
Z
wiązkowcy z Soli-
darności działającej 
w AMP podkreślają, 
że nie są do końca 
zadowoleni z para-

fowanego 21 kwietnia porozu-
mienia. – To jest kompromis. 
Biorąc pod uwagę wynik 
fi nansowy spółki za zeszły rok 
i niski poziom zatrudnienia, 
przekładający się na ogromny 
wysiłek pracowników, oczeki-
waliśmy większego wzrostu 
płac – mówi Lech Majchrzak, 
wiceprzewodniczący Solidar-
ności w AMP.

Porozumienie zakłada 
m.in. wzrost płac zasadni-
czych wszystkich pracow-
ników AMP o 105 zł brutto, 
z wyrównaniem od stycznia. 
Jak informuje Lech Majchrzak 
podwyżka płac zasadniczych 
o 105 zł brutto wpłynie na 
podniesienie pozostałych 
składników wynagrodzeń 
m.in. dodatku za pracę w 
systemie zmianowym czy w 
godzinach nadliczbowych. 
– W sumie każdy pracownik 
zyska przeszło 200 zł brutto. 
Wyższe będą także nagrody 
jubileuszowe i odprawy emery-
talno-rentowe – mówi.

Podwyżki indywidualne
Dodatkowo na wzrost płac 
przeznaczonych zostanie 
średnio 20 zł na pracownika. 
O rozdysponowaniu połowy 
środków z tej puli zdecy-
duje dyrektor generalny, 
przyznając pracownikom 
podwyżki indywidualne. 
Pozostałe środki zostaną 
podzielone na poszczególne 
biura i zakłady spółki, gdzie o 
indywidualnych podwyżkach 
będą decydowali dyrektorzy. 
– Próbowaliśmy wprowadzić 
ograniczenie maksymalnej 
wysokości podwyżek indywi-
dualnych, żeby te pieniądze 
zostały rozdzielone na jak 
największą liczbę pracow-
ników, ale pracodawca na to 
się nie zgodził – dodaje Lech 
Majchrzak.

Kolejny zapis porozu-
mienia dotyczy podwyższenia 
najniższej płacy zasadniczej 
w AMP do wysokości 2300 zł 
brutto, na czym skorzystają 
przede wszystkim pracow-
nicy z  krótkim stażem. 

– Są takie osoby, których wyna-
grodzenie zasadnicze wynosi 
1900 zł brutto, oni otrzymają 
podwyżkę w wysokości 400 zł. 
To jest znaczący przyrost płacy 
– podkreśla wiceprzewodni-
czący zakładowej Solidarności. 
Zaznacza, że „S” od 5 lat walczy 
o podnoszenie najniższych 
wynagrodzeń w fi rmie.

Nagrody za wyniki
Pracownicy AMP otrzymają 
także nagrodę za wkład 
w funkcjonowanie spółki 
w 2016 roku w wysokości 
1000 zł. Nagroda trafi  na ich 
konta w dwóch ratach, po 
500 zł. Pierwsza rata zostanie 
wypłacona wraz z wynagro-
dzeniem za czerwiec, a druga 
z wypłatą za sierpień. Ponadto 
porozumienie zakłada możli-

wość przyznania pracownikom 
nagrody dodatkowej. Jej wyso-
kość i wypłata zostały uzależ-
nione od wyników ekono-
micznych spółki za pierwsze 
10 miesięcy 2017 roku.

Negocjacje w spółkach zależnych
Treść porozumienia zostanie 
p r z e k a z a n a  d o  s p ó ł e k 
zależnych AMP oraz firm 
zewnętrznych. W części z nich 
rozmowy płacowe zostały 
już rozpoczęte, w innych 
ruszą w najbliższych dniach. 
– Na etapie negocjacji propo-
nowaliśmy przeniesienie 
porozumienia do spółek 
zależnych i fi rm zewnętrz-
nych, ale druga strona się 
na to nie zgodziła. Mamy 
nadzieję, że w spółkach zależ-
nych i fi rmach zewnętrznych 

uda nam się wynegocjować 
podobne podwyżki i nagrody 
– zaznacza wiceprzewodni-
czący Solidarności w AMP.

Formalne podpisanie doku-
mentu nastąpi po podjęciu 
stosowanych decyzji przez 
organy statutowe poszczegól-
nych organizacji związkowych. 
W przypadku Solidarności są 
to Międzyzakładowa Komisja 
Dąbrowskiej Solidarności oraz 
Zakładowa Organizacja Koor-
dynacyjna NSZZ Solidarność 
ArcelorMittal Poland. – Opinie 
pracowników dotyczące 
zapisów tego porozumienia 
są wyważone. Sądzę, że nasze 
władze statutowe również je 
zaakceptują i do 30 kwietnia ten 
dokument zostanie przez Soli-
darność podpisany – zaznacza 
Lech Majchrzak.

Trudne rozmowy
Podpisanie porozumienia 
płacowego przez organizacje 
związkowe będzie ozna-
czało formalne zakończenie 
jednych z najtrudniejszych 
negocjacji w firmie w ostat-
nich latach. Zgodnie z zapi-
sami Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy poro-
zumienie powinno zostać 
podpisane w ostatnim kwar-
tale 2016 roku, a podwyżki 
wejść w życie z początkiem 
2017 roku.  Organizacje 
związkowe zgłosiły swoje 
postulaty w październiku 
ubiegłego roku, ale rozpo-
częte kilka tygodni później 
rozmowy, nie przynosiły 
żadnych rozstrzygnięć, a 
atmosfera w firmie stawała 
się coraz bardziej napięta. 

9 marca w pikiecie przed 
budynkiem dyrekcji spółki 
wzięło udział ponad 2 tys. 
pracowników. 21 marca po 
kolejnej próbie podjęcia 
rozmów z pracodawcą przed-
stawiciele strony związ-
kowej zostali w siedzibie 
dyrekcji spółki, gdzie prze-
bywali nieprzerwanie przez 
blisko tydzień. W tym czasie 
liderzy zakładowych orga-
nizacji związkowych niemal 
codziennie spotykali się z 
przedstawicielami praco-
dawcy, ale wielogodzinne 
rozmowy nie przynosiły 
rozstrzygnięć. 

ArcelorMittal Poland jest 
największym producentem 
stali w Polsce. Łącznie spółka 
zatrudnia ok. 12 tys. osób.

AGNIESZKA KONIECZNY, ŁK

300 
w tylu sklepach 2 maja 

przeprowadzona zostanie 
akcja protestacyjna 

pracowników handlu.
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Krzysztof Leśniowski: 60 uczniów 
otrzymało gwarancję pracy, a JSW 
ma pewność, że za kilka lat dostanie 
wysokiej klasy fachowców. » STRONA 4

Jerzy Sośnierz: Pracownicy rozumieją, 
że tylko związek zawodowy może 
zagwarantować im ochronę w pracy
i pomóc w trudnych sytuacjach. » STRONA 4

Foto: solidarnosc.mittal.net.pl

Po wielu miesiącach bardzo trudnych rozmów związkowcy i przedstawiciele zarządu ArcelorMittal Poland 
parafowali porozumienie płacowe. Łącznie na podniesieniu płac zasadniczych i związanych z nimi pochodnych 
wynagrodzenie każdego pracownika wzrośnie o ponad 200 zł. 

Porozumienie płacowe w AMP Poland
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C
zasem bywa tak, że choć generalnie się 
z czymś zgadzamy, czujemy pewien 
niesmak. Mimo, że jesteśmy pewni, 

że jakaś decyzja czy pogląd jest słuszny, 
mamy uczucie, że jednak nie wszystko 
jest tak jak należy. Zdarza się tak np. gdy 
drużyna piłkarska, której kibicujemy wygra 
mecz przez pomyłkę sędziego, ulubiony 
skoczek narciarski zwycięży w zawodach, 
bo jako jedyny dostanie wiatr „pod narty”, 
lub gdy nielubiany kolega z pracy dostanie 
nie do końca zasłużoną burę od szefa.

Kilka lat temu Katolicka Agencja na Rzecz 
Rozwoju (CAFOD) wyliczyła, że żyjąca w 
Europie krowa dostaje w postaci dopłat 
do rolnictwa z Unii Europejskiej 2,2 dolara 
dziennie. To oznacza, że każda europejska 
mućka i krasula jest bogatsza od 3,5 mliliarda 
ludzi żyjących w biedniejszych częściach 
globu, czyli od prawie połowy ludzkości. 

Trudno jest zaprzeczyć zaletom płynącym 
z europejskiego systemu dopłat dla rolni-
ctwa. Dzięki niemu to rolnictwo w UE nie 
tylko w ogóle istnieje, ale również ma się 
na tyle dobrze, że nasza część świata jest 
samowystarczalna w kwestii żywności i 
może eksportować nadwyżki. Dopłaty 
stanowią swego rodzaju ubezpieczenie 
dla rolników w przypadku susz, powodzi, 
czy innych naturalnych nieszczęść. Dzięki 
temu, że dotujemy własne rolnictwo nie 
jesteśmy skazani na nafaszerowaną chemi-
kaliami przemysłową żywność z GMO 
produkowaną za oceanem. Dopłaty dają 
również rolnikom nieco lepszą pozycję w 
negocjacjach z wielkimi sieciami handlo-
wymi, które narzucają producentom 
żywności ceny niejednokrotnie niższe 
od kosztów produkcji. Argumenty „za” 
można by mnożyć, a jednak coś jest tu nie 
w porządku. Tłumaczenie, że to jednak 
mniejsze zło nie załatwia sprawy. 

A teraz drugi przykład, bardziej aktualny 
i bliższy naszego podwórka. 22 kwietnia 
złożono w Sejmie prawie milion podpisów 
pod wnioskiem o referendum w sprawie 
wdrażanej przez rząd reformy edukacji. 
Niedługo potem premier Beata Szydło 
wypowiedziała się na ten temat, pozba-
wiając złudzeń zwolenników referendum. 
Stwierdziła, że wniosek jest działaniem 
politycznym, a poza tym został złożony 

zbyt późno, bo reforma jest już gotowa. 
Trudno się z panią premier nie zgodzić. 
Ludzie, którzy zbierali podpisy pod wnio-
skiem jeszcze niedawno sami byli gorą-
cymi zwolennikami likwidacji gimnazjów. 
Faktem jest też, że organizatorzy zbiórki 
podpisów cynicznie grali na emocjach i 
obawach rodziców oraz nauczycieli dla 
własnej politycznej korzyści. Z kolei 
ugrupowania polityczne, które dzisiaj 
popierają referendum, gdy były u władzy 
bez mrugnięcia okiem wyrzucały do kosza 

inne obywatelskie wnioski referendalne. 
Prawdą jest też, że gimnazja były wyjąt-
kowo nieudanym pomysłem, a reforma 
przygotowana przez rząd, zwłaszcza w 
części dotyczącej odbudowy szkolnictwa 
zawodowego, wygląda sensownie.

Tutaj też argumenty „za” można by 
mnożyć. Jednak pod wnioskiem o refe-
rendum podpisało się prawie milion obywa-
teli. Zdecydowana większość nie zrobiła 
tego cynicznie, ani dla własnej korzyści, 
tylko z powodu prawdziwych obaw i 
wątpliwości. Nawet jeżeli nie mają racji, 
ich zdanie powinno być uszanowane, bo 
to oni, obywatele są suwerenem, a politycy 
tylko sprawują władzę w ich imieniu. Tym 
bardziej, że są to politycy, którzy przed 
wyborami obiecali przywrócić standardy 
i liczyć się z głosem obywateli. Niestety 
znów stało się jak zwykle. Choć w sprawie 
reformy edukacji racja leży po stronie 
rządzących, to jednak niesmak pozostał.

TRZECI Z CZWARTĄ;)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: esmem

Każda żyjąca w Europie krowa 
dostaje w postaci dopłat z UE 2,2 
dolara dziennie. To oznacza, 
że jest bogatsza od 3,5 mld 
ludzi żyjących w biednych 
częściach świata, czyli od 
prawie połowy ludzkości. 

Komunikat

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

Harmonogram szkoleń związkowych
maj-czerwiec 2017

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

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

23-24 maja – Czas pracy – prowadzi: Jadwiga Piechocka

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

LICZBA tygodnia

8,1 proc.  
wyniosła w marcu stopa bezrobocia 
– poinformował Główny Urząd Statystyczny. 
To mniej w porównaniu z poprzednim 
miesiącem, kiedy bezrobocie wynosiło 
8,5 proc., czyli było wyższe o 0,4 punktu 
procentowego. W marcu w urzędach 
pracy zarejestrowanych było 1.324,2 tys. 
bezrobotnych wobec 1.383,4 tys. osób przed 
miesiącem. Według danych GUS spadek 
bezrobocia odnotowano także w tych 
województwach, w których tradycyjnie jest 
ono najwyższe. W ocenie ekspertów sytuacja 
na rynku pracy poprawia się, trzeba jednak 
pamiętać, że marzec to pierwszy miesiąc, w 
którym spadek bezrobocia mógł się wiązać z 
pracami sezonowymi.

UWAGA
Drodzy Czytelnicy, następny numer Tygo-
dnika Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność 
ukaże się we czwartek 11 maja.

Redakcja TŚD

Komunikat

Z okazji Dnia Świętego Floriana

wszystkim hutnikom, strażakom,

pracownikom koksowni

i przedstawicielom innych zawodów,

którymi opiekuje się ten patron,

życzę bezpiecznej 

i godnie wynagradzanej pracy 

oraz sukcesów zawodowych

i powodzenia w życiu osobistym.

Niech św. Florian otacza Was

i Wasze rodziny nieustanną opieką.

Dominik Kolorz
przewodniczący

Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ Solidarność

Z okazji Dnia Hutnika

w imieniu Rady Krajowej 

Sekcji Hutnictwa NSZZ Solidarność

wszystkim hutnikom

 i pracownikom branży

składam życzenia bezpieczeństwa, 

stabilizacji, godnych warunków pracy 

oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Życzę Wam również wszelkiej pomyślności 

w życiu osobistym 

i realizacji zamierzonych celów.

Niech Święty Florian ma Was

w swojej opiece.

Andrzej Karol
Przewodniczący 

Rady Krajowej Sekcji Hutnictwa
NSZZ Solidarność



Z
ainteresowanie pracow-
ników tą akcją przerosło 
nasze oczekiwania. Tym 
bardziej, że ta inicja-
tywa powstała oddolnie 

zaledwie kilka tygodni temu. To 
pokazuje jednak jak złe nastroje 
panują w branży handlowej i 
jak bardzo zdeterminowani są 
pracownicy – mówi Alfred Bujara.

Jak wskazuje przewodniczący do 
handlowej Solidarności cały czas 
spływają informacje o kolejnych 
sklepach, których pracownicy 
postanowili przyłączyć się do 
protestu. – Najwięcej jest Biedronek, 
bo to w tej sieci zrodził się pomysł 
zorganizowania protestu. W akcji 
wezmą też udział pracownicy sieci 
Auchan, Tesco, Decathlon, Dino, 
Arel oraz centrum dystrybucyj-
nego sieci Amazon we Wrocławiu 
oraz centrum H&M w Gądkach 
pod Poznaniem. Lista nie jest 
jeszcze zamknięta. Wciąż zgłaszają 
się do nas kolejni pracownicy – 
podkreśla Bujara. 

Akcja zaplanowana na 2 maja 
będzie polegać na przesadnie skru-
pulatnym i dokładnym wykony-
waniu powierzonych obowiązków 
przez pracowników i przestrzeganiu 
obowiązujących w danym sklepie 
procedur. Pracownicy przykleją do 
ubrań specjalne naklejki. Będą też 
rozdawać klientom ulotki infor-
mujące o przyczynach protestu. 
– W akcję włączyły się struktury 
regionalne Solidarności w całym 
kraju. Dzięki temu mamy szanse 
dotrzeć również do pracowników 
sklepów, w których nie funkcjo-
nuje nasz związek – mówi szef 
handlowej Solidarności. 

Pracownicy handlu zdecydo-
wali się zorganizować protest z 
powodu niskich wynagrodzeń 
oraz fatalnych warunków pracy. 
Skarżą się przede wszystkim na 
przeciążenie pracą wynikające ze 
zbyt małej liczby pracowników 
zatrudnionych w poszczególnych 
sklepach. – Na pracowników 
nakładane są kolejne obowiązki, 
co nie pociąga za sobą wzrostu 
wynagrodzeń. Sieci handlowe 
chwalą się w mediach podwyż-

kami płac, ale są one bardzo 
niewielkie i nie odpowiadają 
oczekiwaniom załogi. Co więcej, 
często wraz ze wzrostem wyna-
grodzenia zasadniczego odbierane 
są inne składniki płac. W efekcie 
na tych podwyżkach pracownik 
wychodzi na zero lub nawet 
traci – tłumaczy przewodniczący. 

Handlowa Solidarność zapo-
wiada, że jeśli pracodawcy z 
branży handlowej nie rozpo-
czną konstruktywnego dialogu 

ze stroną społeczną organi-
zowane będą kolejne, coraz 
bardziej radykalne protesty. 
Związkowcy wskazują, że od 
lat kierują apele do Polskiej 
Organizacji Handlu i Dystry-
bucji zrzeszającej największe 
zagraniczne sieci handlowe o 
podjęcie dialogu na poziomie 
branżowym. Niestety pozostają 
one bez odpowiedzi ze strony 
pracodawców.

ŁUKASZ KARCZMARZYK
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Foto: commons.wikimedia.org/Henryk Borawski

Podwyżki w spółce 
BGH Polska
» WZROST PŁAC ZASADNICZYCH w 
wysokości od 140 do 150 zł i przyznanie 
dodatku za pracę z materiałem ciężkim 
kilkudziesięciu pracownikom – to najważniejsze 
zapisy porozumienia płacowego podpisanego 21 
kwietnia w spółce BGH Polska w Katowicach.
Grzegorz Pełka, przewodniczący Solidarności 
w fi rmie podkreśla, że podwyżkę otrzyma 
zdecydowana większość pracowników, z wyjątkiem 
kierowników działów.
Natomiast tzw. dodatkiem za pracę z materiałem 
ciężkim wynoszącym 125 zł brutto objętych 
zostanie ponad 40 osób, których praca jest 
związana z obsługą ciężkich maszyn. Obecnie taki 
dodatek otrzymuje kilku pracowników. – Ponieważ 
do Solidarności należą głównie osoby zatrudnione 
przy produkcji, większość pracowników, którym ten 
dodatek został przyznany, to członkowie naszego 
związku – mówi Grzegorz Pełka.
Porozumienie wejdzie w życie 1 maja i będzie 
obowiązywało przez 15 miesięcy. Wyższe 
wynagrodzenia pracownicy otrzymają na początku 
czerwca, wraz z wypłatą za poprzedni miesiąc. 
Równocześnie na ich konta wpłynie jednorazowa 
nagroda od pracodawcy w wysokości 400 zł brutto.
Rozmowy płacowe są prowadzone w spółce co roku. 
– Staramy się dbać o to, żeby zarobki pracowników 
systematycznie wzrastały. Wynegocjowana w tym 
roku podwyżka płac zasadniczych na poziomie 
140, 150 zł brutto spowoduje automatyczne 
podniesienie premii motywacyjnej – mówi 
przewodniczący Solidarności w fi rmie.
Spółka BGH Polska należy do niemieckiego 
koncernu działającego w branży stalowej. Firma 
specjalizuje się w produkcji płaskowników 
stalowych i zatrudnia blisko 200 osób. Do 
Solidarności należy ponad 30 proc. pracowników.

Porozumienie płacowe 
w PEC Bytom
» WZROSNĄ WYNAGRODZENIA w 
Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Bytomiu. 
– Podwyżka będzie wynosiła średnio 5 proc. 
płacy zasadniczej pracownika. Ze wszystkimi 
pochodnymi będzie to ok. 230 zł brutto – 
informuje Roman Poloczek, przewodniczący 
Solidarności w fi rmie.
Porozumienie płacowe w bytomskim PEC zostało 
podpisane przez pracodawcę i zakładowe organizacje 
związkowe 19 kwietnia. Podwyżki pracownicy 
otrzymają w maju wraz w wypłatą za kwiecień.
Zgodnie z zapisami porozumienia o tym ile 
wzrosną płace poszczególnych pracowników 
zdecydują kierownicy działów, ale podwyżka nie 
może być niższa niż 2 proc. płacy zasadniczej 
danej osoby. Pracownicy, którzy uznają, że zostali 
niesprawiedliwie potraktowani i zasługują na 
większe podwyżki, będą mogli się odwołać. 
– Osoby należące do związku zawodowego mogą 
to zrobić poprzez zakładową organizację, w której 
są zrzeszone. Pracownicy nie będący członkami 
związku zawodowego mają możliwość złożenia 
odwołania bezpośrednio u swojego przełożonego 
lub u pracodawcy – wyjaśnia Roman Poloczek.
Zaznacza, że uzwiązkowienie w przedsiębiorstwie 
jest wysokie. – To sprawia, że nasza pozycja 
podczas rozmów z pracodawcą jest silna. 
Dzięki temu praktycznie co roku udaje nam się 
podpisywać porozumienia płacowe korzystne dla 
załogi – mówi.
Pracownicy PEC w kwietniu otrzymali również 
premię z okazji Dnia Pracownika Gospodarki 
Komunalnej w wysokości 145 proc. płacy 
minimalnej. W tym roku było to 2900 zł brutto. 
Wypłatę tego bonusu gwarantuje obowiązujący w 
spółce Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bytomiu 
zaopatruje w ciepło Bytom i Radzionków. Zakład 
zatrudnia ponad 150 pracowników, do Solidarności 
należą 72 osoby.
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Organizacje związkowe działa-
jące w Jastrzębskich Zakładach 
Remontowych domagają się 
podwyższenia o 3 proc. stawek 
zasadniczych wszystkich pracow-
ników spółki, wypłaty jednora-
zowej nagrody w wysokości 1500 
zł brutto oraz przeszeregowania 
10 proc. najmniej zarabiających 
pracowników.

Rozmowy płacowe rozpoczęły 
się w fi rmie w lutym tego roku, 
ale kolejne spotkania związ-
kowców i pracodawcy kończą 
się fiaskiem. – Negocjacje są 
bardzo trudne, przedstawiciele 
zarządu cały czas twierdzą, że nie 
mogą się zgodzić na podwyżki 
dla wszystkich pracowników, 
ponieważ w planie techniczno-
-ekonomicznym f i rmy na 
2017 rok nie przewidziano 
pieniędzy na ten cel – mówi 
Adam Kowalski, wiceprzewod-
niczący Solidarności w Jastrzęb-
skich Zakładach Remontowych.

Zaznacza, że pracodawca propo-
nuje jedynie przeszeregowanie 
13 proc. pracowników i jedno-
razową premię wynoszącą 500 
zł. – Podwyżek dla wszystkich 
pracowników w ogóle nie bierze 

pod uwagę. Nam na nich bardzo 
zależy, bo ostatnie podwyżki były 
4 lata temu. Wynagrodzenia w 
fi rmie nie są wysokie, średnio 
wynoszą ok. 2300, 2400 zł na rękę. 
Gdyby wzrosły płace zasadnicze 
pracownicy dostaliby wyższą 
Barbórkę i 14-pensję. Przesze-
regowanie do wyższej grupy 

10 proc. najmniej zarabiających 
pracowników byłoby jedno-
znaczne z tym, że ok. 40 osób 
dostałoby dodatkowo ponad 
80 zł więcej – dodaje związkowiec.

W ocenie organizacji związko-
wych postulat dotyczący wypłaty 
jednorazowej nagrody w wyso-
kości 1500 zł brutto nie jest wygó-

rowany. – Firma w zeszłym roku 
wypracowała zyski, w których 
załoga powinna partycypować 
– podkreśla Adam Kowalski.

24 kwietnia związki zawodowe 
przekazały pracodawcy pismo, w 
którym poinformowały, że jeżeli 
postulaty płacowe nie zostaną 
spełnione do 28 kwietnia, w 
fi rmie wszczęty zostanie spór zbio-
rowy. W odpowiedzi pracodawca 
wyznaczył na 28 kwietnia termin 
kolejnego spotkania. Jak poin-
formował Kowalski, w ostatniej 
chwili rozmowy zostały przeło-
żone. Spotkanie ma się odbyć nie 
później niż 12 maja. – Oczywiście 
weźmiemy w nim udział, ale w 
tej chwili rozbieżności między 
oczekiwaniami pracowników, 
a propozycjami pracodawcy 
są ogromne, więc szanse na 
podpisanie porozumienia płaco-
wego, są raczej nikłe – zaznacza 
Adam Kowalski.

Firma świadczy usługi na rzecz 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 
Zatrudnia ok. 400 osób. Do Soli-
darności, będącej największym 
związkiem zawodowym w fi rmie, 
należy 30 proc. pracowników.
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W zaplanowanej na 2 maja ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w sieciach handlowych  
weźmie udział kilkanaście tysięcy pracowników zatrudnionych w ok. 300 dyskontach, 
hipermarketach i centrach dystrybucyjnych – zapowiada handlowa Solidarność. 

Protest pracowników handlu

Konfl ikt w Jastrzębskich Zakładach Remontowych

Foto:TŚDi



60 uczniów Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 2 w Knurowie 
otrzyma gwarancję pracy w 
Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
po zakończeniu  nauki . 
19 kwietnia porozumienie w 
tej sprawie podpisali przed-
stawiciele zarządu spółki oraz 
władz powiatu gliwickiego. 

Zgodnie z zapisami umowy 
JSW zorganizuje praktyczną 
naukę zawodu 60 uczniom 
szkoły branżowej stanowiącej 
część knurowskiego zespołu 
szkół, a następnie zatrudni 
ich w swoich kopalniach. 
Gwarancję pracy otrzymają 
osoby, które z początkiem 
września rozpoczną edukację 
w klasach kształcących elek-
tryków i ślusarzy. Z kolei 
powiat gliwicki zobowiązał 
się w porozumieniu do refun-
dacji dodatku szkoleniowego 
dla instruktorów praktycznej 
nauki zawodu, prowadzących 
zajęcia z uczniami, a także 

innych kosztów związanych 
z ich kształceniem. 

Jak wskazuje pomysłodawca 
przedsięwzięcia Krzysztof 
Leśniowski, przewodniczący 

Solidarności w KWK Knurów-
-Szczygłowice oraz radny Rady 
Powiatu Gliwickiego poro-
zumienie jest korzystne dla 
wszystkich uczestniczących 

w nim stron. – 60 uczniów 
będzie mieć gwarancje pracy. 
Dla nauczycieli też oznacza 
to swego rodzaju gwarancję 
zatrudnienia na najbliższe 

lata. Natomiast JSW już dziś 
ma pewność, że za kilka lat 
otrzyma kilkudziesięciu wyso-
kiej klasy fachowców, którzy 
od początku byli kształceni 
pod kątem przyszłej pracy 
w kopalni. Zyskają wszyscy 
– wskazuje Krzysztof Leśniowski. 

Przewodniczący podkreśla, 
że dzięki współpracy JSW 
z knurowską szkołą spółka 
uniknie kolejnej luki pokole-
niowej, czyli sytuacji, w której 
doświadczeni pracownicy 
odchodzą z kopalń i nie mają 
komu przekazać zdobytej 
wiedzy praktycznej. W konse-
kwencji nawet, jeśli ta luka 
zostaje z czasem wypełniona, 
nowi pracownicy muszą uczyć 
się praktycznych umiejętności 
i dobrych nawyków od zera, co 
sprzyja wypadkom przy pracy. 
– Jeszcze nie tak dawno szkoły 
górnicze przeżywały oblężenie, 
bo kopalnie dawały pewne 
zatrudnienie, ale rozmaite 

sytuacje kryzysowe w sektorze 
wydobywczym zniechęciły 
młodzież, która zaczęła szukać 
pracy gdzie indziej – zaznacza 
Leśniowski. 

Daniel Ozon, pełniący 
obowiązki prezesa JSW powie-
dział po podpisaniu porozu-
mienia, że dobrzy pracownicy to 
największy kapitał kierowanej 
przez niego spółki. –  Będziemy 
działać na Śląsku przez kolejne 
dziesięciolecia i będziemy 
potrzebować wykwalifiko-
wanej kadry. Maszyny, nawet 
te najnowocześniejsze, można 
kupić, ale bez pracowników 
żadna fi rma sobie nie poradzi 
– stwierdził Ozon. 

Grupa kapitałowa JSW jest 
jednym z największych praco-
dawców w Polsce. Na koniec 
2016 roku zatrudniała łącznie 
około 27,4 tys. osób, w tym ok. 
21,2 tys. w samej Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej SA. 

ŁK

W 
ciągu ostat-
niego miesiąca 
do pracy w PKP 
Cargo w Kato-
wicach przyję-

tych zostało 36 pracowników. 
Do Solidarności z marszu zapi-
sało się 14 osób. – Większość 
to młodzi ludzie, prosto po 
szkole, ale są też osoby 30-letnie, 
które przez dłuższy czas były 
bezrobotne. To oznacza, że wbrew 
antyzwiązkowej polityce prowa-
dzonej przez część mediów tzw. 
głównego nurtu, pracownicy 
rozumieją, że tylko związek 
zawodowy może zagwaran-
tować im ochronę w pracy i 
pomóc w trudnych sytuacjach 
– mówi Jerzy Sośnierz, prze-
wodniczący związku w PKP 
Cargo Południowy Zakład 
Spółki w Katowicach.

Rozmowy płacowe
Solidarność jest najliczniejszym 
związkiem zawodowym w 
fi rmie. Organizacje działające 
w poszczególnych zakładach 
spółki wchodzą w skład Sekcji 
Zawodowej NSZZ Solidarność 
PKP Cargo. – W rozmowach z 
pracodawcą „S” reprezentują 
przedstawiciele tej sekcji oraz 
Krajowej Sekcji Kolejarzy. 
To co tam zostanie uzgodnione 
dotyczy wszystkich zakładów. 
Wielu pracowników zdaje 
sobie z tego sprawę, że efektem 
tych rozmów jest poprawa 
warunków pracy i wzrost 
wynagrodzeń – mówi Jerzy 
Sośnierz. Zaznacza, że w tej 
chwili w PKP Cargo również 
trwają rozmowy płacowe. 
Kolejarskie związki zawodowe 
domagają się podniesienia 
płacy zasadniczej wszystkich 

pracowników o 340 zł brutto. 
Podwyżki powinny wejść w 
życie z dniem 1 lipca. Taki 
termin został wyznaczony 
w pakcie gwarancji pracow-
niczych, którym objęci są 
pracownicy fi rmy.

 
Ponadzakładowy 
Układ Zbiorowy Pracy
Jerzy Sośnierz zaznacza, że 
kolejnym wymiernym efektem 
działalności związków w fi rmie 
jest Ponadzkładowy Układ 

Zbiorowy Pracy. Dokument 
ten gwarantuje pracownikom 
rozwiązania o wiele korzyst-
niejsze o tych, które znajdują 
się w Kodeksie pracy. Dzięki 
PUZP pracownicy otrzymują 
m.in. nagrody jubileuszowe 
za staż pracy na kolei. Są one 
naliczane już po 15 latach 
pracy w wysokości 100 proc. 
podstawy wynagrodzenia 
i wzrastają proporcjonalnie co 
5 kolejnych lat. Korzystniejsza, 
niż zakłada Kodeks pracy jest 

także wysokość wynagrodzenia 
za okres choroby. Pracodawca 
wypłaca pracownikom wyższą 
stawkę niż stanowią przepisy 
pracy po przepracowaniu na 
kolei 5 lat. Bez względu na 
staż pracy, każdy pracownik 
zachowuje prawo do pełnego 
wynagrodzenia za L4 jeśli 
niezdolność do pracy spowo-
dowana została chorobą zawo-
dową lub wypadkiem przy 
pracy. – Takich zapisów jest 
znacznie więcej, obejmują one 

m.in. wysokość odpraw emery-
talno-rentowych, dodatek dla 
maszynistów, a także dodatek 
stażowy w wysokości 1,5 proc. 
podstawy wynagrodzenia 
za każdy rok pracy – mówi
Jerzy Sośnierz.

Ponadto w spółce podpi-
sane zostało porozumienie 
określające zasady współpracy 
pracodawcy i zakładowych orga-
nizacji związkowych. – Jeden 
z punktów tego dokumentu 
stanowi, że pracownik nie 

może ponosić żadnych nega-
tywnych konsekwencji z tytułu 
przynależności związkowej lub 
pełnionej funkcji – podkreśla 
przewodniczący Solidarności 
w PKP Cargo w Katowicach.

Zmiany organizacyjne
W wielu zakładach działal-
ność związków zawodowych 
nie ogranicza się do poprawy 
warunków pracy i płacy. 
W zeszłym roku kolejarskie 
związki zawodowe zabloko-
wały planowane przez zarząd 
fi rmy zmiany organizacyjne, 
które byłyby bardzo nieko-
rzystne dla spółki. Miały się 
one wiązać m.in. z likwidacją 
części zakładów oraz wydzie-
leniem niektórych podmiotów 
ze struktur PKP Cargo i prze-
kształceniem ich w spółki 
świadczące usługi na rzecz 
tej fi rmy. Siedziby zakładów 
Południowego i Śląskiego 
miały zostać przeniesione do 
jednego biurowca. Ponadto 
zarządzanie w spółce zostało 
zdecentralizowane – wcześniej 
decyzje dotyczące poszczegól-
nych zakładów podejmowano 
w warszawskiej centrali spółki.

PKP Cargo jest najwięk-
szym kolejowym przewoźni-
kiem towarowym w Polsce i 
drugim pod względem wiel-
kości w Unii Europejskiej. 
Spółka podzielona jest na 
7 zakładów, w których w 
sumie zatrudnionych jest 
blisko 18 tys. pracowników. 
W zakładzie w Katowicach 
pracuje ok. 3900 tys. osób. 
Do Solidarności należy ok. 
30 proc. pracowników połu-
dniowego zakładu.
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Systematyczny wzrost wynagrodzeń i poprawa warunków pracy to największe korzyści uzyskiwane przez 
pracowników dzięki działaniom Solidarności w PKP Cargo. Związek dba również m.in. o stabilność miejsc pracy  
oraz o to, aby zmiany orgaznizacyjne w spółce nie były wprowadzane kosztem pracowników. 

Warto należeć do Solidarności

Gwarancja pracy w Jastrzębskiej Spółce Węglowej dla uczniów

Foto: Marek Jurkowski



K
lauzule społeczne 
pozwalają uwzględ-
niać w zamówie-
niach publicznych 
nie tylko cenę, ale 

również aspekty społeczne. 
Stanowią też skuteczne narzę-
dzie promowania wysokich 
standardów zatrudniania 
pracowników. Warto pamiętać, 
że zamówienia publiczne 
stanowią znaczącą część 
polskiego rynku pracy. Odpo-
wiadają one za 8 proc. rocznego 
PKB. W niektórych branżach 
zamówienia publiczne osiągają 
kilkadziesiąt procent rynku. 
W sektorze usług ochroniarskich 
jest to ok. 40 proc. rynku, w 
sektorze usług sprzątania ok. 
60 proc. W opiece nad osobami 
starszymi i niepełnosprawnymi 
ten odsetek jest jeszcze wyższy.

1 proc. przetargów
Problem jednak w tym, że 
instytucje publiczne tylko w 
marginalnym stopniu stosują 
klauzule społeczne w organizo-
wanych przetargach. Najwyższa 
Izba Kontroli zbadała jak często 
klauzule społeczne były wyko-
rzystywane w zamówieniach 
publicznych w okresie od 2013 
roku do kwietnia 2016 roku. 
Kontrolą objęto 29 jednostek, 
w tym m.in Kancelarię Prezesa 
Rady Ministrów, Główny Urząd 
Statystyczny, 4 ministerstwa, 
a także osiem samorządów 
lokalnych. W informacji wyko-
rzystano również dane i opinie 
z 1687 gmin, 215 starostw 
powiatowych oraz 12 urzędów 
marszałkowskich. Kontrolerzy 
NIK wykazali, że od 2013 
roku do kwietnia ubiegłego 
roku jednostki administracji 
rządowej ujęte w zestawieniu 
przeprowadziły 115 prze-
targów uwzględniających 
klauzule społeczne. To zaledwie 
niespełna 1 proc. przeprowa-

dzonych postępowań przetar-
gowych. Niewiele lepiej było w 
skontrolowanych samorządach. 
Tam zamówienia zawierające 
klauzule społeczne stanowiły 
2,3 proc. wszystkich przetargów. 

Nadal decyduje cena
Co więcej nawet w tych prze-
targach, które uwzględniały 
klauzule społeczne, nie miały 
one większego znaczenia 
dla wyniku postępowania.
– Zbadane rozstrzygnięcia 
postępowań przetargowych, w 
których przewidziano możli-
wość uzyskania dodatkowych 
punktów za zastosowanie 
klauzuli społecznej pokazały, 

że często przetargi wygrywali 
oferenci, których oferty nie 
uwzględniały  klauzul. Dla 
uzyskania zamówienia decy-
dujące było bowiem kryterium 
ceny, któremu przypisywano 
największą wagę, a dodatkowe 
punkty za stosowanie klauzul 
nie wywierały istotnego wpływu 
na ogólną punktację – czytamy 
w raporcie NIK. 

Kontrolerzy stwierdzili liczne 
nieprawidłowości w stosowaniu 
klauzul społecznych przez 
instytucje publiczne. Doty-
czyły one przede wszystkim 
nierzetelnego przygotowywania 
zamówień oraz braku nadzoru 
nad ich realizacją w części doty-

czącej klauzul społecznych. 
Nie prowadzono również analiz 
racjonalności zastosowania 
klauzul społecznych oraz ocen 
społecznych skutków, kosztów 
i korzyści wynikających z ich 
zastosowania.

Wystarczy dobra wola
Jak wynika z kontroli stoso-
wanie klauzul społecznych 
uzależnione jest przede 
wszystkim od dobrej woli 
poszczególnych jednostek 
administracji. Przykładem 
godnym naśladowania ujętym 
w raporcie NIK jest gmina 
Brzeziny w województwie 
łódzkim, w której przetargi 

zawierające klauzule społeczne 
stanowiły ponad 60 proc. 
wartości wszystkich postę-
powań przeprowadzonych w 
badanym okresie. Na drugim 
biegunie jednostek samorzą-
dowych sprawdzonych przez 
NIK jest Ożarów Mazowiecki. 
W tej gminie wartość prze-
targów przeprowadzonych z 
zastosowaniem klauzul społecz-
nych stanowiła zaledwie 0,01 
proc. wszystkich postępowań. 

Zmiany na lepsze
Rozwiązaniem, które ma 
zwiększyć skalę stosowania 
klauzul społecznych jest nowe-
lizacja ustawy o zamówieniach 

publicznych, która weszła w 
życie 26 lipca ubiegłego roku. 
Nowe przepisy ograniczyły 
stosowanie kryterium najniż-
szej ceny w rozstrzyganiu 
przetargów oraz wprowadziły 
obowiązek zatrudnienia na 
etaty, w sytuacji gdy spełnione 
są kryteria odnoszące się do 
umowy o pracę zawarte w 
Kodeksie pracy. Dodatkowo 
wszystkie osoby wykonujące 
te same czynności muszą 
zostać zatrudnione na iden-
tycznych warunkach. Jeżeli 
np. do realizacji zamówienia 
wykonawca musi zatrudnić 
10 osób, to wszystkie to nie 
może tylko z jedną z nich 
podpisać umowy o pracę, a 
pozostałym zaproponować 
umów cywilnoprawnych. 

Żółte kartki
Promowaniu klauzul społecz-
nych służy również akcja 
piętnowania rażących niepra-
widłowości w rozstrzygnię-
ciach przetargów w systemie 
zamówień publicznych prowa-
dzona przez NSZZ Solidarność 
i Fundację CentrumCSR.pl. 
W ramach akcji instytucje, 
które nie stosują klauzul 
społecznych, a rozstrzygając 
przetargi wybierają oferty z 
zaniżonymi wynagrodze-
niami, poniżej wynagrodzenia 
minimalnego otrzymują żółte 
kartki. Informacje dotyczące 
łamania standardów przez 
daną instytucję są również 
przekazywane jej organom 
nadrzędnym oraz przekazy-
wane mediom. Od początku 
akcji żółte kartki otrzymało 
już ponad 50 instytucji admi-
nistracji rządowej i samorzą-
dowej. W znacznej części 
przypadków, przyniosło to 
oczekiwany skutek i niepra-
widłowości zostały usunięte. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK
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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

Autopromocja

Foto: TŚD

Administracja rządowa i samorządowa tylko w znikomym zakresie stosuje klauzule społeczne w organizowanych 
przetargach. Tymczasem jest to skuteczny instrument aktywizacji osób bezrobotnych oraz promocji dobrych praktyk na rynku pracy 
– wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. 

Klauzule społeczne nie działają



O
b r a d u j ą c y  w 
Paryżu w 1899 
roku kongres 
założycielski II 
Międzynarodówki 

wybrał 1 maja na Międzynaro-
dowy Dzień Solidarności Ludzi 
Pracy. Święto miało upamiętniać 
brutalne stłumienie protestów 
robotników w Chicago, do 
których doszło w pierwszych 
dniach maja 1886 roku. Obchody 
1 Maja zaczęto organizować już 
w 1890 roku m.in. w Wielkiej 
Brytanii, Niemczech, Belgii, 
Francji, a na ziemiach polskich 
niewiele później, niejednokrotnie 
wbrew woli zaborców.

Po II wojnie światowej 
to robotnicze święto zostało 
zawłaszczone przez władze 
państwowe. Pochody, które 
organizowano w wielu miastach 
Polski kojarzono raczej ze 
zniewoleniem społeczeństwa, 
niż ze świętem robotników. 
Podobnie było w innych krajach 
byłego bloku sowieckiego. Do 
tej pory święto 1 Maja wywo-
łuje negatywne wspomnienia 
minionego systemu.

Alternatywą dla państwo-
wych uroczystości i pochodów 
organizowanych 1 Maja stało się 
kościelne święto ustanowione 
w latach 50-tych ubiegłego 
wieku przez papieża Piusa XII. 
Od 1955 w tym dniu obcho-
dzone jest wspomnienie św. 
Józefa Rzemieślnika.

Ks. Adam Brzyszkowski, 
proboszcz parafii św. Józefa 
w Rudzie Śląskiej podkreśla, 
że w tym dniu kapłani często 
polecają ludzi pracy wsta-

wiennictwu świętego Józefa. 
– Jest to też okazja do tego, by 
zwracać uwagę na problemy 
pracowników, podkreślając, 
że praca powinna być rzetelnie 

wykonywana, lecz również 
godnie wynagradzana, czyli 
pozwolić na utrzymanie siebie 
i swojej rodziny. Wstawienni-
ctwu świętego Józefa polecamy 

również pracodawców, bo od 
ich moralnej postawy zależy los 
pracowników oraz wszystkich 
szczerze poszukujący pracy 
– mówi kapłan.

Św. Józef, którego papież Pius 
XII wybrał na patrona ludzi 
pracujących był oblubieńcem 
Maryi i ziemskim opiekunem 
Jezusa. Okazuje się jednak, 
że o życiu jednego z najważ-
niejszych świętych kościoła, 
niewiele wiadomo. Ewangelie 
poświęcają mu łącznie tylko 26 
wierszy. – Więcej informacji o 
rodzinie św. Józefa, jego życiu, 
pracy i śmierci znajdujemy 
w apokryfach, ale one nie 
mają takie samego waloru, jak 
Ewangelie – dodaje ks. Adam 
Brzyszkowski.

Według Ewangelii św. Mate-
usza mimo iż św. Józef pochodził 
z rodu Dawida, nie posiadał 
żadnego majątku. – Józef był 
cieślą, wykonywał różne prace 
związane z obróbką drewna. W 

tamtym czasie gdy ktoś wyko-
nywał zawód, równocześnie 
miał silną pozycję społeczną 
– dodaje kapłan. Zaznacza, że 
święty Józef wzorowo wywią-
zywał się z obowiązków opie-
kuna świętej rodziny. Ciężko 
pracował na jej utrzymanie, 
zapewniał opiekę i czuwał nad 
jej bezpieczeństwem. – Święty 
Józef stawiany jest za wzór 
do naśladowania, także jako 
osoba, która zrezygnowała z 
własnych planów i aspiracji, 
aby z oddaniem wypełnić misję 
zleconą mu przez Boga – zaznacza 
ks. Brzyszkowski.

W ikonografii   święty Józef 
przedstawiany jest z Dzie-
cięciem Jezus na ręku, z lilią 
w dłoni. Jego atrybutami są 
również narzędzia ciesielskie. 
O śmierci tego świętego wiadomo 
niewiele. Najprawdopodobniej 
zmarł przed rozpoczęciem 
publicznej działalności Jezusa. 
– Wnioskujemy to z faktu, że 
po raz ostatni Józef pojawia 
się na kartach Pisma Świętego 
podczas pielgrzymki z 12-letnim 
Jezusem do Jerozolimy – mówi 
ks. Adam Brzyszkowski.

Ustanawiając 1 maja świętem 
obchodzonym pod patronatem 
św. Józefa Rzemieślnika Kościół 
nadał duchowy wymiar ludz-
kiej pracy oraz podkreślił jej 
znaczenie i wartości, na których 
powinna być oparta. 

AGNIESZKA KONIECZNY
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Foto: commons.wikimedia.org/CC0

1 maja odbędzie się XXV Ogólno-
polska Pielgrzymka Robotników 
i Pracodawców do Sanktuarium 
św. Józefa w Kaliszu zorganizo-
wana przez Komisję Krajową 
NSZZ Solidarność oraz Region 
Wielkopolska Południowa. 

Intencja generalna tego-
rocznej pielgrzymki brzmi: 
„Łączymy życie czynne z 
głębokim życiem modlitwy”. 

Ogólnopolską Pielgrzymkę 
Robotników do Świętego Józefa 
Kaliskiego zainaugurował 
w 1993 roku Region Wielko-
polska Południowa. Biorą w niej 
udział pracownicy z całej Polski 
wraz z pocztami sztandarowymi. 
Od 2007 roku w pielgrzymo-
wanie tego dnia do sanktuarium 
św. Józefa w Kaliszu włącza się 
Duszpasterstwo Przedsiębiorców 
i Pracodawców. 

Święty Józef jest opie-
kunem rodzin chrześcijańskich, 
małżonków, ojców i sierot oraz 
wszystkich ludzi pracy. Sank-
tuarium św. Józefa w Kaliszu 
już w początkach XVII wieku 
stało się jednym z głównych 
miejsc czci kultu tego świętego 
w Polsce.

AGA

Pielgrzymka do Sanktuarium 
św. Józefa w Kaliszu

Ogłoszenie

Chociaż 1 maja kojarzony jest głównie z pochodami w czasach komunizmu, jest to także dzień, w którym Kościół 
katolicki wspomina św. Józefa Robotnika, modli się za pracowników i zwraca uwagę na godność ludzi pracy.

Święty Józef – patron ludzi pracy
O życiu świętego 
Józefa – jednego z 
najważniejszych świętych 
Kościoła niewiele 
wiadomo. Ewangelie 
poświęcają mu 
łącznie tylko 26 
wierszy.

Wszystkim uczestnikom, a przede wszystkim 
bardzo licznym pocztom sztandarowym 
biorącym udział w przepięknej uroczystości, 
jaką była Pielgrzymka Ludzi Pracy NSZZ 
Solidarność do Matki Bożej Bolesnej Królowej 
Polski w Licheniu składam najserdeczniejsze 
podziękowania. 

Dziękuję za aktywny udział – za modlitwę, 
za wspaniałą atmosferę i duchowe unie-
sienie. Z serca dziękuję również za niezwykle 
pouczającą lekcję patriotyzmu i świadectwo 

naszej wiary, a także za wrażenia, które na 
zawsze pozostaną w naszej pamięci. 

Dziękuję również wszystkim którzy 
przyczynili się do tego, abyśmy mogli wziąć 
udział w tej doniosłej uroczystości i godnie 
reprezentować śląsko-dąbrowską Solidarność.

Za wszystko dobro z serca dziękuję. 
Bronisław Skoczek 

przewodniczący Regionalnej Sekcji 
Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność

Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

Związkowcy ze śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności w Licheniu

Podziękowania



TYGODNIK ŚLĄSKO-DĄBROWSKI:  ISSN 1732-3940 |  WYDAWCA:  Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Sol idarność | 
ADRES REDAKCJI: 40-286 Katowice, ul. Floriana 7, tel. 32 253-72-54 | REDAGUJE ZESPÓŁ: Beata Gajdziszewska (redaktor naczelny), 
Grzegorz Podżorny (kierownik Biura Komunikacji Społecznej i Promocji Związku, rzecznik ZR), Łukasz Karczmarzyk, Agnieszka Konieczny | 
REDAKTOR TECHNICZNY: Krzysztof Woźniak | SKŁAD I ŁAMANIE: Krzysztof Woźniak | REKLAMA: Tomasz Cichoń, tel. 32 728-41-13, kom. 661 886 200 | 
DRUK: Polska Press Sp. z o.o., Oddz. Poligrafi a, Drukarnia Sosnowiec | LAYOUT: STUDIO PRESS, Michał Dutka, www.studiopress.pl | Numer zamknięto: 26.04.2017 roku

BIURA TERENOWE ZR: Bytom, ul. Powstańców Warszawskich 34/4 I piętro, tel./fax 32 281-71-65; Gliwice, ul. Zwycięstwa 3/3p, tel. 32 230-89-30, 
tel./ fax 32 231-25-27; Jastrzębie Zdrój, ul. Zielona 16 A, tel./fax 32 473-19-74 i 32 473-23-59; Jaworzno, ul. Grunwaldzka 35, tel./fax 32 615-17-11;
Katowice, ul. Floriana 7, tel. 32 728-41-07; Pszczyna, ul. 3 Maja 11, tel./fax 32 210-39-63; Rybnik, ul. Kościelna 7, tel./fax 32 422-73-25; 
Sosnowiec, ul. Dęblińska 7, tel. 32 266-47-64; Tarnowskie Góry, ul. Zamkowa 2, tel./fax 32 285-34-68; Tychy, ul. Grota Roweckiego 44/04, 
tel./fax 32 227-56-36; Zabrze, ul. Wolności 289, tel./fax 32 275-39-02; Zawiercie, ul. Okólna 10/37, tel./fax 32 672-37-71

Wydawca: Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice

tel. 32 353-84-25 

www.solidarnosckatowice.pl 
tygodnik@solidarnosckatowice.pl | tel. 32 253-72-54

Ś L Ą S K O - D Ą B R O W S K I  N S Z Z

 P O R A DY  P R AW N EZarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 7fb.com/SlaskoDabrowskaSolidarnosc  Nr 17/2017 |  KATOWICE 27.04-10.05.2017

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 I kwartale 2017 roku):  4.390,29 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

§

Małgorzata 
Karolczyk-Pundyk

9 maja o godz. 18.00 w Sanktuarium Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej Strzemieszycach odprawiona 
zostanie msza św. w 13. rocznicę śmierci Marka Mirynowicza, 
specjalisty z Biura Ekonomiczno-Prawnego Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność.

Komunikat

Msza rocznicowa

Bilety do Parku Rozrywki 
Energylandia
Park Rozrywki Energylandia w Zatorze oferuje 
członkom Solidarności wejściówki w promocyj-
nych cenach: 89 zł dla dorosłych i 44 zł dla dzieci 
w wieku od 3 do 18 lat.

Bilety będzie można kupić w Biurze Administracyjnym 

Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Soli-

darność w Katowicach przy ul. Floriana 7, pokój 99, 

po wcześniejszym zamówieniu. Płatność gotówką w 

momencie odbioru wejściówek.

Bilety można zamawiać do 10 maja – odbiór 15 maja 

oraz od 16 do 24 maja – odbiór 26 maja. Później 

wyznaczone zostaną kolejne terminy. Bilety będą 

ważne do końca sezonu, czyli do 29 października. 

Zamówienia należy składać na adres: administracja
@solidarnosckatowice.pl.

Więcej informacji: tel. 32 353 84 25 wew. 199.

Klauzule niedozwolone
w umowach
Z

naczna część przed-
siębiorców stosuje 
wzorce umowne. 

Wzorce są wygodne dla 
przedsiębiorcy, ponieważ 
pozwalają na ujednolicenie 
umów z kontrahentami 
i prowadzenie jednolitej 
polityki wobec klientów. 
Wadą wzorca jest to, że 
klient przyjmuje go w całości 
albo odrzuca. To oznacza, 
że klient nie ma możliwości 
negocjowania wzorca.

Zdarza się jednak, że 
w umowach zawiera się 
klauzule, które są dla 
klienta niekorzystne w 
tym sensie, że powodują 
istotnie ograniczenie jego 
uprawnień lub nałożenie 
na niego obowiązków, 
np. ponoszenie wysokich 
kosztów windykacyjnych.

Dlatego w polskim 
systemie prawnym obowią-
zuje zasada, że postano-
wienia, które nie zostały 
uzgodnione indywidu-
alnie, nie wiążą konsu-

menta, jeżeli kształtują 
jego prawa i obowiązki 
w sposób sprzeczny z 
dobrymi obyczajami i 
rażąco naruszający jego 
interesy. Przykładem są 
klauzule dotyczące niejas-
nych zasad ponoszenia 
opłat egzekucyjnych. Jeśli 
konsument przypuszcza, 
że umowa zawiera posta-
nowienie niedozwolone, 
nie powinien takiej umowy 
podpisać. Poza tym jeśli 
tekst umowy wydaje nam 
się skomplikowany, nie 
powinniśmy go podpi-
sywać bez konsultacji. W 
przypadku, gdy konsu-
ment podpisze umowę, 
która zawiera klauzule 
niedozwolone, to  nie 
wiążą one konsumenta z 
mocy prawa.

Konsument ,  k tóry 
z a u w a ż y  w  u m o w i e 
klauzulę niedozwoloną, 
powinien w tej sprawie 
zwrócić się do przedsię-
biorcy. Jeżeli przedsiębiorca 

nie przychyli się do tego 
stanowiska, należy zwrócić 
się do sądu powszech-
nego (rejonowego lub 
okręgowego) o uznanie 
danego postanowienia za 
niewiążące. 

Konsument może powia-
domić Prezesa UOKiK o 
podejrzeniu stosowania 
przez przedsiębiorcę niedo-
zwolonego postanowienia 
wzorca umowy i zostać 
dopuszczony w charak-
terze zainteresowanego do 
udziału w postępowaniu 
prowadzonym przez Urząd 
w sprawie o uznanie posta-
nowień wzorca umowy za 
niedozwolone. Uprawnia 
go to do składania doku-
mentów i wyjaśnień, co do 
okoliczności sprawy oraz 
przeglądania akt. 

UWAGA: W piśmie do 
UOKIK  należy wskazać, 
czy konsument kontak-
tował się z przedsiębiorcą 
w celu usunięcia kwestio-
nowanego postanowienia 

ze wzorca umowy i jakie w 
tym zakresie stanowisko 
zajął przedsiębiorca. Do 
zawiadomienia należy 
załączyć wzorzec umowy 
zawierający kwestiono-
wane postanowienie. W 
zawiadomieniu należy 
wskazać argumenty dla 
uznania danego postano-
wienia wzorca umowy za 
naruszające dobre obyczaje 
oraz rażąco naruszające 
interesy konsumentów.

UOKIK rozstrzyga w 
drodze decyzji, czy dana 
klauzula ma niedozwolony 
charakter oraz zakazuje 
jej dalszego wykorzysty-
wania. Decyzja UOKiK 
uznająca postanowienie 
wzorca umowy za niedo-
zwolone ma skutek tylko 
w stosunku do przedsię-
biorcy, który ją stosował 
oraz wobec wszystkich 
konsumentów, którzy 
zawarli z nim umowę na 
postawie klauzuli wska-
zanej w decyzji. 

Ogłoszenie
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» ZACZYNAMY OD CZŁOWIEKA 
DYSPONUJĄCEGO najbardziej wymiętą 
twarzą na naszej scenie politycznej, 
czyli od ministra środowiska Szyszko 
Jana. Otóż pan minister postanowił 
wnieść swój wkład w obronność kraju. 
Zgłosił mianowicie pomysł, aby wysłać 
w kamasze myśliwych, którzy mieliby 
tworzyć trzon Wojsk Obrony Teryto-
rialnej. W ocenie pana ministra umie-
jętność strzelania to nie jedyny walor 
bojowy myśliwych. – Myśliwy pójdzie 
wszędzie i zajrzy w każde miejsce. Ma 
pełną penetrację i znajomość terenu, 
a do tego świetnie się porusza nocą 
– zachwalał Szyszko w TVP. Idąc tym 
tokiem rozumowania, zwerbowalibyśmy 
też złomiarzy, tworząc z nich elitarną 
jednostkę dywersyjną. Oni też zajrzą 
wszędzie i mają pełną penetrację terenu. 
Gdyby np. w przypadku inwazji ze 
wschodu dać złomiarzom wolną rękę 
i odpowiednie ceny w skupie, po kilku 
dniach z ruskich czołgów nie zostałyby 
nawet hełmofony. 

» SKORO JUŻ JESTEŚMY PRZY 
WOJSKOWOŚCI. Podczas wojny w 
Korei amerykański generał Oliver P. 
Smith wypowiedział zdanie „Odwrót? 
My się nie wycofujemy, tylko atakujemy 
w innym kierunku”. Ten słynny cytat 
przypomniał nam się, gdy usłyszeliśmy 
wypowiedź posła PiS Jacka Sasina na 
temat wprowadzenia kadencyjności 
wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast. Zapytany dlaczego jakoś tak 
dziwnie ucichło wokół tej słusznej 
skądinąd inicjatywy, odparł: „Nie wyco-
fujemy się z tego pomysłu, ale nie ma 
konkretnego projektu w tej sprawie”. 
Cóż jakie czasy, tacy generałowie.

» PAMIĘTACIE JESZCZE NIEJAKIEGO 
ALEKSANDRA GRADA? Ów jegomość 
najpierw jako minister w rządzie peło ratował 
polskie stocznie za pomocą katarskiego 
inwestora, a potem postanowił sprawdzić 
się w biznesie, zasiadając we władzach kilku 
państwowych spółek energetycznych. 
Jak donosi dziennik „Fakt” fi rma MPPG, 
w której radzie nadzorczej zasiada żona 
Grada, a w zarządzie jego syn ma kontrakt 
na serwisowanie oprogramowania dla jednej 
ze spółek PGNiG. Umowa została zawarta 
na 30 lat, a miesięczna opłata wynosi 180 
tys. zł. Innymi słowy fi rma zarobi 64 mln 
zł. Skoro jak proponuje minister Szyszko 
zamiast żołnierzy mamy mieć myśliwych, 
dobrze, że chociaż cwanych partyzantów 
mamy najlepszych na świecie. 

» NA KONIEC O UCIKINIERCE Z 
NOWOCZESNEJ KROPKI do peło, 
czyli niejakiej posłance Joannie Augusty-
niak. Pani poseł postanowiła wylać żale 
dotyczące swojej byłej partii na łamach 
tygodnika „Wprost”. Stwierdziła, że człon-
kowie nowoczesnej kropki nie interesują 
się poważnymi problemami, w partii 
zamiast demokracji jest dyktatura Rycha, 
a sam Swetru ma gdzieś prace w Sejmie i 
na debatach pojawia się tylko wówczas, 
gdy ma okazję pokazać się mediom. Sami 
nie wiemy co zabawniejsze. Czy to, że 
posłanka Joanna potrzebowała ponad 
roku, żeby się zorientować, gdzie trafi ła, 
czy raczej jej nadzieje, że w peło będzie 
inaczej. 
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe ROZBAWIŁO nas to
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Generałowi urodził się wnuk, 
więc postanowił wysłać swego 
adiutanta do szpitala, aby się 
dowiedział czegoś więcej. Po 
powrocie generał pyta:
– I jak wygląda?!
Na to adiutant:
– Jest bardzo ładny... Podobny do 
Pana generała.
– Podać więcej szczegółów!
– Melduję, że niski, łysy i bez 
przerwy drze mordę.

***
– Józek! Zagadka: czym różni się 
zasłona od papieru toaletowego?
– Nie wiem.
– Czyli to ty…

***
– Proszę pani, ja się w pani chyba 
zakochałem – mówi dziesięcio-
letni Jasiu.
– Przykro mi Jasiu, ale ja nie 
lubię dzieci.
– A kto lubi, będziemy uważali.

***
Żona z pretensją do męża:
– Jak mogłeś powiedzieć kolegom 
z pracy, że ożeniłeś się ze mną dla 
pieniędzy? Przecież ja nie miałam 
żadnych pieniędzy!
– A co miałem im powiedzieć?

***
Do gościa przy stoliku podchodzi 
kelner i pyta:
– Czy mógłby pan szybciej jeść 
tę rybę?
– A dlaczego?
– Przyszła kontrola z sanepidu.

***
Dzwonię do żony, mówię, że wszystko 
stracone, biznes padł i jestem 
spłukany. Trzeba sprzedać auta i 

chałupę. Przyjeżdżam do domu, 
a jej już nie ma! Spakowała swoje 
rzeczy i się wyniosła. I dobrze. Po 
co mi baba bez poczucia humoru?

***
– Życie się zaczyna od chwili 
urodzenia.
– Nie, od chwili poczęcia.
– Panowie, życie zaczyna się od 
chwili gdy żona z dziećmi wyjedzie 
do teściowej!

***
– Siema, stary. Co tam słychać? 
Z zakupów wracasz?
– Tak, moja żona jest w ciąży. Je 
za trzech.
– Spodziewacie się bliźniaków?
– Nie, zawsze jadła za dwóch.

***
Dostałem wypłatę. Poszedłem 
do bankomatu wypłacić całość. 
Tym razem jestem przekonany, 
że te dziwne dźwięki, które z siebie 
wydawał, przed wypłaceniem 
gotówki, to był podły śmiech. 

***
Mężczyzna płacząc całuje maskę, 
drzwi samochodu.
– Sprzedaje pan?
– Nie, żona dostała prawo jazdy. 

***
Kiedy Stefan zobaczył przez okno, 
że ktoś kradnie samochód sąsiada, 
nie stracił zimnej krwi. Natychmiast 
wybiegł z mieszkania i zaparkował 
swój samochód na oswobodzonym 
miejscu. 

***
Grupę zaginionych w dżungli na 
Nowej Gwinei polskich turystów 
odnaleziono idąc tropem klną-
cych papug.
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