
W 
marcu Euro-
pean Trade 
Union Insti-
tute (ETUI), 
think thank 

należący do Europejskiej Konfe-
deracji Związków Zawodowych 
(EKZZ), opublikował raport 
dotyczący warunków pracy w 
krajach Unii Europejskiej. Jak 
wskazują autorzy opracowania, 
Polska jest zdecydowanym 
liderem w niechlubnym rankingu 
dotyczącym liczby pracowników 
zatrudnionych na umowach na 
czas określony. W naszym kraju 
w drugim kwartale 2016 roku 
na kontraktach terminowych 
zatrudnionych było ponad 28 
proc. pracowników. To znacznie 
więcej nie tylko w porównaniu 
do krajów tzw. „starej piętnastki”, 
ale również państw z naszej 
części Europy. W Czechach 
i na Węgrzech umowy na 
czas określony dotyczą ok. 10 
proc. pracowników, na Słowacji 
17 proc., a na Litwie i Łotwie 
odsetek ten wynosi odpowiednio 
2,5  i 3,5 proc. ogółu pracowników. 

Stała tymczasowość
Jak wynika z raportu, prob-
lemem jest nie tylko skala rozpo-
wszechniania czasowych umów 
o pracę. Wbrew powtarzanej 
czesto opinii nie są one wcale 
etapem przejściowym na drodze 
do stabilnego zatrudnienia. 
Eksperci ETUI wskazują, że z 
roku na rok pracownikom coraz 
trudniej jest zamienić umowę 
terminową na stały etat. O ile w 
2010 roku 54 proc. pracowników 
zatrudnionych na czasowych 
kontraktach rok później nadal 
nie miało stałej pracy, w 2014 
roku ten odsetek wynosił już 
60 proc. – Umowy terminowe 

stały się swego rodzaju pułapką. 
Idea czasowego zatrudnienia 
jako pomostu do stabilności na 
rynku pracy nie działa. Młodzi 
pracownicy, którzy zaczynają 
od ścieżki niestabilności, zostają 
na niej coraz częściej na stałe 
– mówi dr hab. Adam Mrozo-
wicki, socjolog z Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 

Pracownicy lepsi i gorsi
Zjawisko, które można określić 
stałą tymczasowością pracy, 
pogłębia podział rynku pracy 
na dwie grupy. Pierwszą z nich 
stanowią „uprzywilejowani” 

pracownicy posiadający stabilną 
pracę i korzystający z pełni praw 
pracowniczych oraz zabezpie-
czeń socjalnych i emerytalnych. 
Druga, coraz liczniejsza grupa, to 
pracownicy spychani na pery-
feria rynku pracy, zatrudnieni 
na niestabilnych umowach, 
pozbawieni znacznej części 
uprawnień przysługujących 
pracownikom etatowym. 

Niepewność zatrudnienia nie 
sprzyja inwestycjom w kapitał 
ludzki. To z kolei powoduje, 
że bardzo ciężko będzie nam 
rozwijać innowacyjną gospo-
darkę opartą o branże wymaga-

jące większego zaawansowania 
technologicznego. – Z punktu 
widzenia pracodawcy nie warto 
inwestować w pracownika 
zatrudnionego na czas określony, 
bo istnieje duże ryzyko, że będzie 
szukał innej, stabilnej pracy. 
Ustabilizowanie rynku pracy pod 
tym względem to kwestia, która 
została zdecydowanie za mało 
wyeksponowana w tzw. Planie 
Morawieckiego. Bez zmniej-
szenia nierównowagi pomiędzy 
pozycją pracodawcy i pracownika 
mówienie o innowacyjności nie 
ma sensu – tłumaczy socjolog z 
Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pozbawieni podstawowych praw
Nadmierne rozpowszechnienie 
kontraktów terminowych 
powoduje również fatalne 
skutki dla systemu emerytal-
nego. W tym przypadku nie 
chodzi wyłącznie o nieregu-
larne opłacanie składek przez 
pracowników zatrudnionych 
na kontraktach terminowych. 
– Wymuszona niestabilność 
pracy przyzwyczaja młodych 
ludzi, że system emerytalny 
jest dla nich niedostępny. 
Zabezpieczenia społeczne czy 
emerytalne stają się dla nich 
przywilejem, a nie podsta-

wowym prawem – mówi 
dr hab. Adam Mrozowicki.

Potrzebne silne związki
22 lutego 2017 roku w wyniku 
starań NSZZ Solidarność i skargi 
złożonej przez związek do Komisji 
Europejskiej weszła w życie 
nowelizacja Kodeksu pracy 
dotycząca umów o pracę na czas 
określony. Ograniczony został 
maksymalny okres zatrudniania 
na umowy terminowe. Po zmia-
nach wynosi on 33 miesiące, plus 
maksymalnie trzymiesięczny 
okres próbny. Zmianie uległy 
także przepisy dotyczące okresów 
wypowiedzeń umów na czas 
określony. To jednak wciąż za 
mało, aby unormować sytuację 
na rynku pracy.

W ocenie autorów raportu 
ETUI, aby ograniczyć wystę-
powanie terminowych umów 
o pracę, należy przede wszystkim 
wzmocnić pozycję związków 
zawodowych i zlikwidować 
bariery prawne uniemożli-
wiające organizacjom związ-
kowym reprezentowanie tej 
grupy pracowników. – Rola 
związków zawodowych jest 
tu ogromna. Zmiany wymaga 
nie tylko ustawa o związkach 
zawodowych, ale również sposób 
myślenia o roli związków przez 
wszystkich uczestników dialogu 
społecznego. Tak długo, jak 
związki zawodowe nie będą 
mogły skutecznie reprezentować 
wszystkich pracowników, a nie 
tylko tych zatrudnionych na 
umowie o pracę w zakładach 
pracy, będą miały ograniczone 
pole działania w stosunku do 
zmian zachodzących na rynku 
pracy – podkreśla socjolog z 
Uniwersytetu Wrocławskiego.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

5
fi rm z naszego regionu 
otrzymało certyfi katy 

„Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom”.
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Umowy na czas określony nie są wstępem do stabilnego zatrudnienia. Pracownicy zatrudniani na 
kontraktach terminowych nie uzyskują stałej pracy nawet przez wiele lat. W Polsce takich umów jest 
najwięcej w UE. Jeśli nie uda nam się tego zmienić, nie zbudujemy nowoczesnej gospodarki. 

Co trzeci Polak bez stałego etatu

Reklama
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LICZBA tygodnia

1,2 mld zł 
tyle wydaliśmy w ostatnich 13 latach 
na funkcjonowanie partii politycznych 
– wyliczyło Ministerstwo Finansów. 
Partie polityczne otrzymują z budżetu 
subwencję na działalność oraz dotację 
za uzyskane mandaty do Sejmu, Senatu 
i Parlamentu Europejskiego. Podliczając 
subwencje i dotacje od 2005 roku Prawo i 
Sprawiedliwość dostało z budżetu niespełna 
398 mln zł, Platforma Obywatelska ponad 
391 mln, PSL 121 mln zł, a Nowoczesna 
2,6 mln zł. Kukiz’15 który nie jest partią 
polityczną i nie ma prawa do subwencji 
dostał 2,9 mln dotacji. Subwencje otrzymały 
też partia Razem, SLD i KORWIN, choć w 
ostatnich wyborach te ugrupowania nie 
weszły do parlamentu.

A 
więc wiosna. Wszyscy się spodzie-
wali, że przyjdzie i przyszła. Żadnych 
niespodzianek. Drzewa puszczają pąki, 

nie bacząc na aktualną sytuację polityczną. 
Przebiśniegi, pierwiosnki i kaczeńce kwitną 
apolitycznie na gruntach państwowych i 
prywatnych. Przylatują ptaki dać wyraz swej 
trosce o wskaźniki demografi czne. Gniazda 
błyskawicznie przekształcają ze standardu 
developerskiego w lokale do zamieszkania. 
Nie muszą latać po bankach, aby uzyskać 
kredyt. Nie muszą odwiedzać notariusza i 
wydziału ksiąg wieczystych. Niestraszny 
im debet, limit na karcie i wielkość wypłaty. 
Fruwa im spółdzielnia, gazownia i zakład 
energetyczny. Ten ostatni może się ewen-
tualnie przydać, żeby od czasu do czasu 
usiąść na drutach i zrobić sobie przerwę w 
znoszeniu materiałów budowlanych. Ale 
nikt im za to faktury nie wystawi. Ani za 
prąd, ani za przesył. Farby, tapety, panele 
czy glazura to nie ich problem. Dla nich 
mogłyby nie istnieć. Podobnie jak meble. 
Nigdy w życiu nie skręciły stoliczka czy 
półeczki z Ikei lub innego BRW. Nigdzie 
nie muszą latać z reklamacjami. Patyczek 
do gniazdka się złamał? To wyrzucą i 
skoczą po nowy. Inne wiosenne pierdoły 
też im głowy nie zaprzątają. Nie muszą 
zimówek zmieniać na letnie, nie muszą 
PIT-a składać w skarbówce. Tak to sobie 
sprytnie wymyśliły. 

Algorytm jest prosty: gniazdo, prokreacja, 
inkubacja i na świat przychodzą pisklęta. 
Potem już żmudna życiowa rutyna, którą 
sami dobrze znamy: załatwianie żarcia 
dla progenitury, nauka latania i ochrona 
przed innymi istotami żywymi, które w 
ptasim potomstwie dostrzegają wyłącznie 
walory kaloryczne. Później znaczna część 
tych latających, jeśli przetrwa czas nauki, 
udaje się na emigrację do krajów, w których 
jesienią i zimą ma lepsze warunki do życia. 
Ale na wiosnę wracają. Wiedzą, że wiosna 
przyjdzie, bo zawsze przychodzi. 

Oprócz umiejętności latania bez wsia-
dania do samolotu, tego właśnie zazdroszczę 
ptakom – życia w zgodzie z porami roku. 
My ludzie podobno rozumni często nie 

potrafi my z wiosny cieszyć się i korzystać 
jak ptacy. My od wiosny zawsze oczeku-
jemy więcej, jaka by nie była. Jest albo 
zbyt zimna, albo zbyt ciepła. Nazbyt sucha 
lub zbyt deszczowa. Przedwczesna albo 
spóźniona. Nigdy w sam raz. Każdy z nas 
słyszał, albo i sam opowiada, że kiedyś to 
były wiosny. Nie to, co teraz. Cóż, taka już 
nasza natura człowiecza. 

Ja staram się na wiosnę nie narzekać. 
Cieszę się, że przyszła. Radość z nadejścia 
tej pory roku tradycyjnie psuje mi jeden 
wynalazek ludzkości, o którym wszyscy 

wiedzą, że jest bezużyteczny, ale siłą przy-
zwyczajenia przy nim trwają. Chodzi mi 
rzecz jasna o zmianę czasu, która najmniej 
na dwa tygodnie wybija mnie z rytmu. 
Mam wrażenie, że wymyślono to tylko 
po to, aby zrobić ludziom na złość, aby 
sobie nie myśleli, że wiosna przyszła 
i już będzie fajnie. Nie będzie fajnie. 
Człowiek ma na ręku nosić zegarek, a nie 
kalendarz. Zegarek ma być wszędzie, w 
kuchence, w telewizorze, w telefonie w 
samochodzie, w kuchni, w przedpokoju 
i łazience. Ma przypominać, że żyjemy w 
epoce tyranii czasomierzy. A taki ptaszek 
ma to wszystko gdzieś (tego też im 
zazdroszczę). On może śpiewać, gwizdać, 
piać, kwilić czy kląskać, kiedy mu pasuje. 
Może pod wieczór, w południe, może o 
brzasku. Może to robić, kiedy zechce, 
a nie dlatego, że właśnie minęła szósta, 
która jeszcze dzień wcześniej była piątą.

JEDEN Z DRUGĄ;)

CHODZI O TO zwłaszcza...
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Oprócz umiejętności latania 
bez wsiadania do samolotu, 
tego właśnie zazdroszczę 
ptakom – życia w zgodzie 
z porami roku

KRÓTKO

Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom
» PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW, NORM BEZPIE-
CZEŃSTWA I PARTNERSTWO ze związkami zawodo-
wymi to podbudowa dobrze funkcjonującej gospodarki 
– powiedział prezydent Andrzej Duda, w czasie uroczy-
stości wręczania certyfi katów „Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom”, która odbyła się 21 marca w Pałacu 
Prezydemckim. 
Certyfi katy zostały wręczone 22 pracodawcom z całej 
Polski. Przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda przy-
pomniał w trakcie uroczystości, że to już 9. edycja akcji 
„Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Duda podkreślił, 
że konkurs jest niezwykły, ponieważ to pracownicy, a nie 
wyłonione w różny sposób gremia nominują do nagrody. 
Przewodniczący podziękował Komisji Certyfi kacyjnej, która 
weryfi kowała nadesłane na konkurs zgłoszenia.
W tegorocznej edycji konkursu nagrodzonych zostało 
5 fi rm z naszego regionu. Są to: General Motors Manu-
facturing Poland w Tychach, Przedsiębiorstwo Komuni-
kacji Miejskiej w Sosnowcu, Powszechna Spółdzielnia 
Spożywców „Społem” w Katowicach, Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej w Bytomiu oraz mysłowickie Konsor-
cjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów 
Przewodniczący „S” podkreślił, że nominowane są zakłady 
pracy, które wypełniają wszystkie postanowienia Kodeksu 
pracy, a także starają się dać pracownikowi więcej niż 
przewiduje Kodeks pracy. Wyróżnione zakłady zapewniają 
też stabilne zatrudnienie; a w ramach zakładu prowadzony 
jest dialog między pracownikami i pracodawcą. Piotr 
Duda przypomniał, że pierwsze certyfi katy wręczał prezy-
dent Lech Kaczyński, który objął konkurs patronatem. 
– To wtedy, w czasie kryzysu gospodarczego, wraz z próbą 
ograniczenia kosztów za wszelką cenę rodził się preka-
riat. Nasza inicjatywa, którą poparł prezydent wzięła się 
z przekonania, że trzeba promować pracodawców, którzy 
spełniają standardy zatrudnienia – powiedział. 
Szef Komisji Krajowej NSZZ „S” zaznaczył, że przestrze-
ganie zasad dialogu społecznego w zakładzie pracy 
przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcy. 
– Skrót PPP można również rozwinąć w następujący 
sposób: pracownik przyjazny pracodawcy, bo dobre relacje 
w fi rmie działają w obydwie strony. Dobre relacje i dobra 
atmosfera sprawiają, że poprawia się wydajność przedsię-
biorstwa – podkreślił.
Akcja „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” została zaini-
cjowana przez Solidarność w 2007 roku i jest prowadzona 
pod honorowym patronatem prezydenta RP. Jej celem jest 
promowanie dobrych praktyk w zakładach pracy. 
O wyborze laureatów decyduje Komisja Certyfi kacyjna, 
w skład której wchodzą przedstawiciele Solidarności, 
Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP i prezydenta 
RP. Pracodawcy wyróżnieni certyfi katami mają prawo do 
posługiwania się nimi przez trzy lata i w tym czasie nie 
mogą ponownie wystartować w konkursie. Mogą stracić 
certyfi kat w przypadku łamania praw pracowniczych i 
zasad dialogu społecznego.

ŁK

Komunikat

Harmonogram szkoleń związkowych
marzec-czerwiec 2017

Miejsce szkoleń: siedziba Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność 
w Katowicach przy ul. Floriana 7

Dodatkowych informacji udzieli Państwu:
Agnieszka Lenartowicz (Biuro Szkoleń), pokój 223, tel. 32 353 84 25 w. 223, 555, tel. kom. 609 357 320, 
e-mail: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl

29 marca – Szkolenie doskonalące dla społecznych inspektorów 
pracy: protokoły powypadkowe – prowadzi: nadinspektor Zbigniew 
Latacz, OIP Katowice

3-4 kwietnia – Wzmocnienie kompetencji lidera związkowego: 
wystąpienia publiczne i sztuka rozmowy – prowadzi: Agnieszka 
Lenartowicz-Łysik

20-21 kwietnia – Komunikacja w sytuacjach kryzysowych dla 
liderów związkowych – prowadzi: Maryla Kościńska (KK NSZZ 
Solidarność)

24 kwietnia – Szkolenie doskonalące dla społecznych inspektorów 
pracy ze służby zdrowia – prowadzi: OIP Katowice/Katarzyna 
Jureczko

8-9 maja – Stres w miejscu pracy i w pracy związkowej – prowadzi: 
Agnieszka Lenartowicz-Łysik

8-9 maja – Negocjacje – techniki  i strategie (szkolenie podstawowe) 
– prowadzi: Jacek Majewski

15-16 maja – Zagadnienia statutowo-organizacyjne i księgowe dla 
skarbników KZ i Zakładowych Komisji Rewizyjnych – prowadzący: 
Andrzej Kampa/Beata Kocerba

22-23 maja – Czas pracy – prowadzi: Jadwiga Piechocka

24 maja – Szkolenie doskonalące dla społecznych inspektorów 
pracy: protokoły powypadkowe – prowadzi: OIP Katowice

25-26 maja – Mobbing w miejscu pracy dla społecznych 
inspektorów pracy – prowadzi: Maryla Kościńska (KK NSZZ 
Solidarność)

29-31 maja – Ogólnozwiązkowe i uprawnienia organizacji 
związkowych – prowadzi: Andrzej Kampa

5-6 czerwca – Spory zbiorowe – prowadzi: Jadwiga Piechocka

12-13 czerwca – Szkolenie podstawowe dla SIP – prowadzący: 
Agnieszka Lenartowicz-Łysik/Andrzej Kampa/OIP Katowice

21-22 czerwca – Negocjacje – warsztaty doskonalące – prowadzi: 
Jacek Majewski



S
tanowisko górniczej 
Solidarności ma związek 
z falą spekulacji medial-
nych o rzekomych przy-
wilejach dla górniczych 

działaczy związkowych zawar-
tych w nowelizacji ustawy 
o funkcjonowaniu górnictwa. 
Jak wskazuje KSGWK, noweli-
zacja nie przyznaje działaczom 
związkowym żadnych dodat-
kowych uprawnień. – Zgodnie 
z przyjętym projektem, pracow-
nikom oddelegowanym do 
pracy w związku zawodowym 
okres ten zostałby zaliczony do 
ogólnego stażu pracy. Nie będzie 
to jednak miało wpływu na 
staż pracy górniczej, który ma 
kluczowe znaczenie przy wyli-
czaniu wieku uprawniającego do 
odejścia na emeryturę, bądź urlop 
górniczy. Tym samym zmiany 
mają charakter iluzoryczny, bo 
okres oddelegowania do pracy 
w związku zawodowym już 
teraz jest okresem składkowym 
i wlicza się do ogólnego stażu 
pracy pracownika oddelegowa-
nego – czytamy w dokumencie. 

Przedstawiciele KSGWK 
wskazali, że projekt noweli-
zacji tzw. ustawy górniczej 
jest inicjatywą poselską, a nie 
społeczną. – Wprowadzanych 
zmian nie konsultowano z 
Krajową Sekcją Górnictwa Węgla 
Kamiennego NSZZ Solidarność, 
co wyklucza jakikolwiek wpływ 
naszej organizacji związkowej 
na przyjęte rozwiązania. Nawet 
gdyby takie konsultacje miały 
miejsce, NSZZ Solidarność nie 
zaakceptowałby treści nowe-
lizowanych zapisów w takiej 

formie. Całkowicie nieupraw-
nione są zatem stwierdzenia 
mówiące o tym, jakoby NSZZ 
Solidarność był współautorem 
poprawki, zaś przypisywanie 
nam próby załatwienia bliżej 
niesprecyzowanych interesów z 
obecnym rządem ma charakter 
niczym niepopartej insynuacji 
– napisano w stanowisku.

Opinię o tym, jakoby nowe-
lizacja ustawy o funkcjono-
waniu górnictwa dawała jakieś 
przywileje działaczom związ-
kowym przedstawiali w mediach 
reprezentanci WZZ Sierpień’80. 

– Radziłbym kolegom z 
Sierpnia’80, aby uważnie czytali 
przepisy ustaw, które komentują. 
Przedstawicielom ruchu związ-
kowego nie wypada obnosić się 
z nieznajomością praw pracow-
ników i ustawy emerytalnej. Jeśli 
mają z tym problem, proponuję 
skorzystać ze szkoleń w tym 
zakresie. Nasz związek prowadzi 
takie szkolenia – mówi Dominik 
Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności. Przypomina, że w 
2005 roku z inicjatywy NSZZ 
Solidarność działacze związ-
kowi zrezygnowali z prawa do 

emerytur górniczych, jeśli nie 
przepracowali pod ziemią 25 lat. 
– Obecnie jest grupa działaczy 
związkowych, którzy mimo 
że przepracowali pod ziemią 
20 lat i mają ogółem 35-letni 
staż pracy, nie nabywają z tego 
tytułu żadnych uprawnień. Na 
emerytury będą mogli pójść 
dopiero po osiągnięciu 65. roku 
życia. Ale w 2005 roku było dla 
nas jasne, że jeśli rezygnując z 
uprawnień kilkudziesięciu osób, 
możemy utrzymać prawo do 
emerytury po 25 latach pracy 
pod ziemią dla kilkudziesięciu 

tysięcy górników, to należy 
tak zrobić – podkreśla prze-
wodniczący.

W publicznych wypowie-
dziach na temat rzekomych 
przywilejów dla działaczy 
związkowych przedstawiciele 
Sierpnia’80 twierdzili, że to 
cena, jaką zapłacili rządzący za 
kompromis pomiędzy związ-
kami zawodowymi a rządem w 
sprawie łączenia Katowickiego 
Holdingu Węglowego z Polską 
Grupą Górniczą i że był to ukłon 
w stronę NSZZ Solidarność. 
– To jakaś piramidalna bzdura. 

Warto zwrócić uwagę, że jest 
głoszona przez związek, który 
jako pierwszy podpisał poro-
zumienie w sprawie łączenia 
obu spółek, łamiąc jedność 
związkową i nie oglądając się 
na los pracowników kopalń 
KHW wskazanych przez rząd 
do zamknięcia. Solidarność 
walczyła do końca i tylko dzięki 
jej determinacji kopalnia Śląsk 
zyskała szansę na uratowanie 
znacznej części miejsc pracy 
przed defi nitywną likwidacją 
– zaznacza przewodniczący 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Sierpień’80 był dotychczas 
znany m.in. z tego, że bardzo 
mocno dba o to, aby pielęgnować 
wizerunek związku najbardziej 
radykalnego. Tymczasem w 
negocjacjach dotyczących fuzji 
KHW i PGG wystąpił w roli 
najbardziej ugodowej organi-
zacji. W środowisku górniczym 
pojawiły się plotki, że to cena, 
jaką zapłacił za obietnicę urato-
wania kopalni, w której ma 
najsilniejsze struktury. Teraz 
znów próbuje odbudować 
wizerunek związku radykal-
nego, jednak postawa w trakcie 
negocjacji dotyczących łączenia 
PGG z KHW mocno rzutuje na 
wiarygodność tej organizacji. 
– Historia wyraźnie pokazała, 
że górnicze centrale związkowe 
są najbardziej skuteczne w 
obronie praw pracowników 
wtedy, gdy działają wspólnie. 
Jeśli są podzielone, niewiele 
mogą wskórać – dodaje prze-
wodniczący śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności.
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S P R AW Y  Z W I Ą Z K UZarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

fb.com/SlaskoDabrowskaSolidarnosc  Nr 12/2017 |  KATOWICE 23-29.03.2017 3

Foto: TŚD

Od 21 marca przedstawiciele 
zakładowych organizacji związ-
kowych działających w Arce-
lorMittal Poland przebywają 
w budynku dyrekcji spółki w 
oczekiwaniu na rozpoczęcie 
merytorycznych rozmów 
płacowych i ich zakończenie 
podpisaniem porozumienia. 
Zakład został oflagowany. 
Związkowcy zapowiadają, że 
jeśli nie dojdzie do dialogu z 
przedstawicielami zarządu, 
zorganizują kolejną pikietę.

– W pełnej gotowości ocze-
kujemy na podjęcie rozmów 
i podpisanie porozumienia. 
Z naszej strony nic się nie 
zmienia. Nie zamierzamy 
opuszczać budynku dyrekcji 
– mówi Lech Majchrzak, wice-
przewodniczący Solidarności 
w AMP. Dodaje, że decyzja 
o pozostaniu w budynku 
dyrekcji spółki została podjęta 
bezpośrednio po spotkaniu z 
przedstawicielami zarządu, 
podczas którego nie udało się 
skłonić pracodawcy do dialogu. 
Przedstawiciele zarządu odmó-

wili przyjęcia stanowiska doty-
czącego projektu porozumienia 
płacowego przedstawionego 
przez organizacje związkowe 
i opuścili salę.

Projekt porozumienia opra-
cowany przez pracodawcę został 
przekazany organizacjom związ-
kowym pod koniec ubiegłego 
tygodnia z informacją, że od 

20 marca będzie wystawiony 
do podpisywania w trybie 
obiegowym, czyli bez dalszych 
negocjacji. – Takie postępo-
wanie w ArcelorMittal Poland 

ma miejsce po raz pierwszy i 
jest nie do przyjęcia – mówi 
Jerzy Goiński, przewodniczący 
Solidarności w AMP.

Podkreśla,  że projekt 
ten znacznie odbiega o 
oczekiwań pracowników. 
Zakłada podwyższenie płac 
zasadniczych wszystkich 
pracowników fi rmy o 100 zł 
brutto i przeznaczenie kwoty 
17 zł brutto na pracownika 
na indywidualny wzrost płac 
w poszczególnych grupach 
zawodowych. Pracodawca 
zaproponował także wypłatę 
nagrody za 2016 rok w wyso-
kości 1 tys. zł dla pracownika w 
dwóch transzach oraz kolejne 
300 zł uzależnione od wyników 
spółki. Jak informuje Jerzy 
Goiński, strona związkowa 
podtrzymuje postulaty płacowe 
zgłoszone w październiku 2016 
roku. Najważniejsze z nich 
dotyczą podwyżek w wyso-
kości 300 zł brutto dla każdego 
pracownika oraz nagrody 
za ubiegły rok wynoszącej 
2,5 tys. zł brutto.

Negocjacje płacowe prowa-
dzone są w AMP od ubiegłego 
roku, ale stronom do tej pory 
nie udało się dojść do poro-
zumienia, mimo że zgodnie z 
zapisami Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy, rozmowy 
powinny zostać zakończone 
jeszcze w grudniu. W ocenie 
strony związkowej winę za 
brak porozumienia ponosi 
pracodawca, który pozoruje 
dialog i gra na zwłokę.

O unikaniu merytorycznych 
rozmów może świadczyć zacho-
wanie przedstawicieli zarządu, 
którzy wiedząc, że związkowcy 
od wielu godzin czekają na nich 
w sali negocjacyjnej budynku 
dyrekcyjnego, zapowiadają 
spotkania w innych budyn-
kach spółki. – Jest to trudna 
do zrozumienia zagrywka, 
nie licująca z postępowaniem 
pracodawcy, który szczyci 
się tym, że stosuje wysokie 
standardy w prowadzeniu 
dialogu ze stroną społeczną 
– podkreślają związkowcy.

AGNIESZKA KONIECZNY

Pat w rozmowach w ArcelorMittal Poland

Rzekome przywileje dla związkowców

Nowelizacja tzw. ustawy górniczej nie przyznaje działaczom związkowym żadnych dodatkowych uprawnień. 
Nie była konsultowana z Krajową Sekcją Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność i stwierdzenia 
jakoby „S” była współautorem tego projektu, są całkowicie nieuprawnione – podkreślono w stanowisku górniczej 
Solidarności opublikowanym 22 marca.

Foto: Agnieszka Segda



M
inister Radziwiłł 
zapewnił, że 
ustawa o spo-
sobie ustalania 
najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników wykonujących 
zawody medyczne zatrudnio-
nych w podmiotach leczniczych 
wejdzie w życie w lipcu tego 
roku, a płace w służbie zdro-
wia będą rosły do roku 2021. 
Podkreślił także, że projekt 
ustawy został przekazany pod 
obrady Komitetu Stałego Rady 
Ministrów, lecz nie należy się 
spodziewać istotnych zmian 
w jego zapisach. – Wysokość 
podwyżek, o których dzisiaj 
mówi minister zdrowia, nie 
została skonsultowana ze 
stroną społeczną. Prace nad 
projektem tej ustawy były pro-
wadzone w październiku ubie-
głego roku i zostały przerwane 
– zaznacza Halina Cierpiał, 
przewodnicząca Regionalnego 
Sekretariatu Ochrony Zdrowia 
NSZZ Solidarność w Katowi-
cach. W jej ocenie podwyżki 
zapowiedziane przez ministra 
nie wpłyną na poprawę sytu-
acji pracowników placówek 
leczniczych. 

Skąd te różnice?
Zgodnie z deklaracjami szefa 
resortu w 2021 roku mini-
malne wynagrodzenie zasad-
nicze pielęgniarki z wyższym 
wykształceniem i ze specja-
lizacją będzie wynosiło co 
najmniej 4,1 tys. zł brutto. 
Pielęgniarki bez tytułu magi-
stra, ale ze specjalizacją 2,8 
tys. zł brutto, a pielęgniarki 
bez specjalizacji tylko 2,5 tys.  
– Zapowiedzi tak ogromnej 
dysproporcji w zarobkach 
pielęgniarek są niepokojące 

– mówi Joanna Lukosek, 
wiceprzewodnicząca RSOZ 
NSZZ Solidarność.

Poważne wątpliwości związ-
kowców budzą także zapo-
wiedzi dotyczące wzrostu 
minimalnych płac zasadni-
czych wśród lekarzy. Doce-
lowo podstawa lekarza specja-
listy ma wynieść niespełna 
5 tys. zł. brutto, lekarza z pierw-
szym stopniem specjalizacji 
ok. 4,6. tys. zł, a bez specja-
lizacji 4,1 tys. Dla tej grupy 
zawodowej to minimalne 

kwoty. Zarobki większości 
lekarzy już teraz kształtują 
się na tym poziomie – mówi 
Halina Cierpiał.

Młodych nie zachęci
Jak zadeklarował szef resortu 
za 4 lata pracownicy medyczni 
z wyższym wykształceniem 
m.in. farmaceuci, diagności 
laboratoryjni i fi zjoterapeuci 
będą zarabiać minimum 
4,1 tys. zł lub 2,8 tys. zł, 
w zależności do tego, czy będą 
posiadali specjalizację, czy nie. 

– W tych grupach dyspro-
porcje w zarobkach także będą 
zbyt duże – dodaje Joanna 
Lukosek. Natomiast pracow-
nicy ze średnim wykształce-
niem wykonujący zawody 
medyczne np. fi zjoterapeuci 
mają mieć wynagrodzenia 
zasadnicze na poziomie 
2,5 tys. zł brutto. Zdaniem Ewy 
Cieśli, wiceprzewodniczącej 
Solidarności w Wielospecja-
listycznym Szpitalu Powia-
towym im. Hagera w Tarnow-
skich Górach ta kwota nie jest 

satysfakcjonująca i na pewno 
nie zachęci młodych ludzi 
do pracy w służbie zdrowia.

Bez perspektyw
W swoich zapowiedziach 
szef resortu po raz pierwszy 
odniósł się do pracowników nie 
posiadających wykształcenia 
medycznego, ale zatrudnio-
nych w placówkach służby 
zdrowia,  np. sekretarek 
medycznych, czy rejestra-
torek. Do tej pory osoby 
wykonujące te zawody były 

pomijane przez przedstawi-
cieli Ministerstwa Zdrowia 
w dyskusjach dotyczących 
wzrostu płac. Zgodnie z obiet-
nicami Konstantego Radziwiłła 
pensje zasadnicze w tej grupie 
wyniosą niewiele ponad 2 tys. 
zł brutto. – Rozkładanie tak 
niewielkich podwyżek na okres 
4 lat doprowadzi do tego, że ci 
pracownicy ciągle będą mało 
zarabiać i gonić minimalną 
płacę krajową. Zapowiedzi 
ministra są sygnałem, że ich 
zarobki w dalszym ciągu będą 
niskie – mówi Ewa Cieśla.

Potrzeba 7 mld zł rocznie
Wątpliwości budzi także sposób 
sfinansowania podwyżek. 
Zdaniem ministra Radzi-
wiłła pieniądze na ten cel 
będą pochodziły ze zwięk-
szenia nakładów na ochronę 
zdrowia, które w 2021 roku 
mają wynieść 6 proc. PKB. 
Obecnie jest to 4,8 proc. Jednak 
tego, że te pieniądze rzeczywi-
ście będą, nikt dzisiaj nie jest 
w stanie zagwarantować. Póki 
co różnica między obecnymi 
wydatkami na płace w służbie 
zdrowia, a tymi prognozowa-
nymi przez resort wynosi aż 
7 mld zł rocznie.

Halina Cierpiał podkreśla, 
że nie uwzględniony został 
wniosek strony związkowej 
dotyczący wskazania płatnika 
w projekcie ustawy, którym 
powinien być Narodowy 
Fundusz Zdrowia. – Po wejściu 
ustawy w życie wiele placówek 
może nie tylko pogłębić swoje 
zadłużenie, ale także zostać 
zlikwidowanych – mówi prze-
wodnicząca Regionalnego 
Sekretariatu Ochrony Zdrowia 
NSZZ Solidarność.

AGNIESZKA KONIECZNY
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Podwyżki zapowiedziane przez ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła nie poprawią znacząco sytuacji 
najmniej zarabiających pracowników placówek medycznych – podkreślają związkowcy z Solidarności.

Zarabiający najmniej zyskają niewiele
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2 2  m a r c a  z w i ą z kow c y 
z Chorzowskiego Centrum 
Pediatrii i Onkologii zwrócili 
się do wojewody śląskiego 
Ja r o s ł a w a  W i e c z o r k a 
o wszczęcie nadzoru nad 
procedowaniem uchwał 
przez prezydenta Miasta 
Chorzowa. Ich wniosek ma 
związek z zamieszaniem 
wokół uchwały w sprawie 
połączenia tej placówki 
z Zespołem Szpitali Miejskich. 

Katarzyna Kubica z Solidar-
ności w ChCPiO podkreśla, 
że nowy projekt uchwały 
dotyczącej fuzji chorzowskich 
szpitali został przekazany 
związkowcom do konsultacji 
w czasie obowiązywania 
wcześniejszej uchwały w tej 
sprawie. – Uchwała została 
przyjęta przez chorzowskich 
radnych 2 lutego. Ze względu 
na niedochowanie terminu 
konsultacji społecznych zwró-
ciliśmy się do wojewody 
śląskiego o jej uchylenie. 

Po tych interwencjach, 2 marca 
wojewoda uchylił uchwałę, ale 
zanim do tego doszło, orga-
nizacje związkowe otrzymały 
do konsultacji kolejny jej 
projekt. Takie postępowanie 

jest niezgodne z prawem 
– mówi Katarzyna Kubica.

Równocześnie zakładowa 
organizacja Solidarności z 
ChCPiO zwróciła się do 
Jerzego Szafranowicza, dyrek-

tora Oddziału Narodowego 
Funduszu Zdrowia w Katowi-
cach o przedstawienie symu-
lacji fi nansowej dla każdej z 
placówek oddzielnie oraz dla 
podmiotu, który powstanie 

po ich połączeniu. – Wiemy, 
że taka symulacja powstała 
na potrzeby władz miasta, 
ale nie mamy do niej wglądu 
i nie możemy się do niej 
odnieść – wyjaśnia.

22 marca po raz pierwszy 
doszło do spotkania związ-
kowców z Włodzimierzem 
K a c z m a r ą ,  k t ó r y  p e ł n i 
obowiązki dyrektora placówki 
po odwołaniu z tego stano-
wiska Grzegorza Szpyrki 
przez prezydenta miasta. 
– Ta rozmowa nie przyniosła 
przełomu. Podtrzymaliśmy 
nasze stanowisko dotyczące 
bezzasadności fuzji chorzow-
skich szpitali. W naszej ocenie 
połączenie z Zespołem Szpitali 
Miejskich zaszkodzi Centrum. 
Nowy dyrektor obiecał jedynie, 
że odniesie się do naszych 
wątpliwości – mówi Kata-
rzyna Kubica.

Mimo protestów i obaw 
pracowników z ChCPiO, 
władze Chorzowa bezkom-

promisowo realizują zapla-
nowany przez siebie scena-
riusz. Komisja integracyjna 
zajmująca się połączeniem 
szpitali cały czas prowadzi 
swoje prace, ale dla przedsta-
wicieli organizacji związko-
wych zabrakło w niej miejsca. 
Z informacji, jakie dotarły do 
związkowców wynika, że na 
ich udział w pracach komisji 
nie zgodzili się dyrektorzy 
obydwu placówek. – Strona 
związkowa powinna wiedzieć, 
w jakim kierunku zmierzają 
prace tej komisji na tym 
etapie, na którym obecnie się 
znajdujemy. Z tego co wiemy, 
komisja zaczyna poruszać 
tematy dotyczące przyszłości 
pracowników i problemów z 
umowami o pracę i kontrak-
tami. Z tego względu związki 
powinny zostać zaproszone 
do jej prac, dla nas są to 
kluczowe sprawy – dodaje 
Katarzyna Kubica.

AGA

Władze Chorzowa uparcie dążą do połączenia szpitali
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R
ada Ministrów zajęła 
się obywatelskim 
projektem o ogra-
niczeniu handlu 
w niedziele na posie-

dzeniu 21 marca. – Zdaniem 
rządu, ograniczenie handlu 
w niedziele jest ważnym 
społecznie zagadnieniem. 
Ograniczenie tego handlu 
może prowadzić do wzmoc-
nienia więzi społecznych, 
szczególnie rodzinnych. Wśród 
osób zatrudnionych w handlu 
szczególnie dużo jest kobiet-
-matek, a niedziela to często 
najbardziej dogodny moment 
(mając na uwadze obowiązki 
szkolne) na spędzenie czasu z 
dziećmi i rodziną. Warto też 
zauważyć, że w Niemczech, 
Austrii, Francji, Wielkiej Brytanii, 
Norwegii, Szwajcarii, Belgii, 
Grecji i Danii istnieje całkowity 
zakaz handlu w niedziele lub 
jest on ograniczony w zależ-
ności od regionu, pory roku czy 
wielkości sklepu – napisano w 
rekomendacji rządu.

Gabinet premier Beaty 
Szydło nie określił liczby 
niedziel w miesiącu, która 
powinna być objęta ograni-
czeniami. Rzecznik rządu Rafał 
Bochenek podczas konferencji 
prasowej po posiedzeniu Rady 
Ministrów podkreślił, że ta 
kwestia będzie przedmiotem 
dalszych dyskusji w komisjach 
sejmowych. – To bardzo ważne, 
bo w ostatnich tygodniach 
pojawiały się niepokojące 
wypowiedzi polityków obozu 
rządzącego, zgodnie z którymi 
ograniczenia miałyby doty-
czyć tylko części niedziel. 
My stoimy na stanowisku, 
że wolne od pracy w handlu 
mają być wszystkie niedziele 
w miesiącu. Pod takim rozwią-
zaniem podpisało się ponad 
pół miliona obywateli i tego 
oczekują pracownicy handlu 
i ich rodziny – mówi Bujara.

Doprecyzować niektóre zapisy
W ocenie rządu niektóre zapisy 
projektu należy doprecyzować 
tak, by nie budziły wątpliwości 
interpretacyjnych. – Rząd 
dostrzega także m.in. negatywne 
skutki społeczne objęcia ustawą 
takich placówek jak zakłady 
pogrzebowe i kwiaciarnie. Istnieją 
również niejasności odnośnie 
zakupów online w niedziele. 
Projektowane przepisy powinny 
być tak przeredagowane, aby 
wprost i całkowicie wyłączały 
handel w internecie spod wpro-
wadzanego zakazu – napisano 
w rekomendacji. 

Jak podkreśla Alfred Bujara, 
Komitet Inicjatywy Ustawo-
dawczej cały czas prowadzi 
konsultacje na temat projektu 
z wieloma środowiskami. Ich 

efektem są przygotowane auto-
poprawki, które wychodzą 
naprzeciw propozycjom ujętym 
w rządowej rekomendacji. 
– Należy pamiętać, że nasz 
projekt dotyczy ogromnej sfery 
życia publicznego, która wcześ-
niej w ogóle nie była uregulo-
wana w systemie prawnym. W 
polskim prawie nie ma nawet 
podstawowych defi nicji doty-
czących handlu. Dlatego część 
zapisów projektu wymaga 
doprecyzowania, co jest rzeczą 
absolutnie normalną w toku 
prac legislacyjnych. Większość 
uwag zgłoszonych przez rząd 
uwzględniliśmy już w przy-
gotowanych autopoprawkach 
– tłumaczy szef Krajowego 
Sekretariatu Banków, Handlu i 
Ubezpieczeń NSZZ Solidarność. 

Bez kary więzienia
W obywatelskim projekcie 
ustawy o ograniczeniu handlu w 
niedziele przewidziano sankcje 
za złamanie jej zapisów w 
postaci grzywny, kary ogra-
niczenia wolności lub pozba-
wienia wolności do lat 2. 
W ocenie rządu są to kary zbyt 
dotkliwe. – Kara ograniczenia 
i pozbawienia wolności to był 
pomysł samych pracodawców, 
którzy poparli nasz projekt. 
Obawiali się, że jeśli sankcją 
za załamanie ustawy będzie 
wyłącznie grzywna wynosząca 
maksymalnie 2 tys. zł, to wielkie 
sieci handlowe będą świadomie 
łamać prawo, gdyż otwierając 
sklepy „zarobią” na grzywnę w 
kilka minut – tłumaczy Alfred 
Bujara. – Jednak w związku 

z tym, że sprawa budzi tak 
duże kontrowersje, proponu-
jemy zmienić karę więzienia 
na grzywnę, której wysokość 
byłaby uzależniona od obrotów 
danego sklepu. Chodzi o to, aby 
kara była tak samo dotkliwa dla 
małego sklepu, jak i dla wielkiej 
sieci hipermarketów – dodaje 
przewodniczący.

Rekomendacja rządu zawiera 
również zapis, który wzbudził 
niepokój handlowej Solidar-
ności. W ocenie Rady Mini-
strów podczas dalszych prac 
legislacyjnych w Sejmie warto 
rozważyć ewentualne etapowe 
wprowadzanie proponowanych 
w projekcie zmian, co miałoby 
umożliwić bieżącą analizę 
skutków społecznych i ekono-
micznych nowych rozwiązań. 

– Akceptując rozwiązanie, 
że np. teraz wprowadzamy 
dwie niedziele wolne od pracy 
w handlu, a za rok zobaczymy 
co dalej, ryzykujemy, że sprawa 
nigdy nie zostanie dokończona. 
Im bliżej będzie do wyborów, 
tym rządowi trudniej będzie 
ograniczyć przywileje wiel-
kich sieci handlowych, które 
stanowią potężne lobby i mają 
ogromne przełożenie na media 
– zaznacza Bujara. 

Prace wreszcie przyspieszą?
Pierwsze czytanie obywatel-
skiego projektu ustawy o ogra-
niczeniu handlu w niedziele 
odbyło się 6 października ubie-
głego roku. Posłowie opowie-
dzieli się za przekazaniem 
projektu do sejmowej Komisji 
Polityki Społecznej i Rodziny, 
która jak dotąd nie zajęła się tą 
kwestią. Handlowa Solidarność 
liczy, że po pozytywnej reko-
mendacji rządu dalsze prace 
legislacyjne nad projektem 
wreszcie ruszą. 

Projekt ustanawiający 
niedzielę dniem wolnym od 
pracy w handlu przewiduje 
liczne wyjątki. Czynne w tym 
dniu będą mogły być m.in. 
stacje benzynowe, piekarnie, 
sklepy usytuowane na dwor-
cach kolejowych i lotniskach 
czy kioski z prasą. Handlować 
będą mogły również małe, osied-
lowe sklepy pod warunkiem, 
że za ladą stanie ich właściciel. 
To właśnie drobni sklepikarze 
mają obok pracowników handlu 
najbardziej skorzystać dzięki 
nowym przepisom.

Dodatkowo zapisy projektu 
przewidują siedem tzw. niedziel 
handlowych w ciągu roku. 
Sklepy mają być czynne m.in. 
w niedziele poprzedzające Boże 
Narodzenie oraz Wielkanoc, 
a także w okresach, w których 
organizowane są wyprzedaże.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Rząd zarekomendował dalsze prace nad obywatelskim projektem dotyczącym zakazu handlu w niedziele, choć zgłosił do 
niego uwagi. – Mamy nadzieję, że teraz procedowanie projektu w parlamencie wreszcie ruszy – mówi Alfred Bujara, szef handlowej Solidarności. 

Zielone światło dla ograniczenia 
handlu w niedziele

Foto: pixabay.com/CC0

Reklama
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N
asz region przez 
600 lat był poza 
państwowością 
polską. To ewene-
ment, że po tak 

długim okresie ludzie w więk-
szości tu mieszkający, opowie-
dzieli się właśnie za Polską. 
Gdyby nie fakt dopuszczenia 
do głosowania ludzi urodzo-
nych na Śląsku ale mieszkają-
cych poza jego granicami, to 
plebiscyt prawdopodobnie od 
razu zostałby rozstrzygnięty na 
naszą korzyść – mówi Krystian 
Szulc, prezes Stowarzyszenia 
Powstania Śląskie 90. Organizacja 
ta prowadzi działalność społeczną 
mającą na celu przypominanie 
o Plebiscycie i Powstaniach 
Śląskich. Jej prezes jest wnukiem 
powstańców śląskich.

 
Krzywdzący wynik
Plebiscyt miał na celu wyzna-
czenie granicy polsko-niemie-
ckiej po I wojnie światowej. 
Przeprowadzony został 
20 marca 1921 roku, zgodnie 
z zapisem pokojowego Trak-
tatu Wersalskiego z 1919 roku. 
Jego wynik miał zdecydować o 
przynależności ziem Górnego 
Śląska do Polski lub Niemiec. 
Nadzór nad przygotowa-
niem i przebiegiem plebiscytu 
sprawowała Międzysojusz-
nicza Komisja Plebiscytowa. 
W głosowaniach wzięło udział 
96,5 proc. osób z obszaru plebis-
cytowego. Wynik plebiscytu 
był dla Polski niekorzystny. 

Za przyłączeniem Górnego 
Śląska do Polski opowiedziało 
się 40,3 proc. uprawnionych 
do głosowania. Za jego fuzją 
z Niemcami zagłosowało 
59,5 proc. uprawnionych. 
Ale o takim rozstrzygnięciu 
zdecydowały nieprawidło-
wości w głosowaniach m.in. 
głosy oddane w plebiscycie 
przez blisko 150 tys. Niemców, 

którzy wprawdzie urodzili się 
na terenie plebiscytowym, 
ale później wyemigrowali do 
Niemiec. – Na Śląsk przyjechało 
zagłosować tysiące emigrantów 
z Zagłębia Rurhy. Niemieccy 
Ślązacy w ogóle mieli bardzo 
poważne wsparcie ze swojego 
kraju. Na taką pomoc Polski 
nie mogli liczyć mieszkający 
tu jej obywatele. Po I wojnie 

Światowej i wojnie z Sowietami 
kraj był bardzo zniszczony 
– wyjaśnia Krystian Szulc.

Bez tego nie byłoby powstania
Reakcją Polaków na wynik 
plebiscytu było III Powstanie 
Śląskie. Wybuchło w nocy z 
2 na 3 maja 1921 roku pod 
wodzą Wojciecha Korfantego. 
To właśnie ten zryw ostatecznie 

przesądził o korzystnym dla 
Polski podziale Śląska, który 
odgórnie ustaliła Liga Narodów. 
Z terenu plebiscytowego do 
Polski przyłączono 29 proc. 
obszaru i 46 proc. ludności. 
Na tym obszarze znajdowały 
się wówczas 53 kopalnie 
z 67 funkcjonujących na 
Górnym Śląsku, 22 z 37 istnie-
jących tu wielkich pieców oraz 

9 z 14 działających w regionie 
stalowni. – Nie zyskalibyśmy 
tego, gdyby nie plebiscyt. Od 
niego wszystko się zaczęło. 
Bez plebiscytu nie doszłoby 
do zorganizowania się polskiej 
ludności w trzecim powstaniu 
śląskim. Nie byłoby też decyzji 
o przyłączeniu do Polski cennej 
przemysłowej części Śląska. Dla 
nas plebiscyt był dowodem, że 
tu jest dużo Polaków i warto 
się bić – dodaje prezes Stowa-
rzyszenia Powstania Śląskie 90. 

Zaniedbania w edukacji
Zdaniem Krystiana Szulca na 
skutek zaniedbań w edukacji na 
temat tego ważnego dla Polski 
wydarzenia, wiedza Polaków o 
plebiscycie pozostawia wiele do 
życzenia. – Sądzę, że dziś ludzie 
więcej wiedzą o bitwie pod 
Grunwaldem. Dlatego konieczne 
są działania edukacyjne, które 
zmieniłyby charakter prze-
kazu o tym wydarzeniu. Tu 
nie chodzi o uroczystości dla 
władz, które ograniczają się na 
przykład do składania w rocz-
nice kwiatów pod pomnikami 
powstańców śląskich, lecz o 
zainteresowanie tym tematem 
obywateli, zwłaszcza młodych. 
Dobrze byłoby, gdyby nasz 
region wziął przykład z Wiel-
kopolski. Tam rocznice powstań 
wielkopolskich mają bardzo 
edukacyjny charakter. A przy 
tym obchodzone są z powagą 
i honorami – podkreśla Szulc.

BEATA GAJDZISZEWSKA

20 marca minęła 96. rocznica plebiscytu na Górnym Śląsku. W jego efekcie Polska zyskała cenną część 
górnośląskiego zagłębia przemysłowego.

Plebiscyt jak perła w koronie

Foto: commons.wikimedia.org/Bundesarchiv, Bild 146-1985-010-10/CC-BY-SA 3.0

Historia tarnogórskiej Solidarności
Książka "Tarnogórska Solidarność 
1980-1990” to jedna z pierw-
szych prac poświęconych lokalnym 
strukturom związku. Promocja 
publikacji odbyła się 16 marca w 
Tarnogórskim Centrum Kultury.

Autorami monografii „Tarno-
górska Solidarność 1980-1990” są 
Jarosław Neja, Krzysztof Gwóźdź 
i Sebastian Rosenbaum, historycy 
z katowickiego oddziału Instytutu 
Pamięci Narodowej. W publikacji 
szczegółowo opisali początki związku 
na ziemi tarnogórskiej, okres karna-
wału Solidarności i późniejszą 
działalność konspiracyjną. Sporo 
uwagi w monografii   poświęcili też 
historycznym wyborom do tzw. 
Sejmu kontraktowego w 1989 roku 
oraz wyborom samorządowym w 
1990 roku ubiegłego stulecia. Cała 
opisana w książce historia zaczyna 
się 21 sierpnia 1980 roku w tarno-
górskim zakładzie przemysłowym 
„Fazos”. Tego dnia jego pracownicy 
jako pierwsi rozpoczęli strajk w 
województwie katowickim. Przed-
stawili swoje żądania płacowe i 
socjalne, a także solidaryzowali się 
z postulatami społecznymi straj-
kujących robotników w Stoczni 
Gdańskiej. Obecny na promocji 
książki burmistrz Tarnowskich Gór 
Arkadiusz Czech podkreślał, że 
Solidarność na Śląsku rozpoczęła 
się właśnie w tym mieście. 

Z inicjatywą powstania publikacji 
o tarnogórskiej Solidarności wyszli 
na początku 2009 roku miejscowi 
związkowcy z Terenowej Sekcji 
Problemowej Powiatu Tarnogór-
skiego NSZZ Solidarność. Utworzyli 
zespół roboczy, w skład którego 
weszli: przewodniczący tej sekcji Jan 
Jelonek, kierownik tarnogórskiego 
biura terenowego Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Soli-
darności Zbyszek Klich, miejscowy 
działacz związku Dariusz Warda oraz 
sympatyk związku, były poseł i sędzia 

Trybunału Stanu Krzysztof Śmieja. 
– Uznaliśmy, że należy postawić na 
kompetencje i doświadczenie histo-
ryków z katowickiego oddziału IPN, 
dlatego właśnie im powierzyliśmy 
napisanie tej książki – podkreśla 
Jan Jelonek. 

Promocji książki „Tarnogórska 
Solidarność 1980-1990” towarzyszyła 
projekcja fi lmu Ryszarda Kowalskiego 
„Warto było...”, opowiadającego 
również o działalności związku 
w mieście w tym samym okresie.

BG

Foto: TŚD

Komunikat
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Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2017 roku):   2.000 zł

» Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
(w IV kwartale 2016 roku):  4.403,78 zł

» Najniższa emerytura 
(od 1 marca 2017 roku):  1.000 zł

§

Z głębokim żalem pożegnaliśmy naszego Przyjaciela 

KAZIMIERZA RZOTKIEGO
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej NSZZ Solidarność 

w Jastrzębskich Zakładach Remontowych.

Łącząc się w żałobie i smutku

z Jego Rodziną

wyrazy najgłębszego współczucia składają

koleżanki i koledzy
z Solidarności z JZR

Komunikat

Komisje nieposiadające numeru REGON i NIP oraz nieskładające 
aktualnej ankiety informacyjnej, analizy składek, nie otrzymają 
potwierdzenia rejestracji ZOZ i MOZ. Ponadto przypominamy o 
ustawowych terminach składania sprawozdań w urzędach skarbowych.

WAŻNE: Decydującą datą jest data podjęcia uchwały zatwierdzającej 
sprawozdania (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa).

Jeżeli data podjęcia uchwały jest przed 31 marca 2017 roku 
– komplet wymaganych dokumentów (CIT-8,CIT-8/O, wszystkie 
sprawozdania i uchwała zatwierdzająca) składa się do 10 dni 
od daty uchwały.

Jeżeli data podjęcia uchwały jest po 31 marca 2017 roku, CIT-8, 
CIT-8/O, należy składać do 31 marca 2017 roku; pozostałe 
sprawozdania składa się do 10 dni od daty uchwały, ale nie później 
niż do 30 czerwca 2017 roku.

PIT 4R – do 31 stycznia 2017 roku.

PIT 11 i PIT 8C – rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od 
osób fi zycznych należy złożyć do urzędu skarbowego do 31 stycznia 
2017 roku w formie papierowej, a w formie elektronicznej przy 
wykorzystaniu kwalifi kowanego podpisu elektronicznego do 28 
lutego 2017 roku. Także do 28 lutego 2017 roku należy wysłać te 
rozliczenia podatnikom.

Termin składania do ZR analizy składek za ubiegły rok upływa 
31 marca bieżącego roku.

Termin składania informacji o liczebności członków dwa razy 
każdego roku za I i II półrocze danego roku.

Więcej informacji: 
Beata Kocerba – pok. 112, tel. 32 353 84 25 wew. 112.

W serwisie internetowym śląsko-dąbrowskiej Solidarności 
(www.solidarnosckatowice.pl) można pobrać nowe druki 

bilansu i rachunku wyników oraz druk informacji 
dodatkowej – załączniki do CIT-8 oraz inne (zakładka: 

Dla związkowców/Dokumenty do pobrania/Druki fi nansowe).

Komunikat dla Komisji ZakładowychW 
życiu codziennym 
c z ę s t o  d e c y -
dujemy s ię  na 

obdarowanie osób trzecich 
kosztem naszego majątku. 
W niektórych przypadkach 
ów majątek przedstawia sobą 
znaczną wartość pieniężną, 
jak np. nieruchomość lub 
samochód. Problem powstaje 
w sytuacji, kiedy obdaro-
wana osoba, już po wyko-
naniu darowizny – deli-
katnie mówiąc – nie jest 
nam wdzięczna i podejmuje 
czynności zmierzające do 
naszego pokrzywdzenia.

W tak przedstawionym 
stanie faktycznym z pomocą 
przychodzi nam Ustawo-
dawca, który wskazał w 
treści art. 898 § 1 Kodeksu 
cywilnego, że darczyńca 
może odwołać darowiznę 
nawet już wykonaną, jeżeli 
obdarowany dopuścił się 
względem niego rażącej 
niewdzięczności. Co prawda, 
polski system prawny nie 
definiuje pojęcia „rażącej 
niewdzięczności”, aczkol-
wiek sądy dają nam pewnego 
rodzaju wskazówki, w jaki 
sposób to pojęcie należy rozu-
mieć. Niewdzięczność może 
być stwierdzona dopiero po 
uwzględnieniu całokształtu 
okoliczności dotyczących 
zarówno obdarowanego, jak 
i darczyńcy. Sposób rozu-
mienia „niewdzięczności” 
jako przesłanki zastosowania 
art. 898 K.c. koresponduje z 
potocznym znaczeniem tego 
słowa. W potocznym języku 

„niewdzięczność” jest rozu-
miana jako „brak poczucia do 
jakichkolwiek zobowiązań 
moralnych względem osób, 
które udzieliły pomocy 
lub w inny sposób okazały 
dobro”. Niewdzięczność 
może być okazana przez 
zachowanie, które może 
polegać zarówno na dzia-
łaniu, jak i na zaniechaniu. 
Nie powinny być uznawane 
za rażącą niewdzięczność 
zwykłe konfl ikty rodzinne 
(życiowe), mieszczące się w 
granicach przyjętych w środo-
wisku, do którego należy 
darczyńca. W orzecznictwie 
zostało zaprezentowane 
stanowisko, zgodnie z którym 
jako rażąca niewdzięcz-
ność może być potrakto-
wane zachowanie obdaro-
wanego, które, oceniając 
rzecz rozsądnie, musi być 
uznane za wysoce niewłaś-
ciwe i krzywdzące darczyńcę. 
Rażącą niewdzięcznością 
może być m.in. znęcanie 
się nad darczyńcą, całko-
wite odseparowanie się i 
nieutrzymywanie z nim 
kontaktów, dokonanie wobec 
niego jakiegokolwiek czynu 
zabronionego. 

Warto zaznaczyć, że odwo-
łanie darowizny następuje 
w drodze oświadczenia woli 
złożonego przez darczyńcę 
obdarowanemu – zgodnie z 
treścią 900 K.c. W przypadku, 
gdy przedmiotem darowizny 
nie jest nieruchomość, to 
wówczas samo to oświad-
czenie przenosi zwrotnie 

własność nieruchomości 
na rzecz darczyńcy. Jeżeli 
jednak przedmiotem daro-
wizny jest nieruchomość, 
to samo oświadczenie nie 
powoduje automatycznie, 
że taka nieruchomość prze-
chodzi ponownie na włas-
ność darczyńcy. W takim 
przypadku konieczne jest 
bowiem oświadczenie woli 
złożone przez obdarowanego 
w formie aktu notarialnego. 
Jeżeli obdarowany, pomimo 
złożenia mu oświadczenia 
woli o tym, że odwołuje 
darowiznę ze względu na 
jego rażącą niewdzięczność, 
nie zwróci darowizny na 
rzecz darczyńcy, to wówczas 
konieczne jest wytoczenie 
powództwa o zobowiązanie 
obdarowanego do złożenia 
oświadczenia woli o zwrocie 
darowizny. Orzeczenie 
tego typu – zastępuje ww. 
oświadczenie woli – stąd na 
podstawie wyroku można 
m.in. dokonać zmiany w 
księdze wieczystej nieru-
chomości.

Należy jednak pamiętać 
o treści 899 § 3 K.c., który 
przewiduje termin w jakim 
darowiznę można skutecznie 
odwołać. Zgodnie z tym 
przepisem darowizna nie 
może być odwołana po 
upływie roku od dnia, w 
którym uprawniony do 
odwołania dowiedział się 
o niewdzięczności obda-
rowanego. Termin ten ma 
charakter terminu zawi-
tego, początkiem biegu tego 

terminu jest dzień dowie-
dzenia się przez darczyńcę 
o niewdzięczności obda-
rowanego, a w sytuacji 
śmierci darczyńcy wskutek 
umyślnego działania obda-
rowanego dzień, w którym 
spadkobierca dowiedział 
się o tym, że obdarowany 
jest sprawcą tej śmierci; 
najwcześniej jednak jego bieg 
może rozpocząć się w dniu 
zgonu darczyńcy. Ponieważ 
uprawnienie to może być 
zrealizowane przez więcej 
niż jednego spadkobiercę, 
nie da się wykluczyć, że 
termin ten będzie liczony 
odrębnie dla każdego takiego 
uprawnionego.

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

Przypominamy, że osoby 
posiadające Ochronę Prawną 
CDO24 mogą zawsze, na bieżąco 
zasięgnąć szczegółowych infor-
macji w departamencie prawnym 
CDO24 pod numerem telefonu 
801 00 31 38 lub 32 4781700. 
Pozostałe osoby zainteresowane 
posiadaniem ochrony prawnej 
zapraszamy do zapoznania się 
z ofertą CDO24 na stronie 
internetowej www.cdo24.pl.

Odwołanie darowizny
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NIE MUSISZ BYĆ SAM. ZAŁÓŻ ZWIĄZEK I BĄDŹ SILNY 
W PRACY. ZORGANIZOWANI MAJĄ LEPIEJ! 

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

e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl

» TAK SIĘ SKŁADA, ŻE TO WYDANIE 
WIEŚCI piszemy w Dzień Wagarowicza, 
z rozrzewnieniem wspominając czasy 
szkolne. W pierwszy dzień wiosny, raz 
w roku można było zabłądzić w drodze 
do szkoły bez większych konsekwencji. 
Niestety potem człowiek dorasta, idzie 
do roboty, a Dnia Bumelanta niestety 
kalendarz nie przewiduje. Niektórym 
jednak sumienne chodzenie do pracy 
opłaca się bardziej niż innym. Jak donosi 
Super Express, pracownicy Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych dostali od poczatku 
kadencji łącznie 6 mln zł premii. Resort 
tłumaczy, że urzędnicy są nagradzani 
m.in. za przestrzeganie ustalonego 
czasu pracy. Przepełnieni uznaniem i 
podziwem dla tych nietuzinkowych 
osiągnięć, proponujemy wprowadzić 
jeszcze specjalne dodatki dla tych urzęd-
ników, którzy w ramach budżetowych 
oszczędności nie słodzą porannej kawki 
parzonej przez sekretarkę. 

» JAKOŚ TAK OSTATNIO BYWA, 
że sędziowie wchodzą w buty poli-
tyków i odwrotnie. Dlatego teraz słów 
kilka o przedstawicielu tzw. trzeciej 
władzy, panu sędzi Waldemarze Żurku, 
rzeczniku Krajowej Rady Sądownictwa 
i jednym z naczelnych obrońców 
państewka prawka przed zakusami 
złowrogiego Kaczafiego. Otóż była 
żona pana sędziego poskarżyła się 
tabloidom, że ten zażądał od swoich 
córek zwrotu alimentów, które płacił na 
ich utrzymanie po rozwodzie. Starszą 
córkę miał straszyć pozwem, jeśli nie 
odda mu 20 tys. zł. Żurek twierdzi, że 
sprawa dawno została wyjaśniona i ma 
bardzo dobre relacje z córkami. My też 
mamy wspaniały kontakt z krewnymi. 

Podróżny zamiast kartek świątecz-
nych wysyła im wezwania do zapłaty, 
a Gospodzki na rodzinne imprezy, na 
które zapraszają z osobą towarzyszącą, 
przychodzi z komornikiem. 

» JEDNA Z NASZYCH ULUBIONYCH 
przedstawicielek dobrej zmiany Kempa 
Beata, goszcząc w tefałenie ostatecznie 
i niezbicie udowodniła, że Donaldinho 
nie jest wcale Polakiem. Obyło się bez 
zaglądania w akt urodzenia i analizy 
drzewa genealogicznego. Minister Kępie 
wystarczył sposób chodzenia cesarza 
Europy. Jak stwierdziła, „bardzo często 
idąc, trzyma rękę w kieszeni. Może to 

tak z europejska, może Polakiem już 
mniej się czuje”. Od razu zaszyliśmy 
kieszenie we wszystkich portkach, 
którymi dysponujemy. Lepiej nosić 
portfel i klucze w skarpetach niż narażać 
się na deportację. 

» W TYM TYGODNIU NIE PISZEMY 
o Rychu Swetru, który stwierdził, że jego 
nowoczesna kropka jest jak jednostka 
GROM. Nie wiemy, co Rychu miał na 
myśli, ale chyba jedyne, co go łączy z 
komandosami z GROM, to fakt, że też 
bierze udział w tajnych, zagranicznych 
misjach. Na przykład na Maderze.

GOSPODZKI&PODRÓŻNY

WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe ROZBAWIŁO nas to

Foto: esmem

– Tatusiu, czy Ocean Spokojny 
zawsze jest spokojny?
– Co za głupie pytanie? Czy nie 
możesz pytać o coś mądrzejszego?
– Mogę. Kiedy umarło Morze 
Martwe?

***
Mąż wraca wieczorem z pracy i 
pyta żonę:
– Mamy może coś smacznego 
na kolację?
– Mogę być ja?
– Wiesz, że nie mogę jeść tłustego, 
kochanie.

***
– Dlaczego faceci noszą zdjęcie 
dziewczyny w portfelu? 
– Żeby przypominało, że w tym 
miejscu mogły być pieniądze?

***
Spięcie na drodze. Wkurzony facet: 
– Kobieto, robiłaś kiedyś prawo 
jazdy?! 
– Więcej razy od ciebie, debilu!

***
– Mamo, spełniliśmy dziś we trzech 
dobry uczynek. Przeprowadziliśmy 
staruszkę przez jezdnię.
– To bardzo dobrze, ale dlaczego 
we trzech?
– Bo stawiała opór.

***
Małżeństwo wychodzi z kina po 
miłosnym fi lmie. Siadają na ławce 
w parku i całują się na całego. 
Podchodzi policjant:
– Proszę państwa, to jest zabronione 
w miejscu publicznym. Otrzymujecie 
mandat. Pan 50 zł, pani 500 zł.
– Dlaczego ja tylko 50 zł? – pyta mąż.
– Pana widzę tu pierwszy raz 
– odpowiada policjant. 

Nauczycielka pyta uczniów jakie 
mają zwierzęta w domu. Dzieci 
odpowiadają kolejno:
– Psa!
– Ja mam kota!
– Ja rybki w akwarium!
W końcu nauczycielka pyta Jasia:
– A jakie ty, Jasiu, masz zwierzątko 
w domu?
– Kurczaka w zamrażarce.

***
Pani mówi do Jasia:
– Podaj długość linii kolejowych 
w Polsce.
– A w którym roku? – pyta Jaś.
– Obojętnie.
– Ok, więc rok 1183, długość 0 km.

***
Nauczycielka matematyki napisala 
na tablicy 8:2 i pyta Jasia:
– Co ty na to?
– To zależy. Musiałbym jeszcze 
poznać nazwy tych drużyn...

***
Do Nowaka w nocy dzwoni telefon:
– Przepraszam tu apteka. Nastąpiła 
wielka pomyłka, zamiast rumianku 
pańskiej teściowej dostarczono 
cyjanek.
– A co to za różnica?
– No... 2,50 zł.
– To ja dopłacę.

***
Klient w restauracji do kelnera:
– Poproszę jakiś rzadki afrykański 
przysmak. 
A kelner odpowiada: 
– Może wody?

***
Przychodzi facet do apteki i mówi:
– Poproszę lekarstwo na zachłan-
ność. Tylko dużo, dużo, dużo!

Reklama


