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GÓRNICTWO

Tę kopalnię można
i trzeba uratować
» Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego NSZZ Solidarność zwrócił 
się do Ministra Energii o podjęcie 
działań mających na celu odstąpie-
nie od procesu likwidacji kopalni 
Krupiński w Suszcu. W ocenie władz 
śląsko-dąbrowskiej „S” zakład można ura-
tować. – Decyzję o rozpoczęciu procesu 
likwidacji kopalni podważali nie tylko 
przedstawiciele związków zawodowych, 
samorządowcy i lokalna społeczność, 
ale też liczne grono ekspertów, którzy 
wskazywali na bogate złoża węgla koksu-
jącego, które dają możliwość długoletniej 
i opłacalnej eksploatacji. To są tysiące 
miejsc pracy i bezpośrednio przy wydo-
byciu i w otoczeniu – mówi Dominik 
Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej „S”.

» STRONA 3

WIARA I TRADYCJA

Przez krzyż 
do nieba 
» Zmartwychwstania Chrystusa 
nie można rozważać bez Jego 
śmierci na krzyżu. W tym kontekście 
krzyż nie jest symbolem cierpienia i 
upokorzenia, lecz znakiem zwycięstwa 
życia nad śmiercią. Paradoksem krzyża 
jest odwrócenie wartości. Przed ukrzy-
żowaniem Chrystusa śmierć na nim 
uznawana była za haniebną. Po nim 
krzyż stał się znakiem zwycięstwa życia 
nad śmiercią. – Nie byłoby zmartwych-
wstania, gdyby nie było męki i śmierci 
Jezusa. To musiało się wydarzyć, bo w 
zamyśle Bóg posłał swego Syna, żeby 
odkupił świat poprzez drogę krzyża. 
Chrystus umierając na krzyżu wziął na 
siebie wszystkie nasze słabości 
– podkreśla ks. Tomasz Zmarzły, dyrek-
tor Archiwum Diecezji Sosnowieckiej 
w Będzinie.

» STRONA 6

PRAWO PRACY

Kara za chorowanie 
jest nie do przyjęcia
» Propozycje Konfederacji Lewiatan 
dotyczące pozbawienia pracownika 
zapłaty za pierwsze 3 dni choroby i 
obniżenie pensji na zwolnieniu lekar-
skim do 60 proc. z obowiązujących 
obecnie 80 proc., są nie do przyjęcia. 
Zdaniem związkowców pracownik nie 
może być karany za to, że jest chory 
i korzysta ze zwolnienia lekarskiego. 
Obniżenie wynagrodzenia za okres zwol-
nienia lekarskiego doprowadzi do sytua-
cji, w których pracownicy obawiając się 
utraty znacznej części zarobków będą 
przychodzili chorzy do pracy, zarażając 
pozostałą część załogi. Konfederacja 
Lewitan zamiast karać pracowników za 
chorowanie powinna promować dobre 
praktyki na przykład nagradzanie za 
brak absencji w pracy.

» STRONA 4
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C
zy pracodawca musi być chciwcem 
bez sumienia i wyzyskiwaczem pogar-
dzającym pracownikami? Jasne, że 

nie. To szkodliwy stereotyp. Szkodliwy dla 
jednej i drugiej strony. Wiadomo, że w inte-
resie pracodawcy jest kupić jak najtaniej jak 
najlepszą pracę, a w interesie pracownika jest 
jak najdrożej swoją pracę sprzedać. Ale jeden 
drugiemu jest potrzebny, jeden bez drugiego 
istnieć nie może. To przecież truizm. Przez 
lata ewoluował cały system zasad prawnych, 
społecznych, moralno-etycznych, który 
ten stosunek pracownik-pracodawca regu-
luje, wskazując raczej na potrzebę współ-
pracy, wzajemnego szacunku i działań na 
rzecz dobra wspólnego. Tym bardziej więc 
zdumiewa mnie fakt, że przedstawiciele orga-
nizacji pracodawców co jakiś czas występują 
publicznie z pomysłami, które konserwują 
ów stereotyp bezdusznego XIX-wiecznego 
kapitalisty, który 8-godzinny dzień pracy, 
opiekę socjalną i prawa pracownicze uważał 
za kompletną abberację. 

Ostatnio w tę rolę wcielił się niejaki Jeremi 
Mordasewicz ze związku pracodawców 
noszącego nazwę Konfederacja Lewiatan. 
Wysunął pomysł, żeby pracownik na zwol-
nieniu lekarskim otrzymywał tylko 60 proc. 
wynagrodzenia i żeby pierwsze trzy dni 
choroby były bezpłatne. To jego zdaniem 
ma być lekarstwo na nadużywanie zwolnień 
lekarskich przez pracowników. Powiecie, że 
się czepiam, wszak mógł pójść dużo dalej 
i powiedzieć, że skoro chory nie pracuje, 
to nic mu się nie należy. Wyzdrowieje, to 
odrobi. Nie wyzdrowieje, trudno. Tak chce 
niewidzialna ręka rynku i jak najbardziej 
widzialna jakość służby zdrowia. 

Ale czarny humor odłóżmy na bok i 
popatrzmy, jaki jest stan faktyczny. Więk-
szym problemem niż nadużywanie zwolnień 
lekarskich wydaje się być raczej fakt, że 
ludzie zaniedbują zdrowie, aby nie stracić na 
wynagrodzeniu. Minimum gwarantowane 
w Kodeksie pracy przewiduje, że pracownik 
na chorobowym otrzymuje 80 proc. wyna-
grodzenia, co spowodowało, że ludzie przy-
chodzą do pracy z przeziębieniem, grypą, 

odmawiają przyjęcia zwolnień lekarskich, biorą 
urlop wypoczynkowy zamiast zwolnienia 
lekarskiego, bo najzwyczajniej w świecie 
nie chcą stracić jednej piątej swojej pensji. 
Przy napiętych budżetach domowych L4 
to katastrofa. Chory pracownik zaraża 
innych i robi się problem. Dlatego wielu 
pracodawców w zawieranych ze związkami 
zawodowymi porozumieniach i układach 
zbiorowych zapisywało ponadkodeksową 
regulację, że chorobowe jest płatne w 
100 proc. Krótko mówiąc, dopłacali, aby 
pracownik mógł się wyleczyć, nie tracąc 
zarobków. Dodatkowym elementem znie-
chęcającym do nadużywania zwolnień 

lekarskich są dość popularne w zakładach 
pracy premie frekwencyjne, nazywane też 
premiami za brak absencji. Przy niskich 
płacach w naszym kraju, to dla praco-
dawców żaden koszt, a dla pracowników 
skuteczna motywacja, aby ze zwolnienia 
lekarskiego korzystać tylko wtedy, kiedy 
to jest konieczne. 

Pomysłodawca karania pracowników 
za to, że zachorowali, pewnie poczułby się 
dotknięty porównaniem go do karykaturalnej 
postaci XIX-wiecznego wyzyskiwacza. Sam 
jednak zdaje się wierzy w rozpowszechniony 
wśród części tzw. ludzi biznesu stereotyp, że 
każdy pracownik tylko patrzy jak się migać 
od roboty, na chorobowe uciec, biednego 
pracodawcę wykorzystać, a może i okraść 
ludzkiego pana. Owszem takie miglance też 
są, ale jestem przekonany, że są w mniejszości, 
podobnie jak, w mniejszości, mam nadzieję, 
są pracodawcy, którzy nie rozumieją, że ich 
zysk to dobro wspólne wypracowane razem z 
ludźmi, których zatrudniają. Wesołych Świąt.

JEDEN Z DRUGĄ;)

CHODZI O TO zwłaszcza...
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Skoro chory nie pracuje, to nic 
mu się nie należy. Wyzdrowieje, to 
odrobi. Nie wyzdrowieje, trudno. 
Tak chce niewidzialna ręka 
rynku.

KRÓTKO

Postulaty oświatowej „S” 
zostaną zrealizowane
» 5 KWIETNIA ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE przedsta-
wicieli Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
Solidarność z minister edukacji Anną Zalewską. Dzień 
wcześniej obradował zespół ds. statusu zawodowego 
nauczycieli, w pracach którego biorą udział przedstawi-
ciele strony rządowej, samorządowej i związkowej.
W komunikacie wydanym po obydwu spotkaniach 
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „S” podkre-
śliła, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało 
propozycje zmian w prawie oświatowym, uwzględniając 
postulaty wszystkich stron zasiadających w zespole ds. 
statusu zawodowego nauczycieli. – Wśród tych postu-
latów są propozycje NSZZ Solidarność, które wstępnie 
uzyskały akceptację Ministerstwa Edukacji Narodowej 
– napisano w stanowisku KSOiW.
Jak mówi Lesław Ordon, przewodniczący Regionalnego 
Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ Solidarność w Kato-
wicach, propozycje zgłoszone przez oświatową Soli-
darność zaakceptowane przez MEN odnoszą się m.in. 
do powiązania płacy nauczycieli ze średnim wynagro-
dzeniem w gospodarce narodowej oraz określeniem w 
Karcie Nauczyciela pensum nauczycieli specjalistów, 
takich jak pedagodzy, psychologowie i logopedzi. – 
Minister Anna Zalewska zobowiązała się, że w drugiej 
połowie kwietnia rząd przedstawi harmonogram 
podwyżek płac w oświacie do 2020 roku. Jest to m.in. 
efekt spotkania prezydium Krajowej Sekcji Oświaty
i Wychowania NSZZ Solidarność z premier Beatą 
Szydło, do którego doszło kilka miesięcy temu
– zaznacza Lesław Ordon.
Kolejna ważna kwestia, na którą Solidarność zwracała 
uwagę MEN, to zmiana zasad fi nansowania szkół i 
naliczania subwencji oświatowej. – Z informacji prze-
kazanych przez minister Zalewską wynika, że resort 
edukacji pracuje nad nową ustawą o fi nansowaniu 
oświaty. Nowe regulacje w tym zakresie mają m.in. 
promować mniej liczne oddziały szkolne i wzmacniać 
jednozmianowość – dodaje przewodniczący oświatowej 
Solidarności w regionie.
Rozmowa związkowców z szefową resortu edukacji 
poświęcona została także reformie systemu oświaty, 
która zacznie obowiązywać we wrześniu tego roku. 
– Na tę chwilę nie mamy sygnałów o ewentualnych 
zwolnieniach nauczycieli. Obecnie jesteśmy na etapie 
opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół. Dopiero 
po zakończeniu tej czynności będziemy wiedzieli, w 
których szkołach brakuje nauczycieli, a gdzie jest ich 
za dużo – dodaje Lesław Ordon. Podkreśla, że arkusze 
organizacyjne szkół powinny zostać przekazane stronie 
związkowej do zaopiniowania już teraz, a nie dopiero 
we wrześniu, jak zdecydowały niektóre samorządy.

AGA

LICZBA tygodnia

21 proc. 
taki odsetek pracowników w Polsce 
zdecydował się na zmianę pracodawcy lub 
zmianę stanowiska pracy w ciągu ostatnich 
6 miesięcy. To wyniki sondażu Instytutu 
Badawczego Randstad przeprowadzonego 
w lutym i marcu 2017 roku wśród grupy 
838 respondentów w wieku od 18 do 65 
lat. Badaniem objęto osoby zatrudnione 
zarówno na podstawie umów o pracę, pracę 
tymczasową i umów cywilnoprawnych. 
Jako główne powody zmiany ankietowani 
wskazywali lepsze warunki zatrudnienia i 
osobistą chęć zmiany pracy oraz strukturalne 
zmiany w fi rmach. Jednocześnie 83 
proc. respondentów stwierdziło, że w 
ciągu kolejnych 6 miesięcy ma szansę na 
znalezienie jakiejkolwiek innej pracy, a 74 
proc., że praca ta będzie porównywalna. Z 
kolei 11 proc. badanych ocenia ryzyko utraty 
pracy w nadchodzącym półroczu jako duże.

10 kwietnia 2010 roku w katastrofi e lotni-
czej pod Smoleńskiem zginęło 96 osób – 
przedstawiciele władz państwowych i elit 
społeczno-politycznych, wśród nich prezydent 
Lech Kaczyński oraz jego małżonka Maria. 
Polska delegacja leciała na uroczystości 
70. rocznicy zbrodni katyńskiej. 

Do katastrofy doszło przed godz. 9.00 na 
lotnisku wojskowym Siewiernyj podczas 
podchodzenia rządowego samolotu do 
lądowania. Na pokładzie TU-154 znajdowała 
się licząca 89 osób delegacja oraz siedmioo-
sobowa załoga.

Wśrod ofi ar katastrofy obok Lecha Kaczyń-
skiego i Marii Kaczyńskiej byli także m.in. 
były prezydent RP na uchodźstwie Ryszard 
Kaczorowski, działaczka Solidarności Anna 
Walentynowicz, Andrzej Przewoźnik, 
sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci 
i Męczeństwa, a także parlamentarzyści, 
przedstawiciele Rodzin Katyńskich, przed-
stawiciele Kancelarii Prezydenta, wojskowi, 
księża oraz pracownicy Biura Ochrony Rządu.

Na uroczystości do Katynia leciało 8 osób 
pochodzących z województwa śląskiego: 
wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek, 
poseł Grzegorz Dolniak, dowódca Mary-
narki Wojennej RP wiceadmirał Andrzej 
Karweta, Rzecznik Praw Obywatelskich 
Janusz Kochanowski, podsekretarz stanu 
w Kancelarii Prezydenta Mariusz Handzlik, 
prezes Narodowego Banku Polskiego Sławomir 
Skrzypek, dowódca Wojsk Specjalnych RP 
gen. dyw. Włodzimierz Potasiński oraz ks. 
płk. Adam Pilch, Naczelny Kapelan Ewan-
gelicki Wojska Polskiego.

Państwowe obchody 7. rocznicy kata-
strofy smoleńskiej rozpoczęły się mszą 
świętą odprawioną w Kościele Semina-
ryjnym w Warszawie. Następnie o godz. 
8.41 przed Pałacem Prezydenckim odbył 
się Apel Pamięci, podczas którego odczy-
tano nazwiska wszystkich ofi ar katastrofy. 
Wzięli w nim udział marszałkowie Sejmu 
i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław 
Karczewski, premier Beata Szydło, prezes 
PiS Jarosław Kaczyński, parlamentarzyści, 
ministrowie oraz bliscy ofi ar.

Natomiast ok. godz. 16.30 przed 
Pałacem Prezydenckim rozpoczęły się 
uroczystości z udziałem Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy. – Co można powiedzieć 

o jakości państwa, kiedy ginie prezydent 
RP, giną posłowie i senatorowie? Oni poje-
chali służyć Rzeczypospolitej – zaznaczył 
Andrzej Duda. Prezydent podziękował 
wszystkim, którzy przez ostatnie lata 
upamiętniali ofi ary tej katastrofy. – Proszę 
polityków: miejcie szacunek dla tej pamięci 
– dodał prezydent.

Obchody zakończyła msza św. w intecji 
ofi ar katastrofy odprawiona w Bazylice 
Archikatedralnej pw. św. Jana oraz Marsz 
Pamięci. Uroczystości odbyły się także na 
Cmentarzu Powązkowskim oraz na innych 
cmentarzach, gdzie pochowano osoby, 
które zginęły w katastrofi e smoleńskiej.

AK

Minęła 7. rocznica katastrofy smoleńskiej

Foto: commons.wikimedia.com/Serge Serebro



1 
kwietnia mimo prote-
stów załogi, związków 
zawodowych i repre-
zentantów lokalnej 
społeczności na mocy 

ubiegłorocznej decyzji Nadzwy-
czajnego Walnego Zgroma-
dzenia Akcjonariuszy Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej KWK 
Krupiński została przekazana 
do Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń. 1600 pracowników 
Krupińskiego zostało alokowa-
nych do innych kopalń JSW. 
Kilkaset z nich świadczy usługi 
dla SRK odzyskując w Krupiń-
skim maszyny i urządzenia 
do podziemnej eksploatacji, 
które następnie mają trafić 
do innych zakładów spółki. 
500 pracowników kopalni 
skorzystało z osłon socjal-
nych, w większości z urlopów 
górniczych.

Zdaniem władz śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności 
przekazanie kopalni Krupiński 
do SRK nie musi być wcale 
równoznaczne z zamknięciem 
zakładu. – Przykładem może 
być kopalnia Brzeszcze, która 
w ubiegłym roku przy pomocy 
SRK została przekształcona w 
spółkę z ograniczoną odpowie-
dzialnością, a następnie weszła 
w skład spółki Tauron Wydo-
bycie i obecnie funkcjonuje z 
powodzeniem. Dzięki temu 
procesowi uratowano tysiące 

miejsc pracy, a wchodząc w 
skład Grupy Tauron Polska 
Energia spółka wydobywcza 
zyskała nowe możliwości. 
Z tego wzoru można skorzystać 
również w przypadku kopalni 
Krupiński w Suszcu. Potrzebna 

jest tylko dobra wola Mini-
stra Energii i pilne decyzje w 
sprawie zatrzymania procesu 
likwidacyjnego – czytamy w 
stanowisku ZR

– Jednocześnie Zarząd 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 

NSZZ Solidarność deklaruje, że 
jest gotów wesprzeć wszystkie 
działania mające na celu urato-
wanie kopalni Krupiński i 
przekształcenie jej w ponownie 
dobrze funkcjonujący zakład 
dający miejsca pracy i utrzy-

manie tysiącom mieszkańców 
powiatu pszczyńskiego, przyno-
szący zysk naszemu regionowi 
oraz gospodarce naszego kraju 
– podkreślono w stanowisku.

– Decyzję o rozpoczęciu 
procesu likwidacji kopalni 

podważali nie tylko przed-
stawiciele związków zawo-
dowych, samorządowcy i 
lokalna społeczność, ale też 
liczne grono ekspertów, którzy 
wskazywali na bogate złoża 
węgla koksującego, które dają 
możliwość długoletniej i opła-
calnej eksploatacji. To są tysiące 
miejsc pracy i bezpośrednio 
przy wydobyciu i w otoczeniu. 
Warto podjąć wysiłek, aby te 
miejsca pracy ratować, bo to 
się wszystkim będzie opłacać i 
lokalnej społeczności, i samo-
rządowi i budżetowi państwa 
– dodaje szef śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności.

We d ł u g  s z a c u n k ó w 
ekspertów złoża w obszarze 
objętym koncesją dla KWK 
Krupiński oraz sąsiadujące z 
tym obszarem dają kopalni 
perspektywę dalszego, opła-
calnego funkcjonowania przez 
50-60 lat.  

GRZEGORZ PODŻORNY
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Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność zwrócił się do Ministra Energii o podjęcie działań 
mających na celu odstąpienie od procesu likwidacji kopalni Krupiński w Suszcu. – Tę kopalnię można i trzeba 
uratować. Jej zamknięcie byłoby decyzją nieracjonalną ze względów i ekonomicznych, i społecznych – mówi Dominik Kolorz, 
szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Potrzebna dobra wola ministerstwa

Nie milknie spór wokół 
łączenia chorzowskich szpitali. 
11 kwietnia Rada Miasta prze-
głosowała kolejną uchwałę 
dotyczącą fuzji Chorzowskiego 
Centrum Pediatrii i Onkolgii 
im. dr Hankego z Zespołem 
Szpitali Miejskich. Połączeniu 
sprzeciwiają się pracownicy 
Centrum.

– Rada Miasta Chorzowa 
zdecydowała o likwidacji 
Centrum i skreśleniu go z 
Krajowego Rejestru Sądowego 
oraz o wchłonięciu zasobów 
ChCPiO przez Zespół Szpitali 
Miejskich. W głosowaniu 
uczestniczyło 22 radnych. 
Za przyjęciem uchwały w tej 
sprawie opowiedziało się 13 
osób, 8 radnych było prze-
ciwnych, jeden wstrzymał się 
od głosu – mówi Katarzyna 
Kubica z Solidarności Centrum.

Głosowanie chorzowskich 
radnych znów wzbudziło 
ogromne emocje. Podczas 
posiedzenia Rady Miasta 
pracownikom Centrum nie 
pozwolono zabrać głosu i 
przedstawić swoich argu-
mentów. – Taki wniosek złoży-
liśmy, ale nie został uwzględ-
niony. Dodatkowo przed 
głosowaniem radni zostali 

wprowadzeni w błąd przez 
przedstawicieli komisji inte-
gracyjnej, zajmującej się połą-
czeniem szpitali. Zapewniono 
ich, że wszyscy pracownicy 
ChCPiO przejdą do Zespołu 
Szpitali Miejskich na podstawie 

art. 23’ Kodeksu pracy, czyli 
z zachowaniem dotychcza-
sowych warunków pracy i 
płacy – mówi.

Zaznacza, że nie jest to 
prawda, ponieważ do tej pory 
władze miasta nie przedsta-

wiły pisemnych gwarancji 
zatrudnienia dla pracowników 
Centrum. – Padły jedynie 
ustne zapewnienia, ale one 
dotyczyły tylko pracowników 
zatrudnionych na podstawie 
umów o pracę, z pominię-

ciem osób pracujących na 
kontraktach – dodaje Kata-
rzyna Kubica. Podkreśla, że 
Solidarność z ChCPiO przygo-
towała własny projekt osłon 
socjalnych dla pracowników 
placówki, ale nie został on 
podpisany przez prezydenta 
Chorzowa Andrzeja Kotalę.

Niepewność o miejsca pracy 
to tylko jeden z powodów, dla 
którego pracownicy Centrum 
sprzeciwiają się połączeniu tej 
placówki z Zespołem Szpi-
tali Miejskich. – Obawiamy 
się, że Centrum straci swoje 
znacznie, wstrzymane zostaną 
projekty, które miały pomóc 
w rozwoju placówki. W tej 
chwili leczymy dzieci nie tylko 
z województwa śląskiego, 
ale także z innych regionów 
i cieszymy się dobrą opinią. 
Nie chcielibyśmy stracić marki 
wypracowanej w ciągu wielu 
lat – dodaje Katarzyna Kubica.

Podkreśla, że Centrum 
znajduje się w dobrej kondycji 
finansowej, z roku na rok 
przynosi zyski, mimo niewiel-
kich dotacji ze strony miasta. 
– Jedynym celem tej fuzji 
jest poprawienie sytuacji 
fi nansowej Zespołu Szpitali 
Miejskich – mówi.

Pracownicy Chorzowskiego 
Centrum Pediatrii i Onkologii 
mają żal do władz miasta o 
to, że nie doprowadziły do 
rzetelnej dyskusji dotyczącej 
połączenia. – Nasze argumenty 
w ogóle nie są brane pod uwagę. 
Mimo próśb, nie przedstawiono 
nam symulacji finansowej 
dotyczącej funkcjonowania 
nowego podmiotu – podkreśla 
Katarzyna Kubica.

11 kwietnia podczas posie-
dzenia Rady Miasta Chorzowa 
przegłosowano także statut 
organizacyjny placówki, która 
powstanie po połączeniu szpi-
tali. Jak informuje Katarzyna 
Kubica, dokument ten nie został 
przedstawiony organizacjom 
związkowym do konsultacji.

Spór  wokół  ł ączenia 
chorzowskich szpitali trwa 
od wielu miesięcy. Pierwszą 
uchwałę w sprawie fuzji Rada 
Miasta Chorzowa przyjęła 2 
lutego. Miesiąc później woje-
woda śląski Jarosław Wieczorek 
uchylił tę uchwałę ze względu 
na niedochowanie terminu 
konsultacji społecznych. 
Spodziewajac się takiej decyzji 
wojewody, chorzowscy radni 
przygotowali nowy projekt.

AGA

Radni znów przegłosowali uchwałę o połączeniu szpitali

Foto: commons.wikimedia.com/PetrusSilesius

Przekazanie kopalni 
do SRK nie musi być 
wcale równoznaczne 
z zamknięciem 
zakładu.  Przykładem 
może być kopalnia 
Brzeszcze.



K
ilka dni temu Konfede-
racja Lewiatan stwier-
dziła, że pierwsze trzy 
dni zwolnienia lekar-
skiego powinny być 

bezpłatne, a pensję na zwolnieniu 
lekarskim należy obniżyć do 
60 proc., z obowiązujących 
80 proc. W ocenie wiceprzewod-
niczącego śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności zmiany propono-
wane przez pracodawców zrze-
szonych w Konfederacji Lewiatan 
są krzywdzące dla pracowników, 
a pozorne oszczędności, na jakie 
powołuje się Lewiatan, w konse-
kwencji przekują się w znaczne 
koszty dla fi rm. – Pracownik ma 
prawo zachorować i przebywać na 
zwolnieniu lekarskim. Choroba jest 
zdarzeniem losowym, którego nie 
da się przewidzieć. O konieczności 
skierowania pracownika na L4 
decyduje lekarz i powinniśmy to 
pozostawić w jego gestii. Pracownik 
nie planuje choroby, podobnie jak 
nie planuje zwolnienia lekarskiego 
– mówi Piotr Nowak. 

Podkreśla, że nie można karać 
pracownika za to, że jest chory 
i ze względu na stan zdrowia 
nie może stawić się w pracy. 
Tymczasem pozbawienie pracow-
ników zapłaty za pierwsze trzy 
dni choroby doprowadzi do tego, 
że chorzy będą przychodzić do 
pracy, szkodząc w ten sposób nie 
tylko sobie, ale także pozostałej 
części załogi. – Pracownicy prze-
ziębieni, czy chorzy na grypę będą 
przychodzić do pracy, zarażając 
inne osoby. Dojdzie do takich 
sytuacji, w których zwolnienia 
i tak staną się nieuniknione, 
ale będą dotyczyły znacznie 
większej grupy pracowników. 
Jeżeli pracodawca będzie chciał 
utrzymać zdolność produk-

cyjną, będzie musiał korzystać 
z pracowników na zastępstwo 
lub z innych form zatrudnienia, 
a to zawsze generuje dodatkowe 
koszty – mówi Piotr Nowak. 
Przypomina, że na początku tego 
roku bardzo wiele osób choro-
wało na grypę, specjaliści mówili 
nawet o epidemii grypy, a takie 
sytuacje mogą się w przyszłości 
powtórzyć. – Wielu pracodawców 
dostrzega ten problem i wypłaca 
pracownikom przebywającym na 
zwolnieniach lekarskich pełne 

wynagrodzenie, a nie 80 proc. 
pensji, jak stanowią przepisy 
prawa – mówi.

Zdaniem wiceprzewodniczą-
cego śląsko-dąbrowskiej Solidar-
ności Konfederacja Lewiatan, 
zamiast dążyć do karania pracow-
ników za chorowanie, powinna 
promować dobre praktyki wśród 
pracodawców np. nagradzanie 
za brak absencji. – W częściach 
fi rm takie premie motywacyjne 
są już wypłacane. Część praco-
dawców nagradza pracowników 

za wysoką frekwencję w pracy 
co miesiąc, inni raz na kwartał 
lub w formie nagrody rocznej. 
Dobrze, że są pracodawcy, którzy 
rozsądnie podchodzą do tej 
kwestii – dodaje Piotr Nowak.

Zgodnie z obowiązującym 
prawem przez pierwsze 33 dni 
choroby wynagrodzenie pracow-
nikowi wypłaca pracodawca. Po 
tym okresie zasiłek chorobowy 
zaczyna wypłacać Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych.

AGNIESZKA KONIECZNY
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Podwyżki płac 
w spółce IZO-ERG
» O 150 ZŁ BRUTTO wzrosły wynagrodzenia 
zasadnicze w spółce IZO-ERG w Gliwicach. 
3 kwietnia związki zawodowe podpisały z 
zarządem spółki porozumienie w tej sprawie.
– Chociaż w naszym Zakładowym Układzie 
Zbiorowym Pracy widnieje zapis, że o wysokości 
podwyżek w danym roku decyduje wskaźnik 
infl acji, to jednak trudno było nam na tej 
podstawie uzgodnić poziom wzrostu płac, bo 
przez ostatnie dwa lata notowano w Polsce 
defl ację. W rozmowach płacowych zwracaliśmy 
jednak uwagę na dobre wyniki fi nansowe i 
zyski w 2016 roku. Na tej podstawie udało 
nam się wynegocjować wzrost płac na poziomie 
porównywalnym jak w latach ubiegłych – mówi 
Weronika Mielnik, przewodnicząca zakładowej 
Solidarności. Podkreśla, że dzięki staraniom 
związkowców w ciągu ostatnich trzech lat płace 
w spółce wzrosły o blisko 500 zł brutto.
Spółka IZO-RG w Gliwicach zatrudnia 260 
pracowników. Jest producentem laminatów 
elektroizolacyjnych.

Świąteczna premia
w UCK
» WSZYSCY PRACOWNICY Uniwersyteckiego 
Centrum Klinicznego im. prof. Kornela Gibińskiego 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 
otrzymają przed Świętami Wielkanocnymi 
okolicznościowe premie po 400 zł brutto. Wysokość 
świątecznego bonusu co roku negocjują z dyrekcją 
placówki szpitalne związki zawodowe. 
Jak informuje Kazimierz Mrozek, przewodniczący 
Solidarności w UCK, w tym roku związki 
zawodowe przystały na propozycję pracodawcy, 
by premia była niższa o 100 zł brutto. W 
ubiegłych latach ten bonus wynosił 500 zł 
brutto. – Zgodziliśmy się na to, z uwagi na 
przejściowe kłopoty fi nansowe szpitala. Wiemy, 
że nowemu dyrektorowi bardzo zależy na 
wyprowadzeniu naszej placówki na prostą. 
Środki zaoszczędzone na premiach na pewno 
zostaną wykorzystane z pożytkiem dla szpitala – 
podkreśla przewodniczący.
Personel Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego 
liczy blisko 1300 osób. 

Bonusy i premie 
w Plastic Omnium
» BONUS W WYSOKOŚCI 500 ZŁ brutto 
otrzymają przed Świętami Wielkanocnymi 
wszyscy pracownicy spółek Plastic Omnium 
w Gliwicach i Plastic Omnium Auto Exteriors 
w Kleszczowie. Porozumienie zawarte 3 
kwietnia pomiędzy zarządami obu fi rm a 
międzyzakładową Solidarnością przewiduje także 
wypłatę w tym roku jeszcze dwóch dodatkowych 
świadczeń dla pracowników: nagrody wakacyjnej 
po 1000 zł brutto i premii na Święta Bożego 
Narodzenia w wysokości 500 zł brutto.
Wysokość tych bonusów związkowcy z 
Solidarności negocjują z szefami obu fi rm 
co roku. Jak informuje Joanna Kaznowska, 
przewodnicząca międzyzakładowej Solidarności, 
założeniem strony związkowej jest, by te 
dodatki płacowe rekompensowały pracownikom 
ich niewysokie zarobki. – W tym roku dzięki 
bonusom świątecznym i premii wakacyjnej 
pracownicy zyskają w sumie dodatkowe 2000 zł 
brutto – podkreśla Joanna Kaznowska, 
Spółki Plastic Omnium w Gliwicach i Plastic 
Omnium Auto Exteriors w Kleszczowie 
zatrudniają łącznie blisko 1000 pracowników. 
Zakłady produkują zderzaki i akcesoria 
samochodowe. Ich właścicielem jest francuski 
koncern Plastic Omnium.
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KRÓTKO Propozycje Konfederacji Lewiatan są nie do przyjęcia. Pracownik nie może 
być karany za to, że jest chory i korzysta ze zwolnienia lekarskiego – mówi 
Piotr Nowak, wiceprzewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Nie można karać pracowników 
za to, że zachorowali

Foto: TŚD

W Miejskim Przedsiębiorstwie 
Gospodarki Lokalowej w Świę-
tochłowicach wynegocjowano 
nowy Zakładowy Układ Zbio-
rowy Pracy. 3 kwietnia zostało 
zawarte porozumienie pomiędzy 
zarządem spółki a związkami 
zawodowymi w sprawie ostatecz-
nych zapisów tego dokumentu. 
Układ wejdzie w życie w dniu 
jego rejestracji przez Państwową 
Inspekcję Pracy, prawdopodobnie 
na początku maja. 

Jednym z najistotniejszych 
postanowień ZUZP jest zapis 
regulujący kwestię ewentualnych 
zwolnień grupowych w spółce. 
Zarząd zagwarantował załodze 
36-miesięczny okres ochronny, 
liczony od dnia wejścia w życie 
ZUZP. Pracownicy dostaną dodat-
kowe odprawy w przypadku, gdyby 
w spółce w tym okresie realizo-

wane były zwolnienia grupowe. 
– Ich wysokość wynikać będzie z 
przemnożenia liczby 36 miesięcy 
przez kwotę obowiązującej w 
danym roku płacy minimalnej. 
Wyliczone zgodnie z tymi zasa-
dami dodatkowe odprawy nie 
mogą być jednak niższe niż kwota 
tego świadczenia naliczona z ostat-
nich 6 miesięcy obowiązywania 
okresu ochronnego – informuje 
Jerzy Lesik, przewodniczący 
zakładowej Solidarności.

Nowy ZUZP wprowadza 
również dodatkowe odprawy 
w przypadku zwolnień indywi-
dualnych. Ich wysokość uzależ-
niona będzie m.in. od stażu pracy. 
– Maksymalne odprawy, czyli 
wynagrodzenie za 6 miesięcy 
dostaną kobiety, których staż 
wynosi 35 lat i mężczyźni, którzy 
przepracowali 40 lat. Otrzy-

mają je także kobiety w wieku 
55 lat i mężczyźni w wieku 60 lat. 
W układzie zastrzegliśmy też, 
że wypowiedzenie im umowy o 
pracę może nastąpić dopiero po 
uzyskaniu na to zgody związków 
zawodowych – podkreśla Lesik.
– Odprawy w wysokości 3-miesięcz-
nego wynagrodzenia zagwaran-
towaliśmy pracownikom, którzy 
w dniu rozwiązania stosunku 
pracy spełnili wymagane prawem 
wiekowe i stażowe warunki przed-
emerytalne – dodaje.

Od 1 stycznia 2019 roku w 
spółce wzrosną też nagrody jubi-
leuszowe. Do tej pory te bonusy 
dla pracowników z najdłuższym 
stażem pracy wynosiły 700 proc. 
płacy minimalnej. Teraz wzrosną 
do 800 proc. płacy minimalnej. 
– W ZUZP zawarliśmy też ważny 
zapis, że nagrody będą naliczane 

z dwóch podstaw: od płacy mini-
malnej lub od ich wynagrodzenia 
zasadniczego. W efekcie tzw. 
jubilaty będą ludziom wypłacane 
z tej podstawy, która będzie dla 
nich bardziej korzystna – wyjaśnia 
Jerzy Lesik. Informuje, że nagrody 
jubileuszowe dostaną też pracow-
nicy odchodzący na emeryturę, 
świadczenia przedemerytalne, 
rentę inwalidzką i zwalniani z 
pracy z przyczyn leżących po 
stronie pracodawcy, jeżeli w dniu 
rozwiązania umowy o pracę do 
jej nabycia zabraknie im mniej 
niż 12 miesięcy. 

MPGL w Świętochłowicach 
zatrudnia około 130 pracow-
ników. Spółka m.in. zarządza 
nieruchomościami i wykonuje 
związane z nimi specjalistyczne 
roboty budowlane.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Wynegocjowali nowy układ zbiorowy
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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
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Jak wynika z badania 
„The Workforce View 
in Europe 2017”, prze-
prowadzonego przez 
fi rmę ADP, zajmującą się 

świadczeniem usług w zakresie 
kadr i płac, aż 46 proc. polskich 
pracowników często stresuje się 
swoją pracą, a co piąty stresu 
związanego z miejscem pracy 
doświadcza codziennie.

W badaniu zrealizowanym 
przez ADP wzięli udział także 
Francuzi, Niemcy, Włosi, Holen-
drzy, Hiszpanie, Szwajcarzy 
i Brytyjczycy, ale to w naszym 
kraju odsetek zestresowanych 
pracowników był najwyższy. 
Dr Katarzyna Orlak, psycholog 
ze Stowarzyszenia Zdrowa Praca 
podkreśla, że podobne wnioski 
płyną również z ostatniego 
raportu opracowanego przez 
Europejską Agencję Bezpie-
czeństwa i Zdrowia w Pracy. 
– Połowa Polaków narażona jest 
na stres w pracy. Oczywiście 
czymś innym jest subiektywne 
odczucie stresu, a czymś innym 
stres obiektywny, związany 
z warunkami pracy, który może 
wywołać negatywne skutki, 
zniszczyć zdrowie pracownika 
i zmniejszyć poziom efek-
tywności w firmie – mówi 
dr Katarzyna Orlak.

Kiedy stres zaczyna być groźny?
Do pewnego momentu stres 
może być mobilizujący – Zaczyna 
być groźny wówczas, gdy obcią-
żenie organizmu przekracza 
zdolność kompensacyjną, 
czyli wtedy, gdy pracownik 
nie posiada zasobów, żeby sobie 
z nim poradzić samodzielnie, ale 
również gdy np. nie ma osoby, 
którą mógłby poprosić o pomoc 
– dodaje psycholog. Podkreśla, 
że najgroźniejszy jest długotrwały 
stres, czyli taki, który kumuluje 
się przez dłuższy okres. – Jeżeli 
organizm nie odpoczywa, nie 
regeneruje się, to wtedy po 
dłuższym czasie dobrniemy do 

punktu, w którym przekroczymy 
swój próg tolerancji i zaczną 
się pojawiać negatywne efekty 
– mówi dr Katarzyna Orlak. 

W skrajnych przypadkach 
stres może prowadzić nawet 
do śmierci z przepracowania, 
jednak na co dzień przejawia się 
na różne sposoby. Jak podkreśla 
specjalistka, reakcje na streso-
genne sytuacje w pracy można 
podzielić na: fi zjologiczne np. 
zwiększone ciśnienie krwi, przy-
spieszony rytm serca, emocjo-
nalne, m.in. nerwowość i drażli-
wość, poznawcze, czyli obniżenie 
poziomu koncentracji i większą 
skłonność do zapominania oraz 
behawioralne – zachowania 
agresywne i częstsze popeł-
nianie błędów.

Firma też traci
Długotrwały stres wśród poje-
dynczych pracowników może 
przekładać się także na spadek 
produktywności całej fi rmy czy 
organizacji. – Nie pracujemy 
na takim poziomie efektyw-
ności, na jakim moglibyśmy 
pracować. Dla fi rmy oznacza 
to spadek zysków, ponieważ 
nie zarabia tyle, ile mogłaby 
zarobić. Mnożenie błędów 
na poziomie jednostkowym 
wpływa na globalne funkcjo-
nowanie organizacji – mówi 
dr Katarzyna Orlak.

Stres może prowadzić także 
do zwiększenia rotacji i absencji 
pracowników, co zawsze gene-
ruje dodatkowe koszty nie tylko 
dla pracodawców, ale także dla 

ZUS. Jak wynika z danych Głów-
nego Urzędu Statystycznego, 
tylko w zeszłym roku łącznie 
Polacy spędzili na zwolnieniach 
lekarskich 200 milionów dni. 
Wiele dolegliwości zdrowotnych 
było związanych z pracą zawo-
dową. Najczęstszy powód L4 
stanowiły problemy z układem 
mięśniowo-szkieletowym, stres 
znalazł się na drugim miejscu.

Relacje interpersonalne
Mimo poprawiającej się sytu-
acji na rynku pracy w dalszym 
ciągu jednym z najistotniejszych 
czynników wywołujących stres 
jest niepewność związana z 
pracą. – Dopiero od ubiegłego 
roku pojawiają się przesłanki 
do mówienia o tym, że mamy 

rynek pracownika. Do tej pory 
stroną posiadającą silniejszą 
pozycję byli pracodawcy. 
To często oznacza przewagę 
mało partnerskich stosunków 
pracy, w których pracownik 
jest tylko trybikiem w procesie 
produkcyjnym czy usługowym 
– dodaje Agnieszka Lenartowicz-
-Łysik z Biura Szkoleń Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność.

Zbyt duże lub niewystarcza-
jące obciążenie pracą, posia-
danie zbyt wysokich lub zbyt 
niskich kwalifi kacji, słabo spre-
cyzowane obowiązki, a także 
brak perspektyw awansu czy 
rozwoju – to z kolei czynniki, 
które również mogą wywo-
ływać stres, ale są związane 

z organizacją pracy w fi rmie. 
Zdaniem dr Agnieszki Lenar-
towicz-Łysik problem mogą 
stanowić również nieodpo-
wiednie relacje interpersonalne 
oraz brak właściwej komuni-
kacji. Chodzi przede wszystkim 
o umiejętność przekazywania 
informacji zwrotnej, czyli 
takiej, która może skorygować 
zachowanie pracownika.

W rękach pracodawców
Większość pracodawców 
w Polsce nie zauważa problemu 
stresu w pracy i nie zdaje sobie 
sprawy z jego konsekwencji. 
– 85 proc. pracodawców nie 
posiada planu redukcji stresu 
związanego z pracą i nie 
prowadzi systematycznych 
działań w tym zakresie. Politykę 
antystresową powinno kształ-
tować się na poziomie całej 
organizacji, zespołów roboczych 
i pojedynczych pracowników, 
skupiając się przede wszystkim 
na eliminowaniu źródeł stresu 
– zaznacza dr Katarzyna Orlak. 
Podkreśla, że stres organizacyjny 
może zostać obniżony np. 
poprzez wdrożenie odpowied-
nich systemów zatrudniania
i oceniania pracowników, a także 
projektowanie systemu szkoleń, 
które powinny być organizo-
wane w nawiązaniu do potrzeb 
pracowników. Jednak każde tego 
typu działanie powinno zostać 
poprzedzone rzetelną diagnozą 
źródeł stresu w konkretnym 
miejscu pracy.

AGNIESZKA KONIECZNY

Polscy pracownicy są jedną z najbardziej zestresowanych nacji w Europie. Zdecydowana większość pracodawców lekceważy ten 
problem, mimo że długotrwały stres odbija się nie tylko na zdrowiu pojedynczych pracowników, ale także na wynikach fi nansowych fi rm.

Zestresowany, czyli mniej wydajny

Foto: pixabay.com/CC0

Długotrwały stres 
wśród pojedynczych 
pracowników 
może przekładać 
się na spadek 
produktywności 
całej fi rmy.



O
d dwóch tysięcy 
l a t  K o ś c i ó ł 
nieustannie przy-
pomina tajemnicę 
Boga umierającego 

na krzyżu w celu zbawienia 
świata. Z krzyżem zmartwych-
wstanie Chrystusa łączy się 
nierozerwalnie. – To właśnie 
zmartwychwstanie objawia 
prawdziwą wartość krzyża, ku 
któremu zmierzamy w okresie 
Wielkiego Postu. Krzyż nie jest 
znakiem śmierci, ale życia, nie 
rozczarowania, ale nadziei, nie 
klęski, ale zwycięstwa. Jak głosi 
starożytny hymn liturgiczny, 
krzyż Chrystusa jest wręcz 
„jedyną nadzieją”, ponieważ 
wszelkie inne obietnice zbawienia 
są złudne, nie rozwiązują bowiem 
fundamentalnego problemu 
człowieka: problemu zła i śmierci 
– mówił Ojciec Święty Jan Paweł II
przed modlitwą Anioł Pański 
14 marca 1999 roku. 

Boski plan
Jak podkreśla ks. Tomasz Zmarzły, 
dyrektor Archiwum Diecezji 
Sosnowieckiej w Będzinie,
w planie Bożym krzyż Chry-
stusa stanowi prawdziwe 
narzędzie zbawienia dla całej 
ludzkości. Bez niego tajemnica 
życia wciąż byłaby nierozwią-
zywalną zagadką. Wskazuje, 
że pomimo tego, iż na nim 
dokonała się śmierć, krzyż jest 

znakiem oczyszczenia, nowego 
życia i kluczem do nieba. 
– Chrystus bez grzechu pokazał 
nam, że poprzez swoją śmierć 
na krzyżu na powrót nam to 
życie przywrócił. Ale nie byłoby 
zmartwychwstania, gdyby 
nie było męki i śmierci Pana 
Jezusa. To musiało się wydarzyć, 

bo Bóg posłał swego Syna, żeby 
odkupił świat poprzez drogę 
krzyża – podkreśla ks. Zmarzły.

Krzyż zwycięstwa
Dla chrześcijan znak krzyża to 
świętość. Naznaczenie nim na 
chrzcie wskazuje nam drogę 
życia, jest źródłem mocy

i nadziei. Symbolizuje cierpienie 
i śmierć, ale przede wszystkim 
ogromną miłość i poświę-
cenie. Paradoksem krzyża jest 
odwrócenie wartości. Przed 
ukrzyżowaniem Chrystusa 
śmierć na nim uznawana była 
za haniebną. Po nim krzyż stał się 
znakiem zwycięstwa życia nad 

śmiercią. Od tamtej pory utoż-
samiany jest z miejscem chwały, 
triumfu i zmartwychwstaniem. 
Ks. Tomasz Zmarzły przypo-
mina, że dla ludzi wierzących 
krzyż jest nie tylko znakiem 
nadziei na życie wieczne, ale też 
m.in. na zachowanie od złego 
i umocnienie w codziennych 
trudach. – Chrystus daje nam 
nadzieję w tym, że On nie został 
na krzyżu, tylko poszedł dalej. 
Umierając na krzyżu, wziął na 
siebie wszystkie nasze słabości
– podkreśla duchowny.

Trudna droga
Do podejmowania trudnej drogi 
krzyża prowadzącej do życia 
wiecznego Chrystus zachęca nas 
słowami: Jeśli kto chce pójść za 
Mną, niech się zaprze samego 
siebie, niech weźmie krzyż swój 
i niech Mnie naśladuje. Bo kto 
chce zachować swoje życie, 
straci je, a kto straci swe życie 
z mego powodu, znajdzie je. 
– Ale, aby nią podążać, każdy 
z nas musi wziąć swój krzyż, 
swoje cierpienia fi zyczne lub 
duchowe, grzechy, słabości, 
nałogi i wszelkie negatywne 
treści, które nas zdominowały 
i przejść swoją drogę krzyżową. 
Jeśli chcemy z nich powstać, 
to musimy wybrać drogę, 
którą pokazał nam Pan Jezus. 
To pozwoli nam zrozumieć 
sens Jego cierpień i upoko-

rzeń. Ona prowadzi przez to co 
trudne, do tego co wartościowe. 
Nie byłoby dojścia do nieba, 
gdyby nie ofi ara krzyża. Tam 
innej drogi nie ma – mówi ksiądz. 

Próżna byłaby nasza wiara
Duchowny podkreśla też, że 
chociaż w chrześcijaństwie symbol 
krzyża odgrywa pierwszą rolę, 
to ta religia w żadnym wypadku 
nie powinna być utożsamiana 
z męką i cierpieniem, lecz ze 
zwycięstwem życia nad śmiercią 
i radością z obcowania z Bogiem. 
Zaznacza, że jeśli człowiek patrzy 
na krzyż tylko przez pryzmat bólu 
i śmierci, to wówczas cierpienie 
go przygniecie i nie będzie widział 
w nim sensu. Lecz gdy złączy 
swoje cierpienia z Chrystusem, 
to w jego sercu nastanie radość 
i zupełnie inna rzeczywistość. 
Podkreśla też, że przeżywanie 
co roku przez wiernych Wiel-
kiego Tygodnia i zmartwych-
wstania Pana Jezusa ma nam 
wciąż przypominać, że za Jego 
ukrzyżowaniem idzie nadzieja na 
ofi arowane nam przez Boga nowe 
życie. – To właśnie do tego przy-
gotowuje nas Kościół tuż przed 
każdą Wielkanocą. Przypomina, 
byśmy tej nadziei nie stracili. 
Bo jak powiedział św. Paweł, 
gdyby Chrystus nie zmartwych-
wstał, próżna byłaby nasza wiara 
– podkreśla ksiądz Zmarzły. 
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Zdobione jajko, czyli pisanka 
jest jednym z najważniejszych 
symboli Świąt Wielkanocnych, 
znakiem triumfu życia nad 
śmiercią. – W perspetywie 
chrześcijańskiej analogia jest 
oczywista, jak pisklę wykluwa 
się ze skorupy odrzucając ją, 
tak Chrystus zmartwychwstał 
odsuwając kamień grobowy 
– mówi dr Grzegorz Odoj, etnolog 
z Uniwersytetu Śląskiego.

Zaznacza, że jajko odgrywało 
od wieków znaczącą rolę w 
kulturze wielu społeczeństw jako 
rekwizyt rytualny w kultach solar-
nych i praktykach magicznych, 
odnoszących się do sił płodności 
i wegetacji. Najstarsze pokryte 
wzorami skorupy glinianych 
jaj pochodzą z Mezopotamii z 
około 3000 roku przed naszą erą. 
Symbolizujące początek wszel-
kiego życia jajko utożsamiane 
było z krwią jako esencją życia 
i dlatego pierwotnie barwiono 
je czyli kraszono głównie na 
kolor czerwony. Istotny był 
również kolor zielony – symbol 
odradzającej się przyrody oraz 
żółty – kolor słońca i radości. 
– Ugruntowało się przekonanie, 
iż jajo chroni człowieka przed 
złymi mocami. Nanoszone na 
nie motywy zdobnicze miały 
te niezwykłe właściwości 
spotęgować. Najstarsze wzory 

odkryte na skorupkach jaj, takie 
jak rozety, swastyki czy koła z 
promieniami, nawiązują do kultu 
solarnego. Inne znaki miały 
związek z kultem płodności i 
pomyślności. Były to przede 
wszystkim motywy roślinne, 
takie jak drzewka, gałązki, rózgi, 
listki, kwiaty, a także wizerunki 
zwierząt. Pojawiały się też trój-
kąty wskazujące na żywioły 
ognia, wody i powietrza, które 

z czasem zyskały nowy sens jako 
symbol Trójcy Świętej – mówi 
dr Grzegorz Odoj.

Zakaz spożywania jaj
Ze względu na magiczną moc 
przypisywaną jajku przez ludy 
pogańskie, spożywanie jaj w 
okresie Świąt Wielkanocnych 
w pierwszych wiekach chrześ-
cijaństwa było przez Kościół 
zakazane.Z czasem Kościół zaak-

ceptował ten symbol, nadając 
mu nowy wymiar. Dopiero po 
dwóch wiekach można było 
jajka spożywać w okresie wiel-
kanocnym, ale po uprzednim 
ich poświęceniu. Z czasem 
święcenie rozciągnięto także 
na inne pokarmy. – Zwyczaj ten 
pojawił się już w VIII wieku, w 
Polsce w XIV wieku, aczkolwiek 
na Górnym Śląsku upowszech-
niał się zwolna po II wojnie 

światowej, zwłaszcza w latach 
60-tych, a na niektórych obsza-
rach nawet dopiero w latach 70 
XX wieku – stwierdza etnolog.

Prawdziwe dzieła sztuki
Malowanie jajek w niektórych 
regionach nabrało podniosłego, 
wręcz sakralnego charakteru. 
– W rejonach wschodnich 
dawnej Rzeczpospolitej, np. 
na Polesiu, gdzie silne były 
wpływy kultury prawosławnej, 
tę tradycyjną czynność okre-
ślano jako pisanie jajek. Brały 
w tym udział wyłącznie kobiety, 
a atmosfera temu towarzysząca 
przypominała pisanie ikon 
– dodaje dr Odoj.

Współcześnie zdobienie jaj, a 
następnie ich święcenie w Wielką 
Sobotę wraz z innymi pokar-
mami jest jednym z elementów 
Świąt Wielkanocnych, kultywo-
wanym na terenie całej Polski. 
W różnych regionach dominują 
odmienne techniki dekorowania 
pisanek, a wykonane na nich 
wzory nierzadko nawiązują do 
regionalnych tradycji. Kolorowe 
pisanki stają się prawdziwymi 
dziełami sztuki. – W wielu 
wielkanocnych koszyczkach 
wciąż możemy zobaczyć pisanki 
wykonane tradycyjnymi sposo-
bami. Na Śląsku i w Zagłębiu 
Dąbrowskim są to techniki 

rytownicza oraz malowania 
woskiem – mówi Małgorzata 
Kłych, etnograf z Muzeum 
Górnośląskiego w Bytomiu. 
Jak wyjaśnia, technika rytow-
nicza polega na wydrapywaniu 
ostrym narzędziem wzorów na 
zabarwionym wcześniej jajku. 
Z kolei, metoda malowania 
woskiem polega na nanoszeniu 
za pomocą igły wbitej w paty-
czek wosku na jajko, a następnie 
barwieniu go. 

Pisanka dla oblubieńca
Małgorzata Kłych zaznacza, że 
w ludowej tradycji kultywo-
wany był także inny zwyczaj 
związany z pisankami. Młode 
dziewczyny obdarowywały 
nimi młodych mężczyzn, ale nie 
w Wielką Sobotę, lecz w w 
drugi dzień Świąt Wielkanoc-
nych, popularnie zwany lanym 
poniedziałkiem. – Kawalerowie 
chodzili od domu do domu 
polewając niezamężne dziew-
czyny wodą. Jeżeli chłopiec 
oblał dziewczynę, która mu 
się podobała, a ta odwzajem-
niała to uczucie, to wręczała 
mu własnoręcznie wykonaną 
pisankę – mówi. Na terenie 
Górnego Śląska zwyczaj ten 
był znany jeszcze w okresie 
międzywojennym.

AGNIESZKA KONIECZNY

Źródła tradycji wielkanocnych pisanek

Zmartwychwstania Chrystusa nie można rozważać bez Jego śmierci na krzyżu. W tym kontekście krzyż nie jest 
symbolem cierpienia i upokorzenia, lecz znakiem zwycięstwa życia nad śmiercią. 

Przez krzyż do nieba

Foto: publicdomainpictures.net/CC0
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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

»  Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy i renta rodzinna 
(od 1 marca 2017 roku):  1.000 zł

»  Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy (od 1 marca 2017 roku):  750 zł

»  Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do 
pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 
i renta rodzinna wypadkowa 
(od 1 marca 2017 roku):  1.200 zł

» Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do 
pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 
(od 1 marca 2017 roku):  900 zł

§

Tomasz Ptak

Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność w 
Katowicach zaprasza do udziału w XVIII Ogólnopolskiej Piel-
grzymce NSZZ Solidarność do Matki Bożej Bolesnej Królowej 
Polski do Lichenia. 

Wyjazd z Katowic w piątek 21 kwietnia. Powrót w niedzielę 
23 kwietnia. W cenie wyjazdu koszty autokaru, wyżywienia 
i dwóch noclegów.

Zgłoszenie przyjmuje Bronisław Skoczek, przewodniczący RSEiR, 
 tel. 32 353 84 25 wew. 236, tel. kom. 506 172 782.

Komunikat

Pielgrzymka do Lichenia

Nowa kwota wolna od zajęcia
Z dniem 8 września 2016 roku 
weszła w życie życie ustawa 
z dnia 10 lipca 2015 roku o 
zmianie ustawy – Kodeks 
cywilny, ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. 
2015 poz. 1311). Nowela zmienia 
m.in. brzmienie art. 54 ust. 1 
prawa bankowego, określają-
cego wysokość kwoty wolnej 
od zajęcia w toku egzekucji 
komorniczej prowadzonej z 
rachunku bankowego. 

Zgodnie z nowym brzmie-
niem art. 54 ust. 1 ustawy prawo 
bankowe, środki pieniężne 
znajdujące się na rachunkach 
oszczędnościowych, rachun-
kach oszczędnościowo-rozlicze-
niowych oraz na rachunkach 
terminowych lokat oszczęd-
nościowych jednej osoby, 
niezależnie od liczby zawartych 
umów, są wolne od zajęcia 
na podstawie sądowego lub 
administracyjnego tytułu 
wykonawczego, w każdym 
miesiącu kalendarzowym, w 
którym obowiązuje zajęcie, 
do wysokości 75 proc. mini-
malnego wynagrodzenia za 
pracę, ustalanego na podstawie 
ustawy z dnia 10 października 
2002 roku o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz. 
U Nr 200, poz. 1679, z późn. 
zm. 124), przysługującego 
pracownikowi zatrudnio-
nemu w pełnym miesięcznym 
wymiarze czasu pracy. 

Z przepisu tego wynika, iż 
nowa kwota wolna od zajęcia 
w wysokości 75 proc. mini-
malnego wynagrodzenia za 
pracę obowiązuje dla każdego 
miesiąca oddzielnie (obecnie 
1387,50 zł). Kwota wolna od 
zajęcia nie jest już limitem 
jednorazowym. W obecnym 
stanie prawnym ma ona 
charakter „odnawialny” w 
każdym kolejnym miesiącu 
kalendarzowym trwania 
zajęcia rachunku przez komor-
nika. Kwotą wolną od zajęcia 
posiadacz rachunku może 
dysponować bez ograniczeń. 
Może on użyć jej do spłaty 
swoich zobowiązań wobec 
osób trzecich, zlecając bankowi 
przeprowadzenie bezgotów-
kowego rozliczenia pienięż-
nego (w przypadku rachunku 
oszczędnościowo-rozliczenio-
wego). Może on również żądać 
od banku wypłaty tej kwoty 
w gotówce. 

Środki pieniężne wolne od zajęcia
Jakie środki pieniężne zgroma-
dzone na rachunku bankowym 
jeszcze są wolne od zajęcia w 
postępowaniach egzekucyj-

nych? Mówi o tym art. 54 a 
prawa bankowego. Są to:
–  świadczenia alimentacyjne, 

świadczenia pieniężne 
wypłacane w przypadku 
bezskuteczności egzekucji 
alimentów, świadczenia 
rodzinne, dodatki rodzinne, 
pielęgnacyjne, porodowe, 
dla sierot zupełnych, zasiłki 
dla opiekunów, świadczenia 
z pomocy społecznej, świad-
czenia integracyjne oraz 
świadczenia wychowawcze,

–  zwrotu kosztów związanych 
z udzielaniem pomocy dla 
rodziny wspierającej, 

–  świadczenia należne rodzinie 
zastępczej oraz prowa-
dzącemu rodzinny dom 
dziecka, na każde umiesz-
czone dziecko przeznaczone 
na pokrycie kosztów jego 
utrzymania,

–  dodatek w wysokości świad-
czenia wychowawczego 
określonego w przepisach o 
pomocy państwa w wycho-
wywaniu dzieci, zwany dalej 
„dodatkiem wychowaw-
czym” przysługujący rodzinie 
zastępczej oraz prowadzą-
cemu rodzinny dom dziecka,

–  dodatek przysługujący 
rodzinie zastępczej oraz 
prowadzącemu rodzinny 
dom dziecka na pokrycie 
zwiększonych kosztów 
utrzymania dziecka legity-
mującego się orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub 
orzeczeniem o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności 

–  dofi nansowanie do wypo-
czynku poza miejscem 
zamieszkania dziecka, 

–  świadczenia przysługujące 
rodzinie zastępczej oraz 
prowadzącemu rodzinny 
dom dziecka na pokrycie: 
niezbędnych kosztów związa-
nych z potrzebami przyjmo-
wanego dziecka oraz kosztów 
związanych z wystąpieniem 
zdarzeń losowych lub innych 
zdarzeń mających wpływ na 
jakość sprawowanej opieki,

–  dofi nansowanie przysługu-
jące prowadzącemu rodzinny 
dom dziecka na pokrycie 
niezbędnych kosztów zwią-
zanych z remontem lub ze 
zmianą lokalu w budynku 
wielorodzinnym lub domu 
jednorodzinnego, w którym 
jest prowadzony rodzinny 
dom dziecka oraz innych 
niezbędnych i nieprzewidzia-
nych kosztów związanych 
z opieką i wychowaniem 
dziecka lub funkcjonowaniem 
rodzinnego domu dziecka,

– pomoc przysługująca osobie 
opuszczającej, po osiąg-

nięciu pełnoletności, rodzinę 
zastępczą, rodzinny dom 
dziecka, placówkę opie-
kuńczo-wychowawczą 
lub regionalną placówkę 
opiekuńczo-terapeutyczną, 
zwanej dalej „osobą usamo-
dzielnianą”, w przypadku 
gdy umieszczenie w pieczy 
zastępczej nastąpiło na 
podstawie orzeczenia sądu 
na kontynuowanie nauki, 
usamodzielnienie lub zago-
spodarowanie,

–  środki fi nansowe na utrzy-
manie lokalu mieszkalnego 
w budynku wielorodzinnym 
lub domu jednorodzinnego, 
w którym jest prowadzony 
rodzinny dom dziecka lub 
dla rodziny zastępczej nieza-
wodowej i zawodowej, w 
wysokości odpowiadającej 
kosztom ponoszonym przez 
rodzinę zastępczą niezawo-
dową albo zawodową lub 
kosztom ponoszonym przez 
rodzinny dom dziecka. 

Egzekucja z rachunku banko-
wego, na który wpływają środki 
z programu „Rodzina 500 plus”
W związku sytuacjami, gdy 
świadczenie 500 plus było de 
facto zajmowane przez komor-
ników zajmujących rachunki 
bankowe, na które było wypła-
cane, Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej wpro-
wadziło w drodze poprawek do 
stosownych ustaw trzy poziomy 
zabezpieczenia świadczeń z 
programu Rodzina 500 plus 
przed zajęciem przez komor-
nika – i tak:
–  w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci 
zapisano, że świadczenia 
te nie podlegają egzekucji, 
a osobom zadłużonym 
gmina na ich życzenie ma 
obowiązek wypłacić je w 
gotówce,

–  dodatkowo ministerstwo 
wysłało do wszystkich 
banków numery kont, z 
jakich wypłacane są świad-
czenia wychowawcze, a 
gminom zlecono opatry-
wanie przelewów specjalnym 
tytułem, co umożliwia 
zarówno bankom, jak i 
organom egzekucyjnym 
identyfikację świadczeń 
wychowawczych,

–  wreszcie nowelizacją kodeksu 
rodzinnego i prawa banko-
wego, która weszła w życie 
20 sierpnia wprowadzono 
specjalne subkonta – 
bezpłatne, wyodrębnione 
rachunki rodzinne, do 
których komornicy nie 
będą mieli dostępu celem 
zabezpieczenia środków 

ze świadczeń i zasiłków 
niepodlegających egze-
kucji, w tym z programu 
„Rodzina 500 plus”. 

Elektroniczne zajęcie rachunku 
bankowego
Od 8 września 2016 roku ustawo-
dawca wprowadził wyłączność 
doręczeń komornika względem 
banku i wnoszenia pism przez 
bank za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego. Wpro-
wadzone zmiany umożliwią 
skuteczniejsza komunikację 
i sprawniejsze prowadzenie 
postępowania egzekucyjnego, 
oraz przyspieszą zajmowanie 
rachunków bankowych dłuż-
ników. Jednakże aby komornik 
mógł dokonać zajęcia konta tą 
drogą zarówno on jaki i banki 
zostaną zmuszeni  (przez przy-
jętą nowelę) do założenia kont 
w specjalnie przygotowanym 
systemie teleinformatycznym. 
Wiąże się to z koniecznością 
posługiwania się elektronicz-
nymi formularzami pism, co 
umożliwia nie tylko automa-
tyzację czynności, ale gwaran-
tuje również, że pisma te będą 
pozbawione takich wad, które 
uniemożliwiają albo poważnie 
utrudniają bankowi realizację 
obowiązków wynikających z 
zajęcia (np. w zakresie jedno-
znacznej identyfi kacji dłużnika, 
przeciwko któremu toczy się 
egzekucja). Identyczne zalety 
dotyczą czynności banku zwią-
zanych z wnoszeniem pism do 
komornika. W podobny sposób 
unormowano doręczenia i 
wnoszenie pism w razie egze-
kucji z rachunku bankowego 
prowadzonej przez admini-
stracyjny organ egzekucyjny.

Jak w praktyce ma wyglądać 
e-zajęcie rachunku bankowego? 
Najkrócej można opisać je w ten 
sposób, iż po podpisaniu zajęcia 
przez komornika podpisem 
elektronicznym trafi ono za 
pośrednictwem systemu tele-
informatycznego do obsługi 
takich zajęć w banku, który 
niezwłocznie zablokuje konto 
dłużnika. Nowa procedura ma 
w założeniu również obniżyć 
koszty obsługi zajęć dla banków 
ponoszone przez strony postępo-
wania – dziś doręczenie zajęcia 
za pośrednictwem operatora 
pocztowego (tradycyjna poczta) 
do jednego banku to 4,5 zł za 
każdą korespondencję związaną 
z zajęciem, po zmianach będzie 
to 0,5 zł za dokonanie zajęcia i 
całą późniejszą korespondencję 
z tym związaną.
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»  POLITYCZNĄ WIEŚCIĄ ubiegłego 
tygodnia było votum nieufności wobec 
rządu przygotowane przez peło. Choć 
wynik głosowania był z góry znany, to 
w mediach tzw. opozycyjnych oraz w 
tych niepokornych, nieprzejednanych
i tym podobnych odchodziła taka młócka, 
jakby to cokolwiek miało zmienić i lada 
moment rząd przez Zaleszczyki miał 
wyjechać na San Escobar. Zawsze nas 
zdumiewało, ile czasu i energii są w stanie 
politycy zmitrężyć na czczą gadaninę bez 
praktycznego znaczenia. Naprawdę mało 
kto tak potrafi .

»  ALE MUSIMY PRZYZNAĆ, że zaimpo-
nowała nam premier Beata z Przecieszyna, 
punktując z mównicy lidera peło Grzesia 
i lidera nowoczesnej kropki Rysia cyta-
tami z fi lmu. – U was jest jak w „Shreku”. 
Albo hasło „mnie wybierz, mnie” albo 
„gadam, latam, pełen serwis”. Zobaczyć 
miny chłopaków po tym sztychu – to było 
bezcenne. Czekaliśmy na ciętą ripostę, 
ale się nie doczekaliśmy. Podejrzewamy, 
że Grzesiu i Rysio do dziś myślą, jak się 
odgryźć, ale jedyne co im przychodzi do 
głów to tekst Osła ze Shreka 2: „Koleżanko! 
Widziałaś, jakie mam alufelgi?”.

»  DOTYCHCZAS OBSŁUGA PRASOWA 
Ministerstwa Obrony Narodowej kojarzyła 
się z niejakim Misiewiczem, człowiekiem 
o fi zjonomii i posturze wnuczka dobrze 
karmiącej babci. Gdy już ów Misiewicz 
stał się człowiekiem memem i symbolem 
wizerunkowych strzałów w stopę w 
nurcie dobrej zmiany, resort postanowił 
coś z tym zrobić. I oto oczom opinii 
publicznej ukazała się nowa rzecznik 
MON – major Anna Pęzioł-Wójtowicz. 
Ładna i w mundurze. Jednak już pierwszy 

kontakt z dziennikarzami przez część 
obserwatorów został oceniony jako 
wpadka. Konferencja prasowa trwała 
97 sekund. Nowa pani rzecznik przy-
witała się, podziękowała za spotkanie, 
zaprosiła na kolejną konferencję i poszła. 
W naszej ocenie to nie była wpadka, ale 
skuteczna próba pokazania co oznacza 
powiedzenie: Przekazać coś w krótkich, 
żołnierskich słowach. 

»  MINISTER SPORTU Witold Bańka w 
rozmowie radiowej (w jednej z komercyj-
nych stacji nadających z kopca;) zdradził, 
że Prezes Całej Polski bardzo interesuje 
się sportem i ma rozległą wiedzę na ten 
temat. Interesuje go lekkoatletyka, zaś 

szególnie pasjonuje boks. Podejrzewaliśmy. 
Nic nie mówiliśmy, ale podejrzewaliśmy 
go o takie zainteresowania. Przecież on 
przez całe życie ustawia się tak, żeby móc 
wyprowadzić prawy prosty. 

»  A NA KONIEC o zapowiedzianym na 
20 kwietnia proteście sędziów przeciwko 
rządowym planom reformy sądownictwa. 
W samo południe sędziowie mają przerwać 
rozprawy aż na 30 minut. Patrząc na tempo 
prac w polskich sądach, zastanawiamy 
się, czy ktoś się w ogóle zorientuje, że był 
jakiś protest. Przecież 30 minut to mniej 
więcej tyle, ile trwa dyskretne ziewnięcie 
znudzonego ławnika.

PODRÓŻNY&GOSPODZKI

WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe ROZBAWIŁO nas to

Foto: esmem

Mąż wraca uśmiechnięty do domu:
– Kochanie, zwolnili mnie z pracy.
– To z czego się cieszysz, idioto!
– Bo resztę posadzili!

***
– Mamo, ja już naprawdę nie będę 
miał więcej pryszczy?
– Nie, nie będziesz miał.
– Ale obiecujesz?
– Tak.
– A skąd wiesz?
– Bo już nie ma miejsca.

***
– Panie doktorze, mój rozrusznik 
serca ma chyba defekt! 
– Dlaczego pan tak sądzi? 
– Jak kaszlnę, to mi się brama od 
garażu otwiera.

***
– Pana pies szczekał przez całą 
noc – mówi rozwścieczony sąsiad.
– To nic, odeśpi w dzień – odpo-
wiada właściciel psa.

***
Do babki przyszła sąsiadka i się 
użala:
– Co ja mam z tym moim chłopem! 
To pijak! Przychodzi w środku 
nocy, budzi dzieci, mnie bije, 
demoluje mieszkanie.
– Ja też moja miła nie mam 
lekko. Wyobraź sobie, że mój stary 
to syfi lityk.
W tym momencie uchylają się 
drzwi pokoju. Facet wysuwa głowę:
– Kochanie, tyle razy ci to powta-
rzałem. Fi-la-te-lis-ta.

***
Profesor podczas wykładu wścieka 
się na spóźnialskich:
– To nie są wykłady, to jest 
Wędrówka Ludów!

W tym momencie, mocno spóź-
niony wpada na salę czarno-
skóry student. Wydaje się, że 
profesor zaraz wybuchnie, ale 
w końcu uspokaja się i mówi:
– Panu wybaczam, pan z daleka.

***
Poszedłem do kina, a w przednim 
rzędzie siedział starszy facet z 
psem. To był rodzaj komedio 
– dramatu. W miejscach smut-
nych, pies ocierał oczy z łez, a 
w wesołych partiach śmiał się 
do rozpuku. Tak się działo przez 
cały film. Kiedy seans się skoń-
czył, zdecydowałem się podejść 
i porozmawiać z facetem.
– To najbardziej zdumiewająca 
rzecz jaką widziałem! – powie-
działem – Wyglądało na to, że 
pies naprawdę wczuł się w film.
Facet na to:
– No faktycznie. A książka mu 
się nie podobała. 

***
W ciemnościach podczas seansu 
filmowego słychać podniesiony 
głos kobiety – blondynki:
– Niech pan zabiera łapy!
Po chwili:
– Nie, nie pan, tylko ten po 
lewej.

***
Kanar sprawdza bilety w auto-
busie. W końcu dociera do 
pasażera drzemiącego na tyle 
i puka go w ramię:
– Bilecik proszę!
Pasażer otwiera zaspane oczy. 
Marszczy brwi i odpowiada z 
niechęcią:
– Człowieku... Kierowca sprzedaje.
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