatelski projekt ustawy 
o ograniczeniu handlu w 
niedziele przewiduje specjalne 
regulacje dotyczące przed-
siębiorstw stanowiących 
zaplecze handlu. Zatrudnianie 
pracowników w niedziele we 
wszelkiego rodzaju centrach 
magazynowych i dystrybu-
cyjnych będzie możliwe pod 

warunkiem, że pracownik 
wyrazi na to zgodę w limicie 
rocznym wynoszącym połowę 
niedziel w ciągu roku. Pracow-
nikowi za pracę w niedziele 
będzie przysługiwać dodat-
kowe wynagrodzenie. Takie 
rozwiązanie z jednej strony 
ma ograniczyć konieczność 
pracy w niedziele pracowników 
zaplecza handlu do niezbęd-
nego minimum, a z drugiej 
umożliwić sprawne dostawy 
produktów do sklepów.

ZARZUT: 
Z powodu ograniczenia handlu 
w niedziele w Polsce nie odbędzie 
się już żaden festyn jarmark czy 
inna tego typu impreza okolicz-
nościowa. 
JAK JEST NAPRAWDĘ: 
Po pierwsze znaczna część 
przedsiębiorców obsługujących 
różnego rodzaju imprezy masowe 
świadczy usługi gastronomiczne, 
których ustawa o ograniczeniu 
handlu w niedziele nie obej-
muje. Po drugie drobni kupcy 

prowadzący działalność na 
tego typu imprezach zazwyczaj 
nie zatrudniają pracowników, 
tylko osobiście obsługują swoje 
stoiska, więc ograniczenia ich 
nie dotyczą. Po trzecie ustawa 
zawiera specjalną furtkę umoż-
liwiającą prowadzenie handlu 
podczas imprez masowych. 
Zgodnie z jej zapisami handel w 
niedziele będzie dopuszczalny w 
tego typu sytuacjach, a decyzja 
w tej sprawie będzie należała 
do samorządów. 

ZARZUT: 
Ograniczenie handlu w niedziele 
będzie dotyczyć również sklepów 
internetowych. W tym dniu 
nie będzie można zamówić 
produktów w sieci. Z tego 
powodu działające w Polsce 
sklepy internetowe przeniosą 
się za granicę. 
JAK JEST NAPRAWDĘ:
Po wprowadzeniu wolnych 
niedziel w handlu, dla sklepów 
internetowych tak naprawdę 
niewiele się zmieni. Będzie 

można zamówić towar w 
niedziele tak, jak jest to dzisiaj. 
Jedyna zmiana polega na tym, 
że prowadzący sklep interne-
towy nie będzie mógł nadać 
przesyłki z zamówionym 
produktem w tym dniu. 
Jednak już teraz zdecydowana 
większość firm kurierskich nie 
odbiera, ani nie dostarcza prze-
syłek w niedziele, lub wyko-
nuje to w ramach specjalnej, 
dodatkowo płatnej usługi. 
To sprawia, że poza bardzo 
nielicznymi wyjątkami sklepy 
internetowe wysyłają zamó-
wione produkty wyłącznie 
w dni robocze. W związku z 
powyższym problem e-handlu 
w niedziele praktycznie nie 
występuje. 

PODSUMOWANIE:
Powyżej wyliczyliśmy tylko 
kilka najczęściej powtarza-
nych w mediach zarzutów 
w o b e c  o b y w a t e l s k i e g o 
projektu ustawy o ograni-
czeniu handlu w niedziele. 
Przy odrobinie dobrej woli 
i zwykłej rzetelności bardzo 
łatwo wykazać, że nie mają 
one  wie le  wspólnego z 
rzeczywistością. Trudno 
uniknąć wrażenia, że celem 
ich autorów jest wyłącznie 
próba zdyskredytowania tej 
inicjatywy w oczach społe-
czeństwa, a artykuły dotyczące 
projektu często są pisane pod 
z góry założoną tezę.

KAR 

Z Alfredem Bujarą, szefem handlowej Solidarności rozmawiał Łukasz Karczmarzyk

Krytycy nawet nie czytali tej ustawy 

W ostatnich tygodniach w mediach pojawiło się wiele spekulacji dotyczących rzekomych katastrofalnych skutków wprowadzenia ustawy 
o ograniczeniu handlu w niedziele. Według niektórych doniesień w tym dniu nie będzie można zamówić towaru w internecie, kupić waty 
cukrowej na festynie, a za sprzedanie swojego prywatnego samochodu sąsiadowi będzie grozić więzienie. Inni zarzucają, że z powodu 
wolnych niedziel w handlu,w poniedziałek zastaniemy w sklepach puste półki. Sprawdziliśmy, ile w tych sensacjach jest prawdy. 

Foto: fl ickr.com/tattlemuss
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Reklama

Blisko 7-tysięczna publiczność wieczornego koncertu z udziałem gwiazd i 3 tys. osób biorących udział 
w atrakcjach Dnia Otwartego – tak przebiegały obchody jubileuszu 45-lecia najsłynniejszej w Polsce hali 
widowiskowo-sportowej. 

Niezwykła atmosfera podczas 
45-lecia katowickiego Spodka 

O
r g a n i z u j ą c 
o b c h o d y  4 5 . 
Urodzin Spodka 
chcieliśmy oddać 
hołd ikonie Kato-

wic, a także pokazać potencjał 
hali widowiskowo-sportowej 
połączonej z Międzynarodo-
wym Centrum Kongresowym. 
To tutaj mogą odbywać się 
wielkie wydarzenia o bar-
dzo różnym charakterze: 
rozrywkowym, sportowym, 
naukowym czy biznesowym 
– powiedział Wojciech Kuśpik, 
prezes PTWP Event Cen-
ter, organizator wydarzenia. 
– Wierzymy, że dzięki magii 
tego miejsca i niezwykłej 
atmosferze, która panowała 
zarówno podczas koncertu, 
jak i wieczornego bankietu, 
będą chcieli tu wracać jako 

uczestnicy wydarzeń, ale 
także jako organizatorzy 
własnych imprez. 

W ramach atrakcji i uro-
czystości przygotowanych 
z okazji jubileuszu Spodka 
odbyły się: dzień otwarty, 
debata o przyszłości obiektu, 
koncert Gwiazd, wieczorny 
bankiet i charytatywna aukcja 
„Krzesła dla Iskierki”.

Podczas dnia otwartego 
Spodek odwiedziły tysiące 
osób, by wziąć udział w takich 
atrakcjach jak: ślizgawki na 
lodowisku, animacje dla dzieci, 
zabawy i gry interaktywne, 
spotkania i treningi z udziałem 
znanych sportowców, w tym 
m.in. z Mariuszem Czerkaw-
skim i Andrzejem Supronem. 
Dużym zainteresowaniem 
cieszyło się zwiedzanie legen-

darnej hali. W role przewodni-
ków wcielili się m.in. Ireneusz 
Dudek, organizator kultowej 
Rawy Blues i kabareciarz
 Grzegorz Stasiak.

Każdy mógł wziąć udział w 
otwartej debacie pt. „Spodek 
wczoraj, dziś i jutro”. Uczest-
nicy dyskusji podkreślali, że 
mimo niemal pół wieku istnie-
nia i zmian na rynku imprez 
muzycznych czy sportowych 
Spodek wciąż ma bardzo duży 
potencjał, aby być nie tylko 
ikoną Katowic, ale jednym z 
generatorów aktywności spo-
łecznej i gospodarczej miasta. 
Podczas debaty pojawiła się 
także zapowiedź powrotu 
kultowych imprez takich jak 
Odjazdy i Metalmania. 

Wieczorem odbył  s ię 
muzyczny spektakl prezen-

tujący historię Spodka i zwią-
zane z nim wspomnienia, w 
którym zagrali m.in.: jeden z 
najpopularniejszych polskich 
zespołów rockowych – Lady 
Pank, grupa Myslovitz, raper 
Miuosh i zespół Kaliber 44, 
wokalista i lider TSA Marek 
Piekarczyk oraz zespół Cree. 
Na scenie pojawili się także: 
Piotr Gruszka i Andrzej Supron, 
nawiązując do bogatego spor-
towego dorobku hali. Koncert 
poprowadzili Piotr Baron i 
Piotr Stelmach. 

Obchody 45-lecia zwień-
czył bankiet, podczas którego 
przeprowadzono charyta-
tywną aukcję „Krzesła dla 
Iskierki” na rzecz fundacji 
niosącej pomoc dzieciom z 
chorobami nowotworowymi. 

MSN

Oddany do użytku w 1971 
roku Spodek, to wyjątkowy 
obiekt w skali kraju z bogatą 
historią wydarzeń rozrywko-
wych, sportowych i wysta-
wienniczych. 

Gorącym zwolennikiem budowy 
nowoczesnej hali w centrum Katowic 
był wojewoda śląski gen. Jerzy 
Ziętek, który chciał, by była ona 
symbolem miasta. Zgodnie z pier-
wotnym założeniem, hala miała 
być zlokalizowana w Parku Kultury 
i Wypoczynku w Chorzowie, jednak 
przedstawiony przez architektów 
projekt, bardzo śmiały i awan-
gardowy w epoce socrealizmu, 
tak bardzo spodobał się Jerzemu 
Ziętkowi, że zdecydował on o 

zmianie lokalizacji i ulokowaniu 
obiektu w ścisłym centrum miasta. 
Zmieniono też przeznaczenie obiektu 
ze sportowego na halę sportowo-
-rozrywkową, a projekt poszerzono 
o salę gimnastyczną, lodowisko, 
hotel i pływalnię. Budowa trwała 
od 1964 do 1971 roku.

To w Spodku polscy siatkarze 
zostali mistrzami świata, koszykarki i 
lekkoatleci mistrzami Europy, hokeiści 
ogrywali ekipę Związku Radzie-
ckiego, a wielu innych sportowców 
i setki tysięcy kibiców przeżywało 
niezapomniane chwile. Trybuny Hali 
Widowiskowo-Sportowej Spodek 
mieszczą 11 000 osób, kompleks 
zawiera m.in. lodowisko, basen, salę 
gimnastyczną oraz hotel. 

Historia Spodka

Foto: materiały prasowe PTWP Event Center
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Uprawnienia pracownika 
z tytułu opieki nad dzieckiem
W

arto zapamiętać, iż 
dla każdego rodzica 
– pracownika, prze-

pisy prawa pracy przewidują 
specjalne uprawnienie.

Zgodnie z art. 188 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (tj. 
Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z 
póź. zm.; dalej: K.p.), pracow-
nikowi, który wychowuje 
przynajmniej jedno dziecko 
w wieku do 14 lat przysłu-
guje w roku kalendarzowym 
uprawnienie do zwolnienia 
z obowiązku wykonywania 
pracy w wymiarze 16 godzin 
albo 2 dni, z zachowaniem 
prawa do wynagrodzenia. 

Regulacja ta umożliwia 
pracującemu rodzicowi zała-
twienie spraw związanych 
ze sprawowaniem opieki 
nad dzieckiem (np. wizyta 
u lekarza, zebrania szkolne, 
itp.), przy czym, co niezwykle 
istotne pracownik nie ma 
obowiązku uzasadnienia 
potrzeby wykorzystania 
przysługującego mu prawa 
w konkretnym terminie czy 
wymiarze. Jednakże nie ma 
wątpliwości, iż sam termin 
powinien zostać wcześniej 
uzgodniony z pracodawcą. 

Pokreślić należy, iż „zwol-
nienie na opiekę” przysłu-
guje w wymiarze 2 dni albo 
16 godzin bez względu na 
to, jaką liczbę dzieci do lat 
14 wychowuje pracownik. 
Warto w tym miejscu również 
zaznaczyć, iż zwolnienie to 

przysługuje bez względu na 
to, czy mamy do czynienia 
z dzieckiem własnym, przy-
sposobionym, czy nawet 
wziętym do wychowania w 
ramach rodziny zastępczej. 
W każdym przypadku, jeżeli 
choć jedno dziecko ma mniej 
niż 14 lat, takie zwolnienie 
pracownikowi przysługuje. 

Co niezwykle istotne, 
możliwość skorzystania z 
przysługującego pracowni-
kowi uprawnienia, pozostaje 
bez związku z tym, czy drugi 
z rodziców dysponuje czasem 
do sprawowania opieki. Bez 
znaczenia pozostaje zatem 
fakt, czy jest on np. bezro-
botny, przebywa na urlopie, 
czy też prowadzi działalność 
gospodarczą, itp. Upraw-
nienie nadal pracownikowi 
przysługuje. 

Zaznaczyć w tym miejscu 
jednak należy, iż w sytuacji 
gdy oboje rodzice są zatrud-
nieni, z uprawnienia może 
korzystać tylko jedno z nich 
(art. 1891 K.p.). Tym samym, 
muszą oni wówczas zdecy-
dować, które z nich będzie 
korzystało z przysługującego 
uprawnienia. Przy czym, 
powszechnie przyjmuje się, iż 
dopuszczalne jest podzielenie 
prawa do 2 dni zwolnienia na 
opiekę pomiędzy rodziców 
w ten sposób, iż każdemu 
z nich będzie przysługiwał 
1 dzień zwolnienia.

O decyzji skorzystania z 
omawianego uprawnienia, 

pracownik informuje w pierw-
szym pisemnym wniosku, 
wskazując jednocześnie 
wymiar i formę tego zwol-
nienia – pracownik wedle 
swojego wyboru decyduje 
bowiem, czy chce skorzystać 
ze zwolnienia w dniach czy 
w godzinach. Istotne jest 
jednak, iż decyzja dotycząca 
wyboru formy jest wiążąca 
przez cały rok kalendarzowy. 
Przykładowo w sytuacji, gdy 
pracownik zdecyduje się 
złożyć wniosek o udzielenie 4 
godzin zwolnienia na opiekę 
nad dzieckiem, to wówczas 
pozostanie mu do wykorzy-
stania 12 godzin zwolnienia. 
Natomiast, gdy wystąpi z 
pierwszym wnioskiem o 
jeden cały dzień, wówczas 
będzie mógł wykorzystać 
w ciągu roku kalendarzo-
wego również tylko jeden 
cały dzień.

Niezwykle istotny w niniej-
szej sprawie jest również fakt, 
iż nieskorzystanie w danym 
roku kalendarzowym z przy-
sługującego uprawnienia, 
nie powoduje, iż 2 dni stają 
się zaległe i przechodzą na 
następny rok kalendarzowy. 
Ponadto, w sytuacji choroby 
pracownika w czasie wyko-
rzystywania prawa do opieki 
nad dzieckiem, pracodawca 
nie jest zobowiązany do udzie-
lenia zwolnienia w innym 
terminie. Nigdy też omawiane 
uprawnienie nie przekształci 
się w ekwiwalent pieniężny. 

Podkreślić również należy, 
iż prawo do zwolnienia od 
pracy, związane z opieką 
nad dzieckiem do lat 14, 
przysługuje zarówno pracow-
nikom zatrudnionym na 
pełny etat, jak również tym 
zatrudnionym w niepełnym 
wymiarze czasu pracy. W 
tym przypadku, zwolnienie 
od pracy udzielane jest w 
wymiarze godzinowym, obli-
czonym proporcjonalnie 
do wymiaru czasu pracy 
tego pracownika. Natomiast 
niepełną godzinę zwolnienia 
od pracy zaokrągla się w górę 
do pełnej godziny (art. 188 
§ 3 K.p.). 

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

Przypominamy, że osoby 
posiadające Ochronę Prawną 
CDO24 mogą zawsze, na bieżąco 
zasięgnąć dodatkowych infor-
macji w departamencie prawnym 
CDO24 pod numerem telefonu 
801 00 31 38 lub 32 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

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 III kwartale 2016 roku):  4.251,21 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 zawo-
dową 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

Ogłoszenie

Koleżankom i kolegom 
z Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 

NSZZ Solidarność oraz z biur terenowych ZR 
i zakładowych organizacji związkowych 

dziękujemy za długoletnią, dobrą współpracę.

Joanna Suwała i Halina Murzyn

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 
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 zaku-
pionych w cenie 33zł upływa  31 października 2016 roku.

Bilety do Twinpigs

Podziękowania

Komunikat



»  PAMIĘTACIE,  JAK KILKA 
MIESIĘCY TEMU gruchnęła wieść, 
że balcerowicz będzie uzdrawiał ukra-
ińską gospodarkę? Myśleliśmy, że tego 
biednego kraju nie może już spotkać 
nic gorszego. Niestety, myliliśmy się. 
Otóż okazuje się, że budową dróg na 
Ukrainie ma się zająć Sławek Nowak, 
a raczej Sławko Nowaczenko, bo wraz 
z nową posadą Sławko przyjął nowe 
obywatelstwo. Ciekawe jak jest po 
ukraińsku Lolo Pindolo? 

» PONOĆ SŁAWKO OPOWIADA 
w swojej nowej ojczyźnie, że wszystko, 
co u Lachów zbudowano w ostatnich 
latach, to jego zasługa. Ukraińcy chyba 
nie do końca uwierzyli, bo wycenili 
kompetencje Nowaczenki na 500 zielo-
nych, czyli niespełna 2 tys. zł. Tyle ma 
bowiem wynosić miesięczna pensja 
nowego atamana od dróg. Nie żebyśmy 
śmieli wątpić w krystaliczną uczciwość 
Sławka, ale wyprowadzka do innego 
kraju, żeby zarabiać miesięcznie tyle, 
ile jeszcze do niedawna wydawało się 
w jeden wieczór na winko i wołowe 
policzki, to jednak trochę podejrzane. 
Tym bardziej jeżeli jest to kraj przeżarty 
korupcją, a nowa posada to istne El Dorado 
dla wszelkiego rodzaju przekręciarzy. 
Ale może po prostu mamy jakieś uprze-
dzenia narodowościowe. Naczytaliśmy 
się kiedyś Sienkiewicza i teraz czepiamy 
się bezpodstawnie młodego ukraińskiego 
patrioty. Jak to Lachy.

» PRZENIEŚMY SIĘ Z UKRAIŃ-
SKICH STEPÓW na niziny mazowie-
ckie. Otóż Hanka Gronkiewicz-Waltz 

złożyła doniesienie do odpowiednich 
organów, że kamienica, którą zrepry-
watyzowano na rzecz niejakiego pana 
Waltza, który przypadkowo jest mężem 
Hanki, mogła stać się jego własnością 
na podstawie sfałszowanych doku-
mentów. Złośliwi twierdzą, że to ze 
strony bufetowej manewr wyprze-
dzający, bo sprawa i tak wyszłaby na 
jaw. Coś nam się zdaje, że już niedługo 
smutni panowie z jakiejś trzyliterowej 
instytucji odwiedzą państwa Waltzów 
w okolicach 6.00 rano. Widzimy tylko 
jeden ratunek dla Hanki. Jak nic 
powinna poprosić starego kumpla 
z peło Sławka Nowaczenkę, żeby ją 
na jakiś czas ukrył w Czarcim Jarze 
u wiedźmy Horpyny. 

» WIEMY, ŻE JUŻ WSZYSCY MACIE 
PO DZIURKI W NOSIE Trybunału 
Konstytucyjnego, dlatego wieść o tejże 
instytucji zostawiliśmy na koniec w 
nadziei, że część z Was znudzi się wcześ-
niej i nie doczyta aż tutaj. Otóż wyszło 
na jaw, że fundacja byłego prezesa TK 
Jerzego Stępnia, który dzisiaj własną 
niezawisłą piersią broni TK przed strasz-
liwymi kaczystami, w czasach rządów 
peło doiła państwo na grube miliony. 
Tylko z Ministerstwa Administracji i 
Cyfryzacji w ciągu trzech lat fundacja 
dostała 17 baniek. Inni ministrowie też 
nie skąpili grosza. W końcu na nieza-
leżności specjalnej kasty ludzi, jaką są 
sędziowie, oszczędzać nie wolno.

GOSPODZKI&PODRÓŻNY
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Pewne małżeństwo poważnie się 
pokłóciło. W końcu żona wykrzy-
czała do męża:
– Zabieraj swoje klamoty i wynoś 
się z mojego domu!
Mąż spokojnie zaczął zbierać 
rzeczy i je pakować. Żona nadal 
wrzeszczy:
– Bodajbyś całe życie się męczył, 
a na koniec zdechł jak pies!
Mąż przerywa pakowanie i odpo-
wiada spokojnie:
– Nie nadążam za tobą. Najpierw 
chcesz, żebym się wynosił, a teraz 
mnie prosisz, żebym został z tobą?

***
Wieczór w parku chłopak czule 
szepcze dziewczynie do ucha: 
– Kochana wypowiedz te słowa, 
które połączą nas na wieki. 
– Jestem w ciąży! 

***
Dwaj mali chłopcy stoją przed 
kościołem, z którego wychodzą właśnie 
nowożeńcy. Jeden z chłopców mówi: 
– Patrz jaki teraz będzie czad! 
Po czym biegnie do pana młodego 
i woła: 
– Tato, tato!

***
Późna noc. Pijany mąż wraca 
do domu, cała gęba w szmince i 
pudrze, na progu żona go pyta:
– Co to ma znaczyć?!
– Kochanie, nie uwierzysz, pobiłem 
się z klaunem…

***
Znudzona żona, chcąc zwrócić na 
siebie uwagę, pyta uwodzicielsko:
– Kochanie, co cię bardziej we 

mnie pociąga: moja błyskotliwa 
inteligencja czy moje powabne ciało?
– Twoje poczuc ie  humoru 
– mruknął mąż, zerkając znad gazety. 

***
Małżeństwo z czterdziestoletnim 
stażem leży sobie w łóżku tyłem 
do siebie i nagle odzywa się żona:
– Zygmunt, a pamiętasz, jak za 
młodu to mnie przed snem za 
rękę trzymałeś?
Wkurzony Zyga się odwraca i 
chwyta żonę za rękę. Potrzymał 
chwilkę i się odwrócił, na co 
żona znowu:
– A pamiętasz, jak mnie przed 
snem w policzek całowałeś?
Mąż już porządnie zdenerwowany 
odwraca się, cmoka żonę w policzek 
i z powrotem na drugi boczek.
– Zygmunt, a pamiętasz, jak 
mnie na dobranoc zawsze w 
uszko kąsałeś?
Facet wkurzony na maksa wstaje 
z łóżka...
– Zyguś, a ty gdzie się wybierasz?!
A ten warczy:
– Po zęby!

***
Żona wściekła na męża dzwoni 
na jego komórkę:
– Gdzie ty się szwędasz?
On na to spokojnie:
– Kochanie, czy pamiętasz ten 
sklep jubilerski, w którym ci się 
podobał ten złoty naszyjnik z 
perełką?
– Ależ oczywiście misiu – spuszcza 
z tonu żona.
– No to jestem w knajpie obok.

Autopromocja

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

e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl
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