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takiej podwyżki płac 
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Dominik Kolorz:  Krytycznie oceniam 
fakt, że posłowie, którzy są członkami 
Solidarności, nie głosują spójnie nad 
ustawami propracowniczymi. » STRONA 3

Bogusław Hutek: Energetyka po 
raz kolejny próbuje zarobić kosztem 
górnictwa, a z naszej branży zrobić 
chłopców do bicia. » STRONA 5

Polscy pracownicy coraz częściej i chętniej zmieniają pracę, co jest spowodowane przede wszystkim 
kwestiami fi nansowymi. Obserwują zmiany zachodzące na rynku pracy i chcą coraz lepiej zarabiać.

ZMIANA PRACY STAJE SIĘ 
CORAZ MNIEJSZYM PROBLEMEM
Jak wynika z badania 

Monitor Rynku Pracy, 
realizowanego przez 
instytut badawczy 
a g e n c j i  R a n s t a d , 

w ciągu ostatnich sześciu 
miesięcy miejsce pracy lub 
stanowisko zmieniło aż 26 
proc. pracujących Polaków. 
Równocześnie ponad 30 
proc. respondentów zade-
klarowało chęć  zmiany 
p r a c o d a w c y.  Z d a n i e m 
dr. Adama Mrozowieckiego, 
socjologa z Uniwersytetu 
Wrocławskiego coraz większa 
pewność siebie Polaków na 
rynku pracy związana jest 
przede wszystkim z rekor-
dowym spadkiem bezrobocia, 
które w zeszłym miesiącu 
wyniosło 8,2 proc. – Pracow-
nicy mają większą siłę prze-
targową wobec pracodawców, 
mogą oczekiwać więcej. 
Znaczenie ma także poprawa 
koniunktury gospodarczej 
– ocenia dr Mrozowicki.

Żeby lepiej zarabiać
Najwięcej osób zmienia pracę 
z powodu niezadowalających 
zarobków. Z jednej strony 
systematycznie wzrasta płaca 
minimalna, z drugiej rosną 
stawki dla nowo zatrud-
nianych pracowników. To 
powoduje, że wynagrodzenia 
się spłaszczają. Nierzadko 
pracownicy z kilkuletnim 
stażem zarabiają tyle samo 
lub niewiele więcej, co osoby 
rozpoczynające pracę. Jedno-
cześnie, jak pokazują wyniki 
badania przeprowadzonego 
we wrześniu przez Randstad, 
znaczna część pracodawców 
doskonale wie, że najczęst-
szym powodem rezygnacji z 
pracy są niskie zarobki. Ponad 
30 proc. z nich przyznało, że 
zdaje sobie z tego faktu sprawę. 
Mimo to, zamiast podnosić 
stawki już zatrudnionym 
pracownikom, proponują 
wyższe płace nowo przyjmo-
wanym. Łatwiej jest zmienić 
pracę, niż dostać podwyżkę 
w dotychczasowej. Dr Arka-
diusz Przybyłka z Katedry 

Analiz i  Prognozowania 
Rynku Pracy Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowi-
cach podkreśla, że w zeszłym 
roku tylko co druga osoba, 
która zwróciła się do praco-
dawcy o podwyżkę, rzeczy-
wiście ją otrzymała. – Nie 
jest tak łatwo o wyższą płacę 
u dotychczasowego praco-
dawcy, a zmieniając pracę 
można negocjować. Osoby, 
które chcą zmienić pracę, 
szukają informacji o nowym 
pracodawcy i są skłonni to 
zrobić, jeśli będą pewni, że 
otrzymają lepsze warunki 
– dodaje ekonomista. 

W innym badaniu, tym 
razem przeprowadzonym 
przez instytut Millward Brown, 
aż 9 na 10 respondentów 
przyznało, że zmieni pracę, 
jeśli w ciągu najbliższego roku 
nie otrzyma dodatkowych 
pieniędzy. Co trzeci liczy 
na podwyżkę w wysokości 
20 proc. obecnego wynagro-
dzenia. Najwięcej, bo 40 proc. 
ankietowanych chciałoby, by 
ich miesięczna pensja była 
wyższa o 10 proc. 

Awans i rozwój
Oprócz względów finan-
sowych, wśród przyczyn 

zmiany pracy wymieniamy 
także nikłe szanse rozwoju i 
brak perspektyw na awans. 
– Stagnacja i brak możliwości 
rozwoju zniechęcają pracow-
ników. Pracodawca, który 
będzie oferował dodatkowe 
szkolenia, szybciej przyciągnie 
ludzi. Pracownicy chcą mieć 
możliwość rozwijania się. 
Zdają sobie sprawę z tego, 
że przez to ich pozycja na 
rynku pracy staje się silniejsza 
– zaznacza dr Przybyłka. W 
jego ocenie, z tego względu, 
na poszukiwanie nowej pracy 
najbardziej otwarci są młodzi 
pracownicy, którzy dopiero 

zaczynają pracę lub posiadają 
kilkuletni staż. Przeważnie 
są to ludzie pracujący na 
umowach śmieciowych w 
gorzej opłacanych branżach. 

Trend się utrzyma
Z badań Randstad wynika, 
że Polacy w dalszym ciągu 
będą zainteresowani zmianą 
pracy. Aż 33 proc. respon-
dentów przyznało, że rozgląda 
się za nowym pracodawcą. 
W dodatku, coraz mniej 
obawiamy się zmian. 79 proc. 
ankietowanych było przeko-
nanych, że w razie koniecz-
ności w ciągu sześciu miesięcy 

znajdzie nowe zajęcie. 75 
proc. była pewna, że jest w 
stanie znaleźć ofertę zbli-
żoną do obecnej. Ponadto w 
trzecim kwartale 2016 roku 
o 5 proc. czyli do 32 proc., 
spadła liczba Polaków obawia-
jących się o stabilność swojego 
zatrudnienia. Na silny lęk 
przed startą pracy wskazało 
tylko 9 proc. ankietowanych. 
– Gospodarka się rozwija, coraz 
więcej pracodawców szuka 
pracowników. Rynek pracy 
ulega stopniowej poprawie. 
Ten trend raczej się nie zmieni 
– dodaje dr Przybyłka.

AGNIESZKA KONIECZNY

Foto: pixabay.com/CC0



C
entralne Biuro Śledcze rozbiło 
kilka dni temu gang zajmujący 
się podrabianiem detergentów i 

innych środków czystości znanego zagra-
nicznego koncernu i sprzedawaniem ich 
jako „chemii z Niemiec”. Zatrzymanym 
w brawurowej akcji CBŚP grozi do 10 lat 
więzienia. Zbrodniczy proceder nie byłby 
możliwy, gdyby „chemia z Niemiec” wciąż 
nie była w naszym kraju synonimem 
wyższej jakości, czegoś lepszego wypro-
dukowanego dla i przez zachodnich, 
znaczy lepszych ludzi. Nie będę jednak 
pisał o naszych narodowych kompleksach 
wobec magicznego Zachodu, bo temu 
poświęcony był już niejeden felieton w 
tej rubryce. 

Sklepy i stragany z „chemią z Niemiec” 
prosperują znakomicie w całej Polsce nie 
tylko z powodu naszych nieszczęsnych 
kompleksów. To wcale nie jest tak, że 
tylko wydaje nam się, iż proszki zza Odry 
lepiej piorą, ubrania z Wielkiej Brytanii 
wolniej się zużywają, a słodycze z Francji 
lepiej smakują. Produkty sprzedawane na 
zachodzie są całkiem po prostu i zupełnie 
obiektywnie lepsze, nawet jeśli mają taką 
samą etykietkę jak u nas. Nam z kolei ci 
sami zagraniczni producenci wciskają 
chłam. I nie jest to żadna teoria spiskowa, 
ani nawet zaściankowy eurosceptycyzm. 

W zeszłym roku naukowcy z Pragi 
zbadali skład produktów spożywczych 
znanych marek dostępnych w Czechach 
i w Niemczech. Okazało się, że te sprze-
dawane na Wschodzie mają gorszy skład 
od tych z Zachodu. Np. napój gazowany 
w zielonych butelkach wielkiego między-
narodowego koncernu dla Niemców 
był słodzony wyłącznie cukrem, a dla 
Czechów sztucznymi, szkodliwymi dla 
zdrowia słodzikami. Na dodatek Czesi 
płacili za ten specjał drożej. 

Jakiś czas temu wyszło też na jaw, że 
znany producent posiłków dla niemowląt 
w słoiczkach do swoich produktów 
sprzedawanych na Zachodzie dodaje 
wyłącznie prawdziwe mięso, a polskie 
maluchy karmi tzw. MOM-em, czyli 
zmielonymi ścięgnami, błonami i innymi 

odpadkami pochodzenia zwierzęcego. Z 
kolei pod koniec ubiegłego roku dyrektor 
jednej z największych sieci handlowych 
działających w Polsce, a pochodzącej z 
Wielkiej Brytanii w wywiadzie dla BBC 
stwierdził bez żadnych ogródek, że 
jego sieć wciska nam produkty drugiej 
kategorii, bo polski, czeski, czy słowacki 
klient jest mniej wymagający i można mu 
sprzedać najgorsze badziewie. 

Przykładów tej ujmującej europejskiej 
równości, sprawiedliwości i unijnego brater-
stwa jest znacznie, znacznie więcej. Temat 
ten poruszyli słowaccy politycy, którzy do 
końca tego roku sprawują prezydencje w 
UE. Zaproponowali stworzenie regulacji 
prawnej, która nakazywałaby produ-
centom żywności stosowanie dokładnie 
takich samych składników, niezależnie od 
tego, czy chcą ją sprzedawać w tej lepszej, 
czy w tej gorszej części Europy. Niestety 
najprawdopodobniej nic z tego nie będzie, 
bo sprzeciwiają się, a jakże, najbogatsze 
gospodarki „starej” Unii.

 I tylko tak się zastanawiam, czym różni 
się pospolity oszust robiący podróbki 
zachodnich produktów w jakimś garażu, 
od tego, który produkuje je w dużej fabryce 
i sprzedaje w supermarketach. Chyba 
tylko tym, że tego pierwszego nazywają 
u nas bandytą, a drugiego inwestorem.
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Naukowcy z Pragi zbadali skład 
produktów spożywczych znanych 
marek dostępnych w Czechach i 
w Niemczech. Okazało się, że te 
sprzedawane na Wschodzie 
mają gorszy skład od tych 
z Zachodu.

INNI napisal

Gigant będzie 
zwalniał 

N
iemiecki koncern motoryzacyjny 
Volkswagen ogłosił, że zlikwiduje 
30 tys. miejsc pracy w ramach planu 

oszczędnościowego wynegocjowanego ze 
związkami zawodowymi. Zwolnienia dotkną 
głównie niemieckich fabryk – podały agencje.

W samych Niemczech zlikwidowanych 
zostanie 23 tys. miejsc pracy. Zarządzający 
koncernem szacują, że dzięki temu do 2020 
roku uda się oszczędzić 3,7 mld zł rocznie. 
Gigant motoryzacyjny, zatrudniający na 
całym świecie 610 tys. pracowników, 
został zmuszony do szukania oszczędności 
w związku ze skandalem dotyczącym 
fałszowania danych o emisji spalin w 
silnikach diesla. Rozmowy ze związkami 
zawodowymi na temat oszczędności i 
tzw. planu przyszłościowego prowadzone 
były od czerwca tego roku. Z informacji 
przekazanych przez agencje wynika, że 
strona związkowa zgodziła się na redukcję 
etatów, ale nie bez warunkowo. W zamian 
władze koncernu obiecały stworzenie w 
przyszłości nowych miejsc pracy przy 
produkcji samochodów elektrycznych. 
Takie modele mają powstawać przede 
wszystkim w Niemczech, w fabrykach 
Wolfsburg i Zwickau.

Podatek od 
nieróbstwa

N
ie pół miliona, jak przewidywano, 
a tylko 50 tysięcy – tylu „darmo-
zjadów” wykryły w ubiegłym 

roku białoruskie władze. W mediach 
trwa dyskusja na temat skuteczności 
podatku od bezrobocia, który Białoru-
sini płacą w tym roku po raz pierwszy 
– donosi Rzeczpospolita.

Termin płatności podatku od nieróbstwa 
upłynął 15 listopada. Muszą go uiścić osoby, 
które w 2015 roku nie pracowały dłużej niż 
pół roku. W ten sposób mają zrekompen-
sować fi skusowi to, że nie uczestniczyły 
w fi nansowaniu wydatków publicznych. 

Wezwania do zapłaty otrzymało ok. 
50 tys. osób. W latach 2013-2014, gdy 
trwała dyskusja nad wprowadzeniem tego 
podatku, władze niejednokrotnie podkre-
ślały, że w kraju jest prawie pół miliona 
„darmozjadów”. Opierały się przy tym na 
szacunkach różnych instytucji, ponieważ 
dokładnych danych na ten temat brakuje.

Walka z nieróbstwem zaostrzyła się 
na Białorusi wiosną ubiegłego roku, 
kiedy prezydent Alaksandr Łukaszenka 
podpisał dekret wprowadzający specjalny 
podatek. To jednorazowa opłata wynosząca 
ok. 800 złotych.

Wychowywane 
pod kloszem 

S
zwajcarskie dzieci mają coraz mniej 
okazji, by bawić się poza domem bez 
nadzoru rodziców. Przedstawiciele 

fundacji Pro Juventute podkreślają, że 
w latach 70-tych dziecko spędzało w ten 
sposób 3-4 godziny dziennie. Obecnie jest 
to średnio 32 minuty (w niemieckojęzycznej 
części Szwajcarii) lub 20 minut (we fran-
cuskojęzycznej części kraju). – Co trzecie 
dziecko nie może bawić się na dworze bez 
nadzoru rodziców, a 15 proc. w ogóle nie 
spędza wolnego czasu na świeżym powie-
trzu – napisała Rzeczpospolita.

Ofi arą nadopiekuńczości rodziców padł 
7-letni Marco z kantonu St Gallen. Sąd 
orzekł, że chłopiec musi pójść do szkoły 
specjalnej, ponieważ nie poradzi sobie w 
normalnej placówce. Według psychologa 
uniemożliwiono mu kontakty z innymi 
dziećmi, dorastał w środowisku, w którym 
nie musiał pokonywać trudności i nie 
odnajdzie się w grupie rówieśników. 
Rodzice chłopca odwoływali się od tej 
decyzji, ale została ona podtrzymana 
przez Sąd Federalny w Lozannie. Została 
im skarga do Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka. 

OPRAC. AGA

KRÓTKO

WZD górniczej 
Solidarności
» 21 LISTOPADA W KATOWICACH ODBYŁO 
SIĘ WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW Krajowej Sekcji 
Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność. 
W trakcie obrad delegaci wybrali czterech nowych 
członków Rady Sekcji.
W skład władz KSGWK weszli: Artur Braszkiewicz 
z kopalni Ruda, Ruch Halemba-Wirek, Mariusz 
Marcinkiewicz z KWK Borynia-Zofi ówka-Jastrzębie 
Ruch Jas-Mos, Waldemar Stelmach z kopalni ROW Ruch 
Chwałowice i Bogdan Syposz z KWK Bolesław Śmiały.
Delegaci przyjęli stanowisko, w którym wyrazili 
sprzeciw wobec decyzji zarządu Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej dotyczącej przekazania kopalni Krupiński 
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 
WZD zwróciło się również do rządu o wdrożenie 
rozwiązań umożliwiających rozwój polskiego 
górnictwa. Wśród nich przedstawiciele górniczej 
Solidarności wymienili m.in. postulaty ograniczenia 
importu węgla z Rosji, opracowania wieloletniej 
strategii funkcjonowania sektora paliwowo-
energetycznego kompatybilnej z Programem 
Zrównoważonego Rozwoju Województwa Śląskiego, 
czy wsparcia rozwoju czystych technologii węglowych.

Będą protesty 
w oświacie?
» RADA KRAJOWEJ SEKCJI OŚWIATY I 
WYCHOWANIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ nie wyklucza 
rozpoczęcia akcji protestacyjnych w przypadku braku 
porozumienia z rządem dotyczącego zabezpieczenia 
miejsc pracy pracowników w związku z wprowadzaniem 
reformy oświaty. 
W stanowisku przyjętym 18 listopada związkowcy 
wyrazili niezadowolenie z efektów dotychczasowych 
negocjacji ze stroną rządową, a zaproponowane 
rozwiązania prawne uważają za niewystarczające. 
– Naszym celem jest obrona miejsc pracy oraz godne 
wynagrodzenia pracowników oświaty. Pamiętając o 
doświadczeniach ostatnich ośmiu lat, w tym braku 
jakiegokolwiek dialogu społecznego, NSZZ Solidarność 
zdecydował się na wykorzystanie szansy, jaką dają 
negocjacje. Jednak, w przypadku braku porozumienia, 
nie wykluczamy przeprowadzenia akcji protestacyjnych 
– czytamy w stanowisku skierowanym do rządu RP.
Władze oświatowej Solidarności zaapelowały również 
do Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność, 
którego obrady rozpoczną się 24 listopada w Płocku,
o poparcie postulatów oświatowej Solidarności.  

ŁK

ŻYCZENIA

Z okazji dnia św. Katarzyny, 
patronki kolejarzy i tramwajarzy,

życzę wszystkim pracownikom 
tych branż bezpiecznej i godnie 

wynagradzanej pracy, stabilnego 
zatrudnienia oraz sukcesów 

zawodowych i wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym.

 Niech Wasza patronka 
św. Katarzyna otacza 

Was i Wasze rodziny opieką.

Dominik Kolorz
przewodniczący Zarządu Regionu 

Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność
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Z
a powrotem do powszech-
nego wieku emerytal-
nego wynoszącego 65 
lat dla mężczyzn i 60 
lat dla kobiet głoso-

wali posłowie PiS i Kukiz’15. 
Przeciw była Nowoczesna i 
Platforma Obywatelska, a PSL 
wstrzymało się od głosu. Sprawo-
zdawca Sejmowej Komisji Polityki 
Społecznej i Rodziny poseł Jan 
Mosiński, apelując do posłów o 
przyjęcie ustawy, podkreślił, że 
Polacy statystycznie żyją krócej od 
mieszkańców innych krajów UE, 
krócej też cieszą się dobrym zdro-
wiem. – Rynek pracy oraz system 
publicznej opieki zdrowotnej w 
naszym kraju nie są przygotowane 
na wydłużenie okresu aktyw-
ności zawodowej ubezpieczonych 
– argumentował poseł Mosiński. 

Ustawa daje wybór
Prezentująca stanowisko PiS wobec 
prezydenckiego projektu ustawy 
poseł Beata Mazurek stwierdziła, 
że stanowi on realizację obietnic 
wyborczych tej partii oraz prezy-
denta Andrzeja Dudy. Podkreśliła, 
że ustawa daje Polakom wybór w 
kwestii momentu zakończenia 
kariery zawodowej. Kto chce, 
może przejść na emeryturę, kto 
ma siłę, chęci i pracę, może dalej 
pracować – mówiła poseł Mazurek. 

PO i Nowoczesna przeciw
W ocenie Platformy Obywatelskiej 
powrót do wcześniejszego wieku 
emerytalnego jest równoznaczny 
ze skazaniem przyszłych emerytów 
na głodowe świadczenia. Prezen-
tująca stanowisko PO poseł Izabela 
Leszczyna zaznaczyła, że pieniądze, 
które będzie trzeba przeznaczyć 
na pokrycie kosztów obniżenia 
wieku emerytalnego, lepiej byłoby 
wydać na opiekę zdrowotną star-
szych pracowników, aby dłużej 
byli oni zdolni do pracy.

Prezydencki projekt ustawy 
emerytalnej skrytykowała w 
podobnym tonie reprezentująca 
Nowoczesną poseł Joanna Augu-

stowska. W jej ocenie obniżenie 
wieku emerytalnego spowoduje 
wypychanie doświadczonych 
pracowników z rynku pracy, a w 
dłuższej perspektywie bankructwo 
systemu emerytalnego. 

Wypowiadający się w imieniu 
Kukiz’15 poseł Jarosław Porwich 
przypomniał, że w 2012 roku 
Solidarność zebrała ponad 2 mln 
podpisów pod wnioskiem o refe-
rendum w sprawie wieku emerytal-
nego. – Ówczesna koalicja PO-PSL 
wyrzuciła je po prostu do kosza 
i bez wcześniejszych konsultacji 
oraz pomimo obywatelskiego 
sprzeciwu podwyższyła wiek 
emerytalny do 67. lat – podkreślił 
poseł Porwich. 

Poprawka Kukiz’15
Klub Kukiz’15 zgłosił poprawkę do 
prezydenckiego projektu ustawy 
emerytalnej wprowadzającą możli-
wość przejścia na emeryturę po 

przepracowaniu 40. lat w przy-
padku mężczyzn i 35. lat dla 
kobiet. Powiązania nabycia prawa 
do świadczeń emerytalnych ze 
stażem pracy domaga się NSZZ 
Solidarność. Do wprowadzenia 
tego rozwiązania zobowiązał się 
przed wyborami prezydenckimi 
ówczesny kandydat na najwyższy 
urząd w państwie Andrzej Duda w 
umowie programowej podpisanej 
z NSZZ Solidarność. Ostatecznie 
jednak zapisów o tzw. „emery-
turach stażowych” zabrakło w 
prezydenckim projekcie. 

Jak wskazywał poseł Porwich, 
na wprowadzeniu emerytur 
stażowych skorzystaliby głównie 
ludzie, którzy rozpoczęli w bardzo 
młodym wieku pracę mającą 
najczęściej ciężki, fizyczny 
charakter. – Osoby te często są 
wypychane z rynku pracy jako 
tracące wydolność do ciężkiej 
pracy fi zycznej. Nie może być 

tak, że ktoś przepracuje 20 lat i 
będzie mieć emeryturę, a ktoś, kto 
przepracuje 40 lat, nie będzie mieć 
emerytury, bo nie osiągnie wieku 
emerytalnego. Byłoby to po prostu 
nieuczciwe, niesprawiedliwe 
– tłumaczył reprezentant Kukiz’15.

Ostatecznie za poprawką 
dotyczącą emerytur stażowych 
głosowali jedynie kluby Kukiz’15 
i PSL oraz pojedynczy posłowie 
pozostałych ugrupowań parla-
mentarnych. 

Po przegłosowaniu prezy-
denckiego projektu ustawy o 
obniżeniu w wieku emerytalnego 
przez Sejm, trafi ł on do Senatu. 
Jeżeli izba wyższa parlamentu 
również opowie się za przyję-
ciem projektu, do zakończenia 
procesu legislacyjnego wystarczy 
już tylko podpis prezydenta. 
Ustawa ma zacząć obowiązywać 
od 1 października 2017 roku. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Sejm przyjął prezydencki projekt ustawy zakładający obniżenie wieku emerytalnego. Posłowie odrzucili 
jednak poprawkę umożliwiającą przechodzenie na emeryturę po przepracowaniu 35 lat dla kobiet i 40 lat w przypadku 
mężczyzn. Wprowadzenie „emerytur stażowych” to postulat NSZZ Solidarność. 

Wiek emerytalny niższy, ale bez stażu 

Foto: sejm.gov.pl/Rafał Zambrzycki

PIS
Andzel Waldemar  przeciw
Borys-Szopa Bożena  przeciw
Burzyńska Lidia  przeciw
Dziuk Barbara  przeciw
Falfus Jacek  przeciw
Gawron Andrzej  przeciw
Giżyński Szymon  przeciw
Glenc Teresa  przeciw
Głębocki Konrad  przeciw
Gonciarz Jarosław  przeciw
Janik Grzegorz  przeciw
Kloc Izabela nie głosowała
Malik Ewa  przeciw
Matusiak Grzegorz  przeciw
Matuszny Kazimierz  przeciw
Pięta Stanisław  przeciw
Polaczek Jerzy  przeciw
Puda Grzegorz  przeciw
Pyzik Piotr  przeciw
Sobierajski Czesław  przeciw

Sośnierz Andrzej nie głosował
Starzycki Dariusz  przeciw
Szarama Wojciech  przeciw
Szwed Stanisław  przeciw
Tobiszowski Grzegorz  przeciw
Warwas Robert  przeciw
Wójcik Michał  przeciw

PO
Bańkowski Paweł  przeciw
Budka Borys nie głosował
Gadowski Krzysztof  przeciw
Głogowski Tomasz  przeciw
Kołodziej Ewa  przeciw
Król Wojciech  przeciw
Krząkała Marek nie głosował
Lenartowicz Gabriela  przeciw
Leszczyna Izabela  przeciw
Małecka-Libera Beata przeciw
Nemś Anna  przeciw
Nykiel Mirosława  przeciw

Pępek Małgorzata  przeciw
Pietraszewska Danuta przeciw
Rozpondek Halina  przeciw
Szumilas Krystyna  przeciw
Wójcik Marek  przeciw
Zembala Marian wstrzymał się

Kukiz’15
Chrobak Barbara   za
Długi Grzegorz nie głosował
Jachnik Jerzy   za
Jaskóła Tomasz   za
Sitarski Krzysztof   za

Nowoczesna
Dolniak Barbara  przeciw
Golbik Marta  przeciw
Kobyliński Paweł  przeciw
Rosa Monika  przeciw
Suchoń Mirosław  przeciw

źródło: sejm.gov.pl

Głosowanie nad poprawką wprowadzającą 
tzw. „emerytury stażowe”

PIS
Andzel Waldemar   za
Borys-Szopa Bożena   za
Burzyńska Lidia   za
Dziuk Barbara   za
Falfus Jacek   za
Gawron Andrzej   za
Giżyński Szymon   za
Glenc Teresa   za
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Nemś Anna nie głosowała
Nykiel Mirosława  przeciw
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Rozpondek Halina  przeciw
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Sitarski Krzysztof   za
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Suchoń Mirosław  przeciw
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Głosowanie nad projektem ustawy o obniżeniu 
wieku emerytalnego

Z perspektywy Solidarności przyjęcie przez Sejm 
prezydenckiego projektu ustawy przywracającej wiek 
emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn jest 
spełnieniem naszego postulatu z 2012 roku, kiedy 
to koalicja PO-PSL podwyższyła wiek emerytalny i 
kobietom, i mężczyznom do 67. roku życia. Ale w tym 
sukcesie, w tej beczce miodu, jest duża łyżka dziegciu. 
W 2015 roku nasz związek zawarł porozumienie z 
ówczesnym kandydatem na stanowisko Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą dotyczące 
poparcia jego kandydatury w zamian m.in. za poparcie 
postulatu Solidarności w sprawie wieku emerytalnego. 
Z tego porozumienia jasno i wyraźnie wynika, że oprócz 
przywrócenia wieku 60 i 65 lat, będzie też wprowa-
dzony tzw. element stażowy, czyli możliwość odejścia 
na emeryturę po 40. latach pracy dla mężczyzn i po 
35. latach pracy dla kobiet. Ten element niestety nie 
został wprowadzony. 
Jest mi bardzo przykro, że w tej sprawie nie było jedno-
myślności i współdziałania wśród posłów, którzy są 
członkami NSZZ Solidarność. Poseł Kukiz’15 i członek 
naszego związku Jarosław Porwich złożył odpowiednią 
poprawkę w sprawie stażu pracy uprawniającego do 
przejścia na emeryturę – 35 lat dla kobiet i 40 lat dla 
mężczyzn. Część posłów, którzy są członkami naszego 
związku, tę poprawkę poparła, część posłów Solidarności 
niestety za nią nie głosowała. To przykre, ale wyraźnie 
dało się odczuć, że interes partii jest ważniejszy niż 
interes pracowników i interes związku. Generalnie bardzo 
krytycznie oceniam fakt, że członkowie Solidarności 
nie głosują spójnie nad ustawami propracowniczymi. 
Przypomnę, że tak też było w przypadku głosowania 
nad minimalną stawką godzinową 13 zł. Wtedy to 
członkowie związku zasiadający w klubie PiS głoso-
wali za, a członkowie związku z Kukiz’15 odwrotnie, 
nie głosowali za tak ważną dla pracowników zmianą.
Nie podejmuję się spekulować, co dalej z kwestią 
powiązania stażu i emerytur. Zważywszy na fakt, 
że pod względem demografi cznym nasz kraj jest w 
sytuacji dramatycznej, to niewątpliwie stoimy przed 
koniecznością rozpoczęcia poważnej dyskusji nad 
głęboką reformą systemu emerytalnego, bo stoimy 
przed realnym zagrożeniem, że młodzi ludzie, którzy 
obecnie wchodzą na rynek pracy, mogą najzwyczajniej 
w świecie w tym systemie emerytur nie doczekać.

KOMENTARZ

Dominik Kolorz, przewodniczący 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności
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Organizacja związkowa NSZZ Solidarność działająca w Castoramie walczy o 10-proc. podwyżki 
wynagrodzeń dla wszystkich pracowników sieci. Wojciech Kasprzyk, przewodniczący zakładowej Solidarności 
podkreśla, że pracodawca odrzuca postulaty strony związkowej mimo bardzo dobrej kondycji spółki.

Solidarność z Castoramy domaga 
się realnych podwyżek płac
N

egocjacje w spra-
wie wzrostu płac 
w Castoramie 
rozpoczęły się 
w czerwcu tego 

roku. Pierwsza propozycja 
przedstawiona przez praco-
dawcę dotyczyła podwyżek 
średnio o 2 proc. 

W trakcie rozmów stawka 
wzrosła do średnio 3,6 proc., ale 
to nie zadowoliło związkowców
i rozmowy zakończyły się 
fi askiem. We wrześniu praco-
dawca jednostronnie zdecy-
dował o wprowadzeniu 
podwyżek średnio o 3,6 proc., ale 
z zastrzeżeniem, że o kwotach 
indywidualnych podwyżek 
uznaniowo będą decydowali 
bezpośredni przełożeni pracow-
ników.  –  W ten sposób część 
ludzi nie dostała nic, część po 
50 zł, a niektórzy np. po 250 
zł. Ocena pracowników przez 
bezpośrednich przełożonych 
nie zawsze jest obiektywna, 
czasem decyduje fakt, że ktoś 
kogoś nie lubi, czasem inne 
względy –  mówi Wojciech 
Kasprzyk. W związku z tym w 

październiku zakładowa Solidar-
ność wystąpiła do pracodawcy 
z żądaniem wprowadzenia 
10-proc. podwyżki wynagrodzeń 
dla wszystkich pracowników. 

– Zarząd sieci nie odpowiedział 
na nasze pismo w terminie, co 
było jednoznaczne z rozpoczę-
ciem sporu zbiorowego – mówi 
Wojciech Kasprzyk.

Ostatnie spotkanie strony 
związkowej z pracodawcą 
odbyło się 14 listopada i 
zakończyło  fi askiem. W ocenie 
Solidarności propozycje przed-

stawiane przez pracodawcę 
podczas rokowań są nie do 
zaakceptowania. Dotyczą
głównie likwidacji tzw. „czter-
nastki” i doliczenia jej do 
podstawowego wynagro-
dzenia. – To tylko techniczne 
przesunięcie pieniędzy, które 
i tak pracownikom się należą. 
My domagamy się realnych 
podwyżek płac, adekwat-
nych do ciężkiej pracy w 
sieci i możliwości fi nanso-
wych Castoramy, które w 
naszej ocenie, są znacznie 
lepsze, niż to przedstawia 
pracodawca podczas rozmów 
– podkreśla przewodniczący 
zakładowej Solidarności. 
Jego zdaniem podniesienie 
stawki zasadniczej kosztem 
14-tej pensji jest wyłącznie 
zabiegiem, który ma pozwolić 
pracodawcy zaproponować 
wyższą stawkę nowo przyj-
mowanym pracownikom. 
Obecnie wynosi ona ok. 2,3 
tys. zł brutto. – Na tle innych 
firm płace w Castoramie 
wyglądają mizernie. Tym 
bardziej że teraz mamy rynek 

pracownika, na co inne fi rmy 
reagują, proponując znacznie 
wyższe stawki swoim pracow-
nikom. Może się niebawem 
okazać, że w Castoramie
nie ma kto pracować – dodaje 
związkowiec.

Kasprzyk zaznacza, że w 
sieci przez kilka lat nie było 
realnego wzrostu płac. Zaczęło 
się to zmieniać dopiero po 
założeniu Solidarności. – W 
zeszłym roku, także po rozpo-
częciu sporu zbiorowego z 
pracodawcą, wywalczyliśmy 
podwyżki na poziomie 3,5 
proc., ale teraz pracownicy 
liczą na więcej. Nas nie inte-
resują podwyżki uznaniowe, 
tylko wzrost wynagrodzeń 
adekwatny do możliwości 
sieci i osiąganych wyników 
spółki – dodaje.

 Castorama posiada w Polsce 
76 sklepów i zatrudnia ok. 10 
tys. pracowników. Solidarność 
powstała w sieci ponad 2 lata 
temu. Związek istnieje już w 39 
sklepach, m.in. w Katowicach, 
Bytomiu, Żorach i Raciborzu.

AGNIESZKA KONIECZNY

Foto: commons.wikimedia.org/Henryk Borawski

Pracownicy z instytucji pomocy 
społecznej otrzymali nagrody 
pieniężne z okazji Dnia Pracow-
nika Socjalnego. W ośrodkach, 
w których działają związki 
zawodowe, wypłata i wysokość 
nagrody to efekt porozumień 
zawartych pomiędzy związkow-
cami a pracodawcami. 

W Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Sosnowcu, zatrud-
niającym 300 osób, każdy z 
pracowników otrzymał nagrodę 
w wysokości zbliżonej do swojej 
miesięcznej pensji. – Przed 
dwoma laty uzgodniliśmy z 
dyrekcją MOPS, że oszczędności, 
jakie zdołamy wypracować w 
naszym ośrodku, będą przezna-
czane na dodatkowe świadczenia 
dla załogi. Dzięki temu mamy 
regularnie premie i przyzwoity 
bonus z okazji Dnia Pracownika 
Socjalnego – wyjaśnia Paweł 
Łyczek, przewodniczący związku 
w sosnowieckim MOPS.

Z kolei 150 pracowników 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Świętochłowicach z okazji 
branżowego święta otrzymało 
nagrody w wysokości 950 zł 
brutto. – Przed dwoma laty 
udało nam się wynegocjować 
odpowiedni zapis w tej sprawie 
w zakładowym regulaminie 
pracy. Stanowi on, że nagroda 
z okazji branżowego święta 
nie może być niższa niż 50 

proc. obowiązującej w danym 
roku płacy minimalnej – mówi 
Krystyna Nowak, przewodni-
cząca Solidarności w święto-
chłowickim OPS.

W MOPS w Żorach pracow-
nicy otrzymali nagrody w zróż-
nicowanej wysokości – od 600 
do 1500 zł brutto. Jak wyjaśnia 
Ewa Wieczorek, przewodnicząca 
Solidarności w tym ośrodku, 
wysokość nagrody dla poszcze-
gólnych osób uzależniona została 
od stanowisk pracy, efektyw-
ności danego pracownika oraz 
absencji chorobowych. 

W tym roku po raz pierwszy 
nagrodę z okazji branżowego 
święta otrzymał personel Domu 
Pomocy Społecznej „Przystań” 
w Katowicach. Została ona 
sfi nansowana z zakładowego 
funduszu nagród, ustanowionego 
na początku roku na wniosek 
zakładowej Solidarności. – W 
tej sprawie od lat wydeptywa-
liśmy ścieżki do Urzędu Miasta. 
Nasz upór w końcu się opłacił. 
Zagwarantowaliśmy ludziom 
nagrodę oraz premie – podkreśla 
Barbara Świerk, przewodni-
cząca zakładowej Solidarności. 
Wysokość nagród z okazji Dnia 
Pracownika Socjalnego w DPS 
„Przystań” wyniosła od 450 do 
600 zł brutto w zależności od 
stanowisk pracy. 

BEA

Nagrody z okazji 
branżowego  świętaKontrola bezpieczeństwa 

lotów nie zostanie przekazana 
służbom celnym. Pracownicy 
Służby Ochrony Lotniska (SOL) 
zachowają swoje miejsca 
pracy. Po interwencjach m.in. 
związkowców z Solidarności 
Sejm odrzucił niekorzystne 
zapisy w ustawie o Krajowej 
Administracji Skarbowej.

Prace parlamentarne nad 
ustawą konsolidującą obecną 
służbę celną, służbę skarbową 
i urzędy kontroli skarbowej 
dobiegły już końca.16 listo-
pada została ostatecznie 
przegłosowana przez posłów 
i skierowana do podpisu na 
biurko prezydenta Andrzeja 
Dudy. Niewiele jednak brako-
wało, by w wyniku niefor-
tunnych poprawek wpro-
wadzonych do projektu 
ustawy, pracę w portach 
lotniczych w całej Polsce 
straciło ok. 1800 osób. Po 
pierwszym czytaniu ustawy 
w Sejmie, które odbyło się 
22 września, pojawiła się 
koncepcja, by obowiązki SOL 
przekazać służbom celnym. 
– Gdyby tak się stało, z portu 
lotniczego w Pyrzowicach 
zwolniona zostałaby co 
najmniej połowa z 80 pracow-
ników SOL i wszystkie osoby 
zatrudnione w fi rmie ochro-
niarskiej – mówi Arkadiusz 
Derebisz, przewodniczący 
Solidarności w Międzyna-

rodowym Porcie Lotniczym 
Katowice w Pyrzowicach.

Dalsze prace nad ustawą 
zawierającą niekorzystne 
rozwiązania dla pracowników 
SOL toczyły się bardzo szybko. 
21 października, po trzecim 
czytaniu w Sejmie, została prze-
kazana do Senatu. – Mieliśmy 
tylko kilka dni, żeby przekonać 
senatorów, że te rozwiązania 
nie są dobre – dodaje Robert 

Siarnowski, przewodniczący 
Krajowej Sekcji Pracow-
ników Transportu Lotni-
czego i Obsługi Lotniskowej 
NSZZ Solidarność.

Podkreśla, że dzięki stara-
niom przewodniczącego 
Solidarności Piotra Dudy w 
błyskawicznym tempie udało 
się doprowadzić do spotkań 
przedstawicieli organizacji 
związkowych działających na 

lotniskach z senacką komisją 
ds. budżetu i fi nansów publicz-
nych oraz z przedstawicielami 
Ministerstwa Infrastruktury 
i Ministerstwa Finansów. 
– Po tych rozmowach Senat 
naniósł poprawki i ponownie 
skierował ustawę do Sejmu. 
To ogromny sukces strony 
związkowej – dodaje Robert 
Siarnowski.

AGA

Celnicy nie będą ochraniać lotnisk

Foto: commons.wikimedia.org/Zygmunt Put Zetpe0202



K
omisja Europejska 
poinformowała w 
komunikacie, że 
zatwierdza udzie-
lenie 7,95 mld zł 

publicznego wsparcia "na 
złagodzenie społecznych i 
środowiskowych skutków 
likwidacji niekonkurencyj-
nych kopalń węgla do 2018 
roku". – Notyfi kacja to ważny 
sukces dla całego środowiska 
górniczego, bo ona oznacza, 
że jeżeli będziemy prowadzić 
restrukturyzację górnictwa 
w dotychczasowej formule, 
to nie będzie trzeba zwracać 
pieniędzy publicznych prze-
znaczonych na ten proces 
– powiedział szef resortu 
energii Krzysztof Tchórzewski 
22 listopada w Katowicach. 
– Otrzymana notyfi kacja daje 
spokój i potwierdza że robimy 
restrukturyzację w ramach 
m.in. ustalonych wytycznych 
z Brukseli. Wreszcie wcho-
dzimy w etap zarządzania, a 
nie gaszenia pożarów – dodał 
wiceminister energii odpowie-
dzialny za górnictwo Grzegorz 
Tobiszowski. 

W ocenie Jarosława Grzesika, 
szefa górniczej Solidarności, 
notyfi kację pomocy publicznej 
dla górnictwa przez Komisję 
Europejską trudno oceniać 
w kategoriach sukcesu czy 
porażki. – Należy ją traktować 
raczej jako zielone światło 

dane rządowi przez Komisję 
Europejską dla prowadzenia 
działań restrukturyzacyjnych 
w branży. Trzeba pamiętać, że 
zatwierdzona przez KE pomoc to 
nie są pieniądze na inwestycje, 
ale na działania osłonowe. 
Resort energii zapewnia, że 
wszyscy mają zagwarantowaną 
pracę lub, jeśli zechcą, osłony 
w postaci urlopów górniczych. 
Określenia restrukturyzacja czy 
reforma górnikom nie kojarzą 

się dobrze, zbyt wiele widzieli 
pochopnych i złych decyzji z 
takimi reformami związanych. 
Jak będzie teraz? Zobaczymy. 
Czekamy na szczegółowy plan 
działań rządu – mówi przewod-
niczący górniczej Solidarności.

Rządowy program zatwier-
dzony przez Komisję Europejską 
dotyczy przede wszystkim 
sfi nansowania osłon socjalnych 
dla pracowników wygaszanych 
kopalń (urlopy górnicze, jedno-

razowe odprawy), kosztów 
wygaszania kopalń oraz działań 
po zakończeniu tego procesu, 
w tym zabezpieczenia kopalń 
przed zagrożeniem wodnym, 
gazowym i pożarowym czy 
usuwania szkód górniczych.

Jak wynika z komunikatu 
opublikowanego przez Mini-
sterstwo Energii 18 listopada, 
tego typu pomoc będzie prze-
znaczona m.in dla kopalń obję-
tych programem pomocowym 

w 2016 roku (Ruch Jas-Mos, 
Ruch Anna) oraz kopalń prze-
widzianych do przekazania 
do Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń na 2017 rok, czyli 
Ruch Pokój I, KWK Sośnica, 
Ruch Rydułtowy, Ruch Śląsk, 
KWK Krupiński. 

Minister energii podkreślił 
podczas konferencji prasowej 
w Katowicach, że wskazanie we 
wniosku notyfi kacyjnym do 
KE listy kopalń, które zostaną 
objęte publicznym wsparciem, 
nie jest równoznaczne z tym, 
że zostaną one zlikwidowane. 
– Wskazaliśmy Komisji Euro-
pejskiej te ruchy lub kopalnie, 
które obecnie mają najgorszą 
sytuację ekonomiczną, co do 
których mamy przekonanie, że 
ich możliwości wydobywcze 
powoli się kończą. Natomiast 
jeżeli sytuacja tych kopalń się 
zmieni to notyfi kacja nie jest 
dogmatem, to forma nego-
cjacji. Pewną formą dogmatu 
jest rentowność w 2017 roku. 
To jest główna sprawa, z 
której będziemy się rozliczać 
– powiedział Tchórzewski.

Opublikowanie listy kopalń, 
które miałyby trafi ć do SRK 
budzi niepokój wśród załóg 
górniczych. – Resort zapewnia, 
że ta lista nie jest dogmatem, 
że restrukturyzacja nie oznacza 
ich defi nitywnego wygaszania. 
Wszystko zależy od sytuacji 
na rynku. Czekają nas trudne 

rozmowy w tej sprawie. Jedną 
z najważniejszych kwestii na 
teraz jest też przyszłość Katowi-
ckiego Holdingu Węglowego. 
Decyzje w sprawie ścieżki 
naprawczej dla tej spółki mają 
zapaść do końca roku – mówi 
Jarosław Grzesik.

W komunikacie resortu 
energii jest też mowa o KWK 
Makoszowy przekazanej do SRK 
w kwietniu 2015 roku. Straty 
produkcyjne tej kopalni są pokry-
wane ze środków publicznych. 
Zgodnie z zaakceptowanym 
przez Komisję Europejską 
programem tego typu pomoc 
ma być udzielana zabrzańskiej 
kopalni tylko do końca 2016 
roku. – Makoszowy otrzymały 
decyzję skracającą możliwość 
dofi nansowywania strat, które 
ponosi kopalnia. Mogą być na 
rynku, jeżeli obronią się rynkowo 
i będzie inwestor do końca roku. 
Wczoraj rozmawiałem ze stroną 
społeczną, pojawia się pomysł 
na spółkę pracowniczą. Jeśli taka 
oferta wpłynie, jako minister-
stwo na pewno nie będziemy 
przeszkadzać, wręcz prze-
ciwnie, będziemy to wspierać. 
Ale mamy już tutaj determi-
nant końca roku i z począt-
kiem 2017 roku nie możemy 
już wspierać nierentownej 
działalności w ramach SRK 
– poinformował wiceminister 
Tobiszowski. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK
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18 listopada Komisja Europejska zatwierdziła rządowy plan fi nansowego wsparcia restrukturyzacji górnictwa 
węgla kamiennego. KE uznała, że pomoc „nie zaburzy nadmiernie” reguł konkurencji.

Komisja Europejska notyfi kowała 
pomoc publiczną dla górnictwa

Energetyka po raz kolejny 
próbuje zarobić kosztem górni-
ctwa, a z naszej branży zrobić 
chłopców do bicia – mówi Bogu-
sław Hutek, przewodniczący 
Solidarności w Polskiej Grupie 
Górniczej, komentując w ten 
sposób doniesienia medialne 
na temat sporu między PGG, 
a spółkami energetycznymi 
dotyczącego cen węgla.

17 listopada w mediach 
ukazały się informacje doty-
czące sporu wokół ceny węgla 
pomiędzy Polską Grupą Górniczą 
i spółkami energetycznymi. 
Zgodnie z tymi doniesie-
niami PGG podczas negocjacji 
kontraktów terminowych na 
sprzedaż węgla energetycznego 
na przyszły rok zapropono-
wała ceny wyższe od tegorocz-
nych, powołując się na znaczną 
poprawę koniunktury cenowej 
na światowych rynkach węgla. 
Na podwyżki nie zgadzają się 
spółki energetyczne: Polska 
Grupa Energetyczna, Energa 
i Enea, podkreślając jedno-
cześnie, że zakup surowca po 
wyższych cenach będzie się 
wiązał z koniecznością podwyżek 

cen energii dla odbiorców indy-
widualnych.

Oświadczenie dotyczące 
negocjacji przyszłorocznych 
kontraktów na dostawy węgla 
dla energetyki zawodowej 
wydała Polska Grupa Górnicza. 
– Między innymi w związku 
ze wzrostem cen na rynkach 

światowych przekładającym się 
również na sytuację na rynku 
krajowym już od września br., 
wprowadzone zostały podwyżki 
cen wszystkich sortymentów 
węgla dla odbiorców o ok. 8 
proc. Spółka zareagowała w 
ten sposób na wzrost cen w 
portach ARA, które od maja 

br. do początku listopada br. 
wzrosły o 64 proc. – czytamy w 
oświadczeniu spółki. – Spółka 
dynamicznie reaguje na wzrost 
cen węgla na rynkach świato-
wych i negocjuje jak najko-
rzystniejsze ceny dla swoich 
produktów. To naturalne dzia-
łania biznesowe, podyktowane 

nie tylko troską o wyniki fi nan-
sowe fi rmy, ale także troską o 
zachowanie kilkudziesięciu 
tysięcy miejsc pracy w PGG. 
Gdy ceny spadały, nie słysze-
liśmy na to skarg od naszych 
odbiorców – informuje PGG.

 – Spółki energetyczne trady-
cyjnie chcą kupować węgiel 
po cenach znacznie niższych 
niż rynkowe, tak jak miało to 
miejsce przez ostatnie lata. Ener-
getyka zarobiła w ten sposób 
kosztem górnictwa miliardy 
złotych – wskazuje Bogusław 
Hutek. – Przykładowo w 2012 
roku, gdy w portach ARA średnia 
cena węgla wynosiła 343 zł za 
tonę, nasze kopalnie dostarczały 
elektrowniom węgiel za 260 zł. 
Podobnie było w latach kolej-
nych. Gdy teraz ceny węgla się 
odbiły i górnictwo mogłoby 
zyskać oddech, energetycy 
krzyczą, że węgiel jest za drogi 
i chcą naszym kosztem udawać 
dobrych wujków – dodaje szef 
Solidarności w PGG.

Hutek podkreśla, że takie 
działania ze strony branży ener-
getycznej to dla górników nic 
nowego. – To się zaczęło już w 

latach 90-tych, gdy z górnictwa 
zrobiono tzw. kotwicę infla-
cyjną, kiedy kosztem górni-
ctwa energetyka mogła się 
spokojnie rozwijać, a nasza 
branża przeżywała potężne 
cięcia. Wszyscy pamiętamy, 
jaki był krzyk w mediach, gdy 
górników 30-tysięcznymi odpra-
wami zachęcano do odejścia z 
pracy. Gdy krótko potem zachę-
cano do dobrowolnych odejść 
energetyków odprawami po 
ponad 100 tys. zł, to wówczas 
było cicho – mówi Hutek. 

– Nie może być tak, że gdy 
jest koniunktura na węgiel, to 
energetyka chce go kupować 
poniżej cen rynkowych, a gdy 
przychodzi dekoniunktura, to 
momentalnie ta branża chce rene-
gocjacji i obniżenia kontraktów, 
a jednocześnie wcale nie idzie 
za tym obniżka cen energii. 
Wie to każdy odbiorca prądu 
w Polsce. A winą za wysokie 
ceny energii zawsze obarcza się 
górników, niezależnie od tego, 
czy ceny węgla są wysokie czy 
niskie – podkreśla przewodni-
czący Solidarności w PGG.

ŁK
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Energetycy kosztem górników udają dobrych wujków

Foto: pixabay.com/CC0
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Zbliża się 35. rocznica wydarzeń Grudnia’81 na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Tegoroczne obchody 
upamiętniające opór mieszkańców naszego regionu wobec wprowadzenia przez władze PRL stanu wojennego i 
dramatyczne wydarzenia w pacyfi kowanych śląskich kopalniach i innych zakładach, będą miały szczególny charakter. 

Pamiętamy i przypominamy
R

ocznicowe obchody 
w naszym regionie 
tradycyjnie rozpo-
czną się 13 grudnia 
uroczystościami w 

Zabrzu Zaborzu, gdzie mieścił 
się największy w ówczesnym 
województwie katowickim 
o ś r o d e k  i n t e r n o w a n i a , 
w którym peerelowskie władze 
przetrzymywały działaczy 
Solidarności i innych opozy-
cjonistów. Jak co roku, o godz. 
12.00, w mieszczącym się 
nieopodal dawnego ośrodka 
internowania kościele pw. 
św. Jadwigi Śląskiej odpra-
wiona zostanie msza święta z 
udziałem weteranów opozycji. 
Po nabożeństwie, pod krzyżem 
upamiętniającym interno-
wanych w stanie wojennym 
zostaną złożone kwiaty.

16 grudnia w Katowicach 
odbędą się główne uroczy-
stości związane z 35. rocznicą 
pacyfi kacji kopalni Wujek, 
gdzie od milicyjnych kul 
zginęło 9 górników. Obchody 
rozpocznie o godz. 16.00 
msza w kościele Podwyż-
szenia Krzyża Św. Po nabożeń-
stwie uczestnicy uroczystości 
przejdą pod Krzyż Pomnik 
przy kopalni Wujek, gdzie 
odbędzie się apel poległych 
oraz składanie wieńców i 
kwiatów. Do udziału w tym 
wydarzeniu zaproszeni zostali 
przedstawiciele najwyższych 
władz państwowych. Hono-
rowy patronat nad uroczy-

stościami objął prezydent RP 
Andrzej Duda.  Zwieńczeniem 
tego dnia obchodów będzie 
zaplanowany na godz. 20.00 
koncert Narodowej Orkie-
stry Symfonicznej Polskiego 
Radia w Katowicach, Chóru 

Filharmonii Śląskiej i zespołu 
Camerata Silesia, który odbę-
dzie się w siedzibie NOSPR. 
Artyści zaprezentują marsz 
żałobny z Symfonii nr 3 Eroica 
Ludwiga van Beethovena, Ad 
Matrem op. 29 Henryka Miko-

łaja Góreckiego, Lacrimosę 
Krzysztofa Pendereckiego 
i Exodus Wojciecha Kilara. 

Dzień później, 17 grudnia 
o godz. 17.30 w Międzyna-
rodowym Centrum Kongre-
sowym w Katowicach odbędzie 

się koncert „Pamiętamy”, który 
w założeniu organizatorów 
ma m.in. służyć popularyzacji 
wiedzy o wydarzeniach sprzed 
35. lat w szczególności wśród 
młodszej publiczności, która 
najnowszą historię Polski 

zna jedynie z kart podręcz-
ników. Podczas koncertu 
wystąpią artyści reprezentu-
jący różne pokolenia, różne 
nurty i style muzyczne: Anna 
Rusowicz, Paweł Kukiz, Seba-
stian Riedel&Cree, Janusz 
„Yanina” Iwański&Y-Band, 
Jan Trebunia-Tutka, Mesajah 
& Riddim Bandits oraz Tadek 
Polkowski i  jego goście. 
Pierwsza część koncertu trwa-
jąca ok. 45 minut w bezpo-
średni sposób ma nawiązać 
do wydarzeń Grudnia’81. 
Artyści przedstawią własne 
interpretacje utworów m.in. 
Jacka Kaczmarskiego, Prze-
mysława Gintrowskiego 
czy Jana Kelusa. W drugiej 
części koncertu zaprezen-
tują swój własny repertuar. 
Honorowy patronat nad tym 
wydarzeniem objęła premier 
Beata Szydło. Pierwsza część 
koncertu zostanie wyemito-
wana w TVP.

Obok wyżej wymienionych 
wydarzeń w Katowicach i w 
Zabrzu, organizowane są też 
rocznicowe uroczystości w 
innych miastach regionu. 
M.in. w dniach 14-15 grudnia 
w kopalni Piast w Bieruniu 
odbędą się obchody 35. rocz-
nicy strajku, który wybuchł 
tam dzień po ogłoszeniu stanu 
wojennego. Górnicy z Piasta 
przez 14 dni protestowali pod 
ziemią. Był to najdłuższy 
strajk w stanie wojennym. 

STEFAN WOŹNICKI

XXVI Pielgrzymka Górników 
na Jasną Górę
O nieustanną opiekę Matki Boskiej, 
o bezpieczną pracę oraz pomyślne 
perspektywy dla branży górniczej 
modliło się 20 listopada na Jasnej 
Górze kilka tysięcy uczestników 26 
Ogólnopolskiej Pielgrzymki Górników. 
Do Częstochowy przyjechali wraz 
z pocztami sztandarowymi m.in. 
górnicy węgla kamiennego, brunat-
nego, rud cynku i ołowiu, siarki i 
ropy naftowej.

Pielgrzymi tradycyjnie zebrali się 
przed kościołem św. Barbary nieopodal 
Jasnej Góry. Tam powitał ich ojciec 
Jan Zinówko, były górnik. – Jak w 
żadnym innym zawodzie, dostrze-
gamy w tym zawodzie górniczym 
wspaniałą ideę solidarności, wzajemną 
pomoc i wsparcie, czyli Chrystusowe 
polecenie: „Jedni drugich brzemiona 
noście” – podkreślał o. Zinówko.

Podczas uroczystej mszy świętej w 
Kaplicy Cudownego Obrazu biskup 
pomocniczy archidiecezji wrocław-
skiej ks. prof. Andrzej Siemieniewski 
w homilii wspominał swoją wizytę w 
kopalni. – Co utkwiło mi w pamięci? 
To samo pozdrowienie, które dzisiaj 
rozbrzmiało na początku naszej 
mszy świętej – „Szczęść Boże!”. 

Zabrzmiało w windzie, (...) kiedy 
zaczynaliśmy zjeżdżać setki metrów 
pod ziemię. Tak, to pozdrowienie, 
które z jednej strony przyzywa Boga 
– „Boże”, a z drugiej strony – od razu 
jest skróconą modlitwą – „szczęść”, 
to znaczy – niech Pan Bóg udziela 
szczęścia, niech towarzyszy, niech 
błogosławi, niech budzi w sercach 
świadomość, że jest z nami zawsze i 

wszędzie – mówił bp. Siemieniewski. 
Wraz z nim nabożeństwo koncele-
browali księża kapelani związani 
z branżą górniczą.

Pielgrzymki górników na Jasną 
Górę organizowane są co roku 
przed Barbórką przez Krajowy 
Sekretariat Górnictwa i Energetyki 
NSZZ Solidarność.

BEA

Ważne zadania Śląskiej 
Rady Konsultacyjnej
Wypracowanie deklaracji ideowej, 
założeń programowych i regula-
minu działalności – to najważniejsze 
zadania, którymi do końca 2016 
roku zajmie się Śląska Rada Konsul-
tacyjna do spraw działaczy opozycji 
antykomunistycznej i osób represjo-
nowanych z powodów politycznych. 

Pierwsze robocze spotkanie 
członków Rady odbyło się 22 listo-
pada w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Śląskiego w Katowicach. 
– W tych dokumentach m.in. okre-
ślimy, jakie są nasze cele i ambicje. 
Zaakcentujemy też, że działalność ŚRK 
to przede wszystkim pielęgnowanie 
pamięci o Solidarności, o weteranach 
opozycji antykomunistycznej, a także 
starania o to, by ci ludzie mogli liczyć 
na godną pomoc państwa – mówi 
Andrzej Rozpłochowski, przewod-
niczący ŚRK. 

Jednym z najważniejszych założeń 
programowych Śląskiej Rady Konsulta-
cyjnej będzie również integracja środo-
wiska działaczy opozycyjnych. W tym 
celu członkowie rady postulują m.in. 
utworzenie w województwie śląskim 
domu opieki dla weteranów opozycji 
antykomunistycznej. – W nim miejsce 

powinni znaleźć wszyscy kombatanci, 
którzy będą chcieli tam zamieszkać. 
Do tego domu powinni być przyjmo-
wani bez poniżających wywiadów 
środowiskowych – uważa Eugeniusz 
Karasiński, członek Śląskiej Rady 
Konsultacyjnej. 

Podczas spotkania Rada zapowie-
działa też, że zwróci się do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego o udostępnienie jej zakładki 
na stronie internetowej tej insty-
tucji. – Chcielibyśmy tam zamiesz-
czać aktualne informacje o naszej 
działalności oraz instruować byłych 
opozycjonistów, w jaki sposób mogą 
się starać o finansową pomoc państwa 
– wyjaśnia Andrzej Rozpłochowski. 

Śląskia Rada Konsultacyjna powo-
łana została przez Zarząd Woje-
wództwa Śląskiego we wrześniu 
tego roku. Powołanie w całej Polsce 
rad konsultacyjnych do spraw dzia-
łaczy opozycji antykomunistycznej 
przewidziane zostało w uchwalonej 
w marcu 2015 roku ustawie o działa-
czach opozycji antykomunistycznej i 
osobach represjonowanych z powodów 
politycznych.

BG
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Bezpieczne i higieniczne 
warunki pracy
P

racodawca jest obowią-
zany w szczególności 
zapewniać bezpieczne 

i higieniczne warunki pracy 
oraz prowadzić systematyczne 
szkolenie pracowników w 
zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy (art. 94 pkt. 
4 K.p.). Jak stwierdził Sąd 
Najwyższy w wyroku z dn. 
13.09.2016 r. (sygn. akt III PK 
146/15) zawinione uchybienia 
pracodawcy w zakresie bezpie-
czeństwa pracy, pozostające 
w związku przyczynowym 
z zaistniałą szkodą, mogą 
prowadzić do ziszczenia się 
dyspozycji art. 415 K.c. Kwa-
lifi kacja tego rodzaju nie jest 
możliwa bez wcześniejszego 
zakreślenia granic obowiązku 
pracodawcy. Wyznacza on 
bowiem bezprawność czynu, 
która polega na wykroczeniu 
poza obowiązujący porządek 
prawny. Pracodawca zobo-
wiązany jest nie tylko do 
realizowania powszechnie 
obowiązujących przepisów 
bhp, jego zadanie sprowadza się 
również do zagwarantowania 
faktycznego bezpieczeństwa. 

Kontekst ten stanowi 
perspektywę weryfikacji 
bezprawności zachowania 
pracodawcy, a pośrednio do 
zakreślenia związku przy-
czynowego występującego 
między jego zachowaniem 
a szkodą, którą doznał pra-
cownik. Skontrolowanie winy 
zatrudniającego jest możliwe 
dopiero po przypisaniu mu 

bezprawności. Konkretyzacja 
obowiązków pracodawcy 
występuje w rozporządzeniu 
z dn. 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy. 

Zgodnie z § 30 rozporządze-
nia – w pomieszczeniach pracy 
należy zapewnić temperaturę 
odpowiednią do rodzaju wyko-
nywanej pracy (metod pracy 
i wysiłku fi zycznego niezbęd-
nego do jej wykonania) nie 
niższą niż 14 °C, chyba że 
względy technologiczne na 
to nie pozwalają. W pomiesz-
czeniach biurowych i tych, 
w których jest wykonywana 
lekka praca fizyczna, tem-
peratura nie może być niż-
sza niż 18°C. Przepis ten 
ma szczególne znaczenie w 
okresie jesienno-zimowym, 
albowiem często pracodawcy 
mają kłopot z jego realizacją i 
nie zapewniają odpowiedniej 
temperatury w pracy. Tymcza-
sem jak stwierdził Naczelny 
Sąd Administracyjny w Bia-
łymstoku (do 31.12.2003 r.) 
odstąpienie przez pracodawcę 
od wykonania obowiązku 
zapewnienia pracownikom 
odpowiedniej temperatury w 
pomieszczeniach pracy może 
być usprawiedliwione wzglę-
dami technologicznymi, a nie 
jego sytuacją ekonomiczną. 
W konsekwencji, jeżeli tylko 
względy technologiczne na 
to pozwalają, pracodawca 
winien bezwzględnie stoso-
wać się do cytowanych norm 

prawnych. Należy jednak 
zwrócić uwagę, że kwestia 
względów technicznych nie 
odnosi się do pracowników 
zatrudnionych w pomieszcze-
niu biurowym – w stosunku 
do nich w każdym wypadku 
pracodawca winien zapew-
nić temperaturę nie niższą 
niż 18 °C. 

Dodatkowo należy wska-
zać na treść art. 304 § 1 K.p. 
pracodawca jest obowiązany 
zapewnić bezpieczne i higie-
niczne warunki pracy osobom 
fizycznym wykonującym 
pracę na innej podstawie niż 
stosunek pracy w zakładzie 
pracy lub w miejscu wyzna-
czonym przez pracodawcę, 
a także osobom prowadzą-
cym w zakładzie pracy lub 
w miejscu wyznaczonym 
przez pracodawcę na własny 
rachunek działalność gospo-
darczą. Cytowany przepis jest 
wyrazem niewielkiej, ale jak 
się wydaje postępującej, eks-
pansji przedmiotowej prawa 
pracy. Obejmuje ona osoby 
wykonujące pracę na innej 
podstawie niż stosunek pracy, 
osoby prowadzące działal-
ność gospodarczą na rzecz 
pracodawcy oraz studentów i 
uczniów odbywających zaję-
cia na terenie zakładu pracy. 
Tendencja ta jest zgodna 
z art. 66 ust. 1 Konstytucji 
RP dającym wszystkim (nie 
tylko pracownikom) prawo 
do bezpiecznych i higie-
nicznych warunków pracy. 

W takiej sytuacji są bezro-
botni odbywający staż na 
podstawie ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy. 

Powyższe obwarowane 
jest sankcją wykroczeniową 
dla pracodawcy. Mianowicie 
w myśl art. 283 § K.p. kto, 
będąc odpowiedzialnym za 
stan bezpieczeństwa i higieny 
pracy albo kierując pracow-
nikami lub innymi osobami 
fizycznymi, nie przestrzega 
przepisów lub zasad bezpie-
czeństwa i higieny pracy, 
podlega karze grzywny od 
1000 zł do 30 000 zł.

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.

fb.com/SlaskoDabrowskaSolidarnosc  Nr 39/2016 |  KATOWICE 24-30.11.2016

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

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

» Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
(w III kwartale 2016 roku):  4.251,21 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

Łukasz Wocławek
CDO24

Ogłoszenie

W biurze Fundacji Na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy przy 
ul. Floriana 7 w Katowicach można już kupić kalendarze 
na 2017 rok. Dochód z ich sprzedaży zostanie przezna-
czony na dofi nansowanie wakacyjnych wyjazdów dzieci 
z niezamożnych rodzin.
W tym roku Fundacja przygotowała 2500 kalendarzy-cegiełek. 
Cena kalendarza to 12 zł. Więcej informacji o Fundacji na 
stronie internetowej www.fundacja-kolosy.org.pl.

Kup cegiełkę dla dzieci

Komunikat

Msza rocznicowa
4 grudnia o godz. 12.00 w kościele pw. św. Marii Magdaleny 
w Starych Tychach odprawiona zostanie msza święta w 
35. rocznicę poświęcenia sztandaru Solidarności z nieist-
niejącego już Zakładu Elektroniki Górniczej w Tychach. 
Do udziału w nabożeństwie zapraszamy członków Solidarności 
w ZEG oraz byłych pracowników zakładu.

Komitet Organizacyjny obchodów 35- lecia poświęcenia 
sztandaru NSZZ Solidarność w ZEG



»  PEŁO POINFORMOWAŁA, 
że powołała gabinet cieni, czyli swój 
własny rząd, który ma recenzować 
poczynania rządu PiS, wytykać błędy i 
mówić, jak coś należało zrobić dobrze i 
jak pisiory to spieprzyły. Z żalem przy-
jęliśmy informację, że premierem w tym 
rządzie cieni będzie Grześ Schetyna, a 
nie Donald Tusk. Nie dość, że nic nie 
wymyślą, to po posiedzeniu nie będzie 
z kim poharatać w gałę.

» ŻAL NAM SIĘ ZROBIŁO rzadko 
ostatnio widywanej Ewki Kopacz. Ta 
ma dopiero pecha. Jeszcze dwa lata 
temu była królową polskiego kabaretu i 
stron z memami. Po ostatnich wyborach 
straciła tę koronę na rzecz konsorcjum 
przemądrych posłanek kropki Nowo-
czesnej z niejaką Scheuring-Wielgus 
na czele. Teraz została wicepremier w 
gabinecie cieni peło. Może jednak trzeba 
było emigrować do tej Kanady?

» A PROPOS POSŁANKI SCHEURING-
-WIELGUS. Jesteśmy pod wrażeniem, 
z jaką łatwością przychodzi jej kon-
struowanie kolejnych skeczy i gagów. 
Niedawno rzuciła nam się w oczy jej 
wypowiedź podsumowująca rok pracy 
w Sejmie. Musimy zacytować: „Przez 
pierwsze 2 miesiące spałam po 4 godziny. 
Miałam wrażenie, że w nocy cały czas 
też myślę”. Przykro nam to mówić, ale 
to było tylko wrażenie.

» A SWOJĄ DROGĄ WCIĄŻ ZACHO-
DZIMY W GŁOWĘ, skąd w polityce 
bierze się tyle pań z zamiłowaniem do 
strzelania sobie w stopę, a własnej partii 

w kolano. To zjawisko przypomina klęskę 
żywiołową i dotyka większości ugrupo-
wań, i opozycyjnych, i rządzącego. Do 
szalonej Krystyny dołączyła ostatnio inna 
posłanka PiS, kobieta dwojga nazwisk. 
Jako ojcowie biegli w przewijaniu małych 
dzieci, zapamiętaliśmy tylko jedno z nich, 
a mianowicie Pielucha. Otóż pani coś 
tam Pielucha stała się ostatnio jedną z 
bardziej znanych przedstawicielek dobrej 
zmiany. Zrobiła to w sposób banalnie 
prosty – publicznie zaproponowała, żeby 
deportować z Polski ateistów. Ma kobita 
łeb. Szkoda, że dla lepszego efektu nie 
dodała, że „deportacja to nie dramat, to 

szansa”. Miejsce w gabinecie cieni w przy-
szłej kadencji miałaby zagwarantowane.

»  W TYM WYDANIU WIEŚCI 
nie piszemy nic o Petru. Dla higieny psy-
chicznej. Ani słowa o samorządowcach 
z PO, bo nie wiadomo, czy jutro można 
będzie jeszcze publikować ich pełne 
nazwiska, czy tylko pierwszą literę. Ani 
słowa o meczu Legii z Borussią, bo ostatni 
raz 8:4 widzieliśmy na opakowaniach 
niemieckich dezodorantów w latach 
90-tych. A serię memów o Wałęsie kon-
tynuujemy z braku lepszego pomysłu.

PODRÓŻNY&GOSPODZKI
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Pod numer sekstelefonu dzwoni 
facet i słyszy:
– Zrobię co zechcesz. Spełnię 
każde Twoje życzenie.
– Każde?  – pyta.
– Tak, każde.
Na to facet:
– To oddzwoń do mnie. 

***
Autostopowiczka czeka przy drodze, 
aż w końcu zatrzymuje się kierowca:
– Proszę, niech pani wsiada. Ja 
nie z tych, co to zabierają tylko 
młode i ładne. 

***
Przybiega wnuczek do dziadka 
i krzyczy:
– Dziadek, opowiedz historię 
wojenną!
– Dobra smarku, siadaj i słuchaj. 
Tak więc... dawno temu, jak była 
wojna to przyszli do naszej wsi 
Niemcy. Wyprowadzili wszyst-
kich mężczyzn na polankę, a ich 
dowódca powiedział „Tych z prawej 
rozstrzelać, a tych z lewej zerżnąć”
– Dziadek, a tobie co zrobili?
– Mnie rozstrzelali...

***
Dwóch baców siedzi na ganku i 
przyglądają się jak kogut gania za 
kurą. W końcu ją dopadł i się do 
niej dobiera, gdy nagle wychodzi 
żona jednego bacy i sypie ziarnem 
na podwórko. Kogut nie zastana-
wiając się długo zostawił kurę i 
poleciał jeść. Bacowie popatrzyli 
ze zdziwieniem na siebie i jeden 
z nich mówi:
– Nie daj Boże taki głód…

– Stary, co z tobą?!
– A daj spokój, napadli, po ryju 
dali, pieniądze zabrali...
– A pamiętasz jak wyglądali?
– A co tu pamiętać, co to ja, żony 
swojej nie pamiętam?

***
Spotyka się dwóch kumpli:
– Coś taki markotny?!
– Szkoda gadać, dopadły mnie 
dwie cholerne katastrofy! Po 
pierwsze po powrocie z wczasów 
okazało się, że nam wszystko z 
mieszkania wynieśli...
– No to niefart. A ta druga kata-
strofa?
– I wtedy żona powiedziała: ”Skoro 
już mamy puste mieszkanie, to 
może je pomalujemy.”

***
Kowalski kupuje żonie biustonosz.
– Jaki rozmiar? – pyta ekspedientka.
– Nie wiem.
– Może taki jak grapefruit?
– Nie.
– Może jak pomarańcza?
– Też nie.
– To może jak jajko?
– Otóż to! – woła uradowany 
Kowalski. – Sadzone

***
– Powiedz, czy to jest prawda, że 
żonaci mężczyźni żyją dłużej niż 
kawalerowie?
– Nie, im tylko bardziej się dłuży. 

***
Ciocia mówi do Jasia:
– Jasiu, jaki ty jesteś do mnie 
podobny.
 – Mamo... ciocia mnie straszy.

Reklama

Reklama


