
Z 
raportu Głównego 
Urzędu Statystycz-
nego: „Zatrudnienie 
i wynagrodzenia w 
gospodarce naro-

dowej w I półroczu 2017 roku” 
wynika, że w przedsiębior-
stwach państwowych i podmio-
tach publicznych wynagro-
dzenia są wyższe niż w fi rmach 
prywatnych. Reguła ta dotyczy 
większości sektorów gospo-
darki. Są to m.in. przemysł, 
budownictwo, przetwórstwo 
przemysłowe oraz placówki 
oświatowe, placówki służby 
zdrowia, spółki zajmujące się 
dostarczaniem wody i gospo-
darowaniem ściekami, a także 
fi rmy prowadzące działalność 
fi nansową i ubezpieczeniową. 
– W pierwszym półroczu tego 
roku średnia płaca w sektorze 
publicznym wyniosła przeszło 
4771 zł brutto, w sektorze 
prywatnym niespełna 4093 zł 
– czytamy w raporcie GUS. 
Różnica między przeciętnym 
wynagrodzeniem w sektorze 
publicznym i prywatnym 
wyniosła ok. 678 zł. 

Patrzą pracodawcom na ręce
Z kolei z szacunków GUS doty-
czących poziomu uzwiązko-
wienia wynika, że dwie trzecie 
związków zawodowych działa 
w sektorze publicznym. Sektor 
ten stanowią zarówno spółki 
należące do Skarbu Państwa jak 
i będące własnością jednostek 
samorządu terytorialnego oraz 
stanowiące tzw. „własność 
mieszaną”, w której przeważa 
kapitał publiczny.

Prof. Mieczysław Kabaj z 
Instytutu Pracy i Spraw Socjal-
nych w Warszawie podkreśla, 
że silne związki w instytucjach 
publicznych pilnują interesów 
pracowników, co przekłada 
się na poziom wynagrodzeń 
zatrudnionych w nich osób. 
– Związki zawodowe dbają o 
pracowników i patrzą na ręce 

pracodawcom. To wpływa na 
poprawę warunków pracy 
i płacy nie tylko członków 
związków zawodowych, ale 
wszystkich pracowników danej 
fi rmy – mówi ekonomista. 

Więcej nie zawsze znaczy lepiej
Zaznacza, że wyższe płace 
gwarantują różnego rodzaju 
porozumienia podpisywane 
przez organizacje związkowe 
z pracodawcami. W wielu 
państwach europejskich 
stosunki pracy regulowane 
są właśnie za pomocą tego 

typu układów, a zbiorowe 
prawo pracy w ogóle nie 
funkcjonuje. W Polsce celem 
układów zbiorowych pracy 
jest zapewnienie pracow-
nikom lepszych rozwiązań, 
niż te, które zostały przyjęte 
w Kodeksie pracy. Część orga-
nizacji związkowych w tych 
dokumentach zagwarantowała 
sobie także coroczne negocjacje 
podwyżek wynagrodzeń. – Te 
porozumienia były wypraco-
wywane latami. W wielu przed-
siębiorstwach państwowych 
funkcjonują zakładowe układy 

zbiorowe pracy, które zostały 
podpisane nawet ponad 20 
lat temu, gdy związki zawo-
dowe były silniejsze i było 
ich mniej. Dwóm lub trzem 
dużym centralom związkowym 
łatwiej jest prowadzić rozmowy 
niż kilkunastu organizacjom. 
Rozdrobnienie związków 
nie służy pracownikom, ale 
sprzyja pracodawcom – mówi 
dr Bogdan Pliszka, socjolog z 
Katedry Stosowanych Nauk 
Społecznych Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach. Zaznacza, 
że wprawdzie państwo prze-

stało już być tak potężnym 
pracodawcą, jakim było 
jeszcze 20, 30 lat temu, ale 
przedsiębiorstwa państwowe 
wciąż należą do najwięk-
szych podmiotów gospodar-
czych na rynku, a wielkość 
fi rm także przekłada się na 
wysokość zarobków.

W co czwartej dużej fi rmie
Jak wynika z raportu GUS 
dotyczącego wynagrodzeń 
w pierwszym półroczu tego 
roku, przeciętna płaca brutto 
w fi rmach przemysłowych 

wynosi 4653 zł brutto. Jednak 
wyższe płace oferuje pracow-
nikom tylko 25 proc. średnich 
i dużych przedsiębiorstw 
przemysłowych. To ok. 2,3 
tys. zakładów spośród blisko 
8,5 tys. tego typu podmiotów 
dzia ła jących na  rynku. 
W pozostałych zarobki są 
zdecydowanie niższe, w 
ponad 150 nie przekraczają 
płacy minimalnej, a w ponad 
1300 wynoszą co najwyżej 
2,5 tys. zł brutto.

Fałszywy obraz wynagodzeń
Badania GUS nie obejmują 
fi rm, które zatrudniają mniej 
niż 10 pracowników, w których 
wynagrodzenia bardzo często 
są zbliżone do poziomu płacy 
minimalnej. Gdyby takie 
podmioty były w analizach 
brane pod uwagę wówczas 
poziom przeciętnego wyna-
grodzenia w naszym kraju 
byłby znacznie niższy. 

W ocenie prof. Mieczy-
sława Kabaja nie oznacza 
to, iż pracownicy małych 
fi rm są skazani na kiepskie 
wynagrodzenia. Skutecznym 
sposobem na upominanie 
się przez nich o poprawę 
warunków pracy i płacy jest 
założenie związku zawodo-
wego lub przystąpienie do 
organizacji działającej w 
większym przedsiębiorstwie 
i utworzenie międzyzakła-
dowej organizacji związkowej. 
Ekonomista zwraca uwagę, że 
zmieniły się przepisy doty-
czące podpisywania regula-
minów pracy. Od tego roku 
pracodawca zatrudniający od 
20 do 50 pracowników nie 
ma już obowiązku tworzenia 
regulaminu pracy i regula-
minu wynagradzania. Zobli-
gowany do przyjęcia takich 
dokumentów może zostać 
jedynie przez związki zawo-
dowe działające w zakładzie.

AGNIESZKA KONIECZNY

77 proc.
uczestników referendum 

strajkowego w Yazaki 
opowiedziało się za 

zorganizowaniem tej 
formy protestu.
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Elżbieta Żuchowicz:  Okazało się, że 
nasz szpital jest kolejnym przykładem 
pogłębiającej się luki pokoleniowej 
w zawodach medycznych. » STRONA 4

Piotr Duda: Artykuł 20. Konstytucji, który 
mówi o społecznej gospodarce rynkowej, 
opartej na dialogu partnerów społecznych 
jest przepisem martwym. » STRONA 5

Jak wynika z danych GUS, wynagrodzenia w szeroko rozumianym sektorze publicznym są znacznie wyższe 
niż w fi rmach prywatnych. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest bardzo prosta. Tam gdzie działają silne związki 
zawodowe, warunki pracy i płacy są znacznie lepsze. 

NAJLEPIEJ PŁACĄ TAM, 
GDZIE SĄ SILNE ZWIĄZKI
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LICZBA tygodnia

2,5 mln
tyle wyniosła na koniec 2016 roku liczba 
Polaków przebywających czasowo za granicą, 
to niemal 5 proc. więcej niż rok wcześniej – 
podał GUS. Najwięcej z nich, bo około 2 mln 
96 tys. osób wyjechało do krajów UE: Wielkiej 
Brytanii, Niemiec i Holandii. Wzrosła też 
liczba Polaków zameldowanych w Polsce, a 
przebywających powyżej 3 miesięcy w krajach 
spoza UE. Aż 85 tys. z nich wyjechało do 
Norwegii. Podana przez GUS liczba stanowi 
tylko cześć ogółu polskich emigrantów 
zarobkowych. Kolejne miliony przebywają 
poza granicami naszego kraju już na stałe. 
Co więcej jest raczej pewne, że zdecydowana 
większość osób, które dzisiaj deklarują tylko 
czasową emigrację, już do Polski nie wróci.

Ja, Piotr Hahn, przepraszam Panią Katarzynę Grabowską, 
Przewodniczącą Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność 

Yazaki Automotive Products Poland Sp. z o.o. w Mikołowie, za treść posta i komentarzy 
skierowanych w jej stronę na moim koncie facebook w dniu 2 września 2017 roku. 

Oświadczam, że zawarte na moim koncie facebook opinie i słowa były nieprzemyślane, 
czym w sposób obraźliwy naruszono dobra osobiste Katarzyny Grabowskiej.

Ogłoszenie

23 października w siedzibie 
Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego NSZZ Solidarność w 
Katowicach odbędzie się debata 
„Wspólnie o Konstytucji”. Wyda-
rzenie jest organizowane przez 
Kancelarię Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz Zarząd 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność. 

Debata będzie poświęcona 
kwestiom umocowania w ustawie 
zasadniczej kwestii związanych 
z prawami pracowniczymi. 
Jej hasło brzmi: „Czy ochrona 
pracy według Konstytucji to 
zawsze ochrona pracownika?” 
Kluczową częścią wydarzenia 
będzie panel ekspercki, w którym 
udział wezmą: minister Paweł 
Mucha, wiceszef Kancelarii 
Prezydenta RP i pełnomocnik 
ds. referendum konsultacyjnego, 
prof. Jan Wojtyła, były rektor 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach oraz prof. Dariusz 
Dudek, konstytucjonalista z 
Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. W dyskusji wezmą 
również udział członkowie 

regionalnych i branżowych 
struktur NSZZ Solidarność, 
parlamentarzyści oraz przed-
stawiciele samorządów. 

Spotkanie w siedzibie śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności będzie 
stanowić kontynuację cyklu 
debat konstytucyjnych, który 
został zapoczątkowany 25 
sierpnia 2017 roku. W tym 
dniu w historycznej Sali BHP 
Stoczni Gdańskiej odbyła się 
konferencja naukowa „Konsty-
tucja dla obywateli, nie dla elit” 
zorganizowana przez Komisję 
Krajową NSZZ Solidarność , w 
której uczestniczył Prezydent 
RP Andrzej Duda. Prezydent 
podkreślił wówczas ogromną 
rolę jaką Solidarność powinna 
odegrać w dyskusji nad nową 
ustawą zasadniczą. W swoim 
wystąpieniu zaznaczył, że to 
dzięki Solidarności Polska prze-
stała być Rzeczpospolitą Ludową, 
a stała się Rzeczpospolitą Polską. 
– Takie jest założenie, wielkie 
założenie tej zmiany ustrojowej, 
że Polska ma być Rzecząpo-
spolitą, a więc rzeczywiście 

demokratycznym państwem 
obywateli – mówił. 

Regionalne debaty z cyklu 
„Wspólnie o konstytucji” w 
ramach kampanii społeczno-
-informacyjnej dotyczącej 
referendum konsultacyjnego w 
sprawie Konstytucji RP odbyły 
się już m.in w Rzeszowie, Szcze-
cinie i Kielcach. Docelowo 
debaty mają być organizo-
wane w każdym z 16 woje-
wództw. – Chcemy, żeby te około 
10 pytań (referendalnych
– przyp. red.) to były pytania, 
które stanowić będą efekt pogłę-
bionej rozmowy z Polakami, 
żeby to były pytania, które 
dotyczą ich spraw, ważnych 
dla nich problemów, które 
dotyczą kwestii ustroju RP, 
ustroju społeczno-gospodar-
czego, które dotyczą kwestii 
związanych z wolnościami i 
prawami. Będziemy chcieli 
prowadzić otwartą debatę na 
temat problemów samorządu 
terytorialnego, problemów 
związanych ze sferą interesu 
pracowniczego, wolności socjal-

nych oraz na inne tematy – 
mówił minister Paweł Mucha 
podczas sierpniowej debaty w 
Gdańsku 

Podjęta przez Prezydenta 
RP Andrzeja Dudę inicjatywa 
rozpisania referendum konsul-
tacyjnego w sprawie nowej 
konstytucji stwarza możli-
wość ponownego zdefinio-
wania w ustawie zasadniczej 
najważniejszych kwestii dla 
polskich obywateli i pracow-
ników. Debata nad referendum 
konsultacyjnym oraz kształtem 
nowej ustawy zasadniczej jest 
też okazją do przypomnienia 
obywatelskiego projektu Konsty-
tucji przygotowanego w 1994 
roku przez NSZZ Solidarność, 
pod którym podpisało się ponad 
milion obywateli. Jednak gdy 
w 1997 roku pod kierunkiem 
ówczesnego prezydenta Alek-
sandra Kwaśniewskiego powstał 
obecnie obowiązujący doku-
ment, obywatelskiego projektu 
„Solidarności” nie dopuszczono 
do referendum.

AND

Debata o nowej ustawie zasadniczej

grafi ka: Kancelaria Prezydenta RP

Obradował Zarząd Regionu
Przygotowania do rozpoczęcia związkowych wyborów na 
kadencję 2018-2022 i problemy w poszczególnych bran-
żach to najważniejsze tematy posiedzenia Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, które odbyło się 18 
października w Katowicach.

Wybory związkowe w organizacjach zakładowych NSZZ 
Solidarność rozpoczną się w przyszłym miesiącu. Ordynacja 
wyborcza oraz wszystkie dokumenty niezbędne do ich prze-
prowadzenia znajdują się na stronie internetowej Zarządu 
Regionu: www.solidarnosckatowice.pl. Mirosław Truchan, 
wiceprzewodniczący śląsko-dąbrowskiej „S” oraz szef Regio-
nalnej Komisji Wyborczej poinformował, że odbyły się 
już szkolenia pełnomocników, którzy będą delegowani do 
nadzorowania zebrań wyborczych. Zaapelował także o jak 
najszybsze przeprowadzenie wyborów w poszczególnych 
komisjach zakładowych.

Jednym z tematów posiedzenia była sytuacja w branżach, 
przede wszystkim w służbie zdrowia oraz w sądownictwie. 
Halina Cierpiał, przewodnicząca Regionalnego Sekretariatu 
Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność poinformowała, że w 
90 proc. placówek pracownicy wykonujący zawody nieme-
dyczne nie otrzymali żadnych podwyżek. Stało się tak dlatego, 
że w obowiązującej od sierpnia ustawie regulującej najniższe 
wynagrodzenia w służbie zdrowia, nie znalazły się konkretne 
wskaźniki, zgodnie z którymi płace tych osób mogłyby zostać 
podniesione. Problem ten dotyczy również innych instytucji 
działających w szeroko rozumianej ochronie zdrowia. 

Edyta Odyjas, przewodnicząca sądowniczej Solidarności 
poinformowała o trudnej sytuacji pracowników sądów. Zazna-
czyła, że wynagrodzenia wielu z nich stoją w miejscu od 10 
lat. W ciągu trzech ostatnich lat z pracy w sądach odeszło 17 
tys. osób spośród 35 pracowników nie będących orzeczni-
kami. – Resort sprawiedliwości znalazł pieniądze na podwyżki 
w wysokości ok. 100 zł brutto na etat, ale w ustawie budże-
towej na przyszły rok wynagrodzenia pracowników sądów 
zostały zamrożone. W tej chwili walczymy o ich odmrożenie, 
co pozwoli na zrealizowanie podwyżek przyznanych przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości – powiedziała Edyta Odyjas.

AGA



R
eferendum strajkowe 
w Yazaki odbyło się 
w dniach od 4 do 13 
października. Wzięło 
w nim udział 1459 

osób, czyli blisko 66 proc. załogi. 
Za strajkiem opowiedziało się 
1030 osób, co stanowi 76,75 proc. 
głosujących. Przeciwko akcji 
strajkowej było 312 pracow-
ników spółki. – Wynik refe-
rendum pokazał, że załoga 
jest zdeterminowana i gotowa 
do walki o lepsze wynagro-
dzenia. Pracownicy nie dali się 
podzielić i zastraszyć – mówi 
Katarzyna Grabowska, przewod-
nicząca Solidarności w YAPP.
18 października w spółce 
odbyły się kolejne negocjacje 
z udziałem mediatora wyzna-
czonego przez resort pracy, ale 
nie przyniosły rozstrzygnięć. 
– Pracodawca nie przedstawił 
żadnych propozycji, do których 
moglibyśmy się odnieść. Po raz 
kolejny wiele czasu zajęło nam 
prostowanie nieprawdziwych 
informacji przekazanych w 
wersji papierowej dotyczą-
cych wysokości wypłaco-
nych kwot premii targetowaj 
oraz ilości osób w podziale na 
staże pracowników w spółce 
– zaznacza przewodnicząca 
zakładowej Solidarności. Jak 
informuje, kolejne mediacje pod 
naciskiem strony związkowej 
zaplanowane zostały na 30 
października. Przedstawiciele 
zarządu spółki zadeklarowali, 
że wcześniej przekażą stronie 
związkowej swoje rozwiązania. 
Do tego czasu nowe postulaty 
mają przedstawić także związ-

kowcy. – Mam nadzieję, że 30 
października uda się wypra-
cować przynajmniej zarys 
porozumienia płacowego, 
na które tak bardzo czekają 
pracownicy – mówi Katarzyna 
Grabowska. Podkreśla, że strajk 
zawsze jest ostatecznością, 
jednak dalsze decyzje komisji 
zakładowej dotyczące akcji 
protestacyjnej będą uzależ-
nione od przebiegu kolejnych 

mediacji. – Dajemy pracodawcy 
czas do 30 października – mówi.

Negocjacje płacowe rozpo-
częły się w Yazaki w grudniu 
ubiegłego roku. Przez ponad 
pół roku stronom nie udało się 
osiągnąć kompromisu, mimo 
że zgodnie z zapisami poro-
zumienia płacowego podpisa-
nego w spółce w zeszłym roku, 
podwyżki powinny wejść w 
życie z początkiem lipca. Ze 

względu na przedłużające się 
rozmowy 21 lipca strona związ-
kowa wszczęła spór zbiorowy z 
pracodawcą na tle płacowym. 
Związkowcy domagają się 
podwyższenia wynagrodzeń 
wszystkich pracowników fi rmy 
o 500 zł brutto oraz ustalenia 
minimalnego wynagrodzenia 
dla osób, które przepracowały 
w fi rmie co najmniej dwa lata, 
na poziomie 120 proc. płacy 

minimalnej. Przedstawili także 
postulaty dotyczące m.in. objęcia 
wszystkich pracowników fi rmy 
premią frekwencyjną, podwyż-
szenia premii świątecznej oraz 
wprowadzenia dodatkowej 
rocznej premii frekwencyjnej 
dla osób, które przez cały rok 
nie opuściły ani jednej dniówki.

Jednak jak informuje Kata-
rzyna Grabowska, do tej pory 
pracodawca przedstawiał propo-

zycje, które nie gwarantowały 
wszystkim pracownikom satys-
fakcjonujących podwyżek i 
były nie do zaakceptowania 
przez stronę związkową. Gdyby 
niektóre z nich weszły w życie, 
zarobki części pracowników 
byłyby jeszcze niższe niż obecnie.

Zdaniem Katarzyny Grabow-
skiej postulaty przedstawione 
przez związki są realne do zrea-
lizowania i stanowią jedyny 
sposób na ustabilizowanie 
zatrudnienia w spółce. 

Przewodnicząca zakła-
dowej Solidarności podkreśla, 
że wynagrodzenia pracowników 
produkcyjnych są niskie. Średnia 
płaca zasadnicza na wydziałach 
produkcyjnych wynosi 2112 
zł brutto. Natomiast średnie 
wynagrodzenie z dodatkiem 
stażowym, z dodatkiem za pracę 
w godzinach nocnych oraz ze 
świadczeniem urlopowym to ok. 
2280 zł brutto. Ze względu na 
kiepskie płace rotacja pracow-
ników jest ogromna. 9 na 10 nowo 
zatrudnionych osób nie jest w 
stanie przepracować w Yazaki 
nawet roku. – Taka sytuacja 
wpływa nie tylko na pogorszenie 
wyników produkcyjnych, ale 
także demotywuje pozostałych 
pracowników, którzy są znużeni 
nieustannym przyuczaniem 
nowych osób do pracy – mówi 
Katarzyna Grabowska. Yazaki 
Automotive Products Poland 
zajmuje się produkcją samocho-
dowych wiązek elektrycznych. 
Firma zatrudnia ok. 2200 osób. 
Do Solidarności należy ponad 
1000 pracowników.

AGNIESZKA KONIECZNY
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Blisko 77 proc. pracowników Yazaki Automotive Products Poland w Mikołowie, którzy wzięli udział 
w referendum strajkowym, opowiedziała się za zorganizowaniem takiej formy protestu. Przeprowadzenie 
strajku strona związkowa uzależnia od przebiegu dalszych mediacji z pracodawcą.

W Yazaki opowiedzieli się za strajkiem

16 października przed Makro 
Cash and Carry w Katowicach 
odbyła się pikieta w obronie 
pracownika, z którym praco-
dawca nie przedłużył umowy 
o pracę. W ocenie Solidarności 
Mateusz Polok stracił pracę, bo 
aktywnie działał w związku 
zawodowym i upominał się 
o poprawę warunków pracy 
i płacy w tej sieci.

Jak informuje Robert Szmagaj, 
przewodniczący Solidarności w 
Makro Cash and Carry Mateusz 
Polok przepracował w sieci pięć 
lat. Dwa lata temu w sklepie w 
Katowicach założył Solidarność, 
do której od razu zapisało się 
przeszło 70 pracowników. Był też 
członkiem zespołu negocjującego 
podwyżki wynagrodzeń dla 
pracowników sieci. Do tej pory 
był zatrudniony na podstawie 
umów o pracę na czas okre-
ślony, ostatnia z nich wygasła 
31 sierpnia. – Po tym okresie 
Mateusz powinien otrzymać 
umowę na czas nieokreślony, 
ale pracodawca nie przedłużył 
z nim stosunku pracy. W naszej 
ocenie jest to odpowiedź na 

działalność związkową Mate-
usza – mówi Robert Szmagaj.

Zgodnie z procedurami 
obowiązującymi w Makro 
umowa o pracę z danym pracow-
nikiem zostaje przedłużona, 
jeżeli uzyska on rekomendację 
bezpośredniego przełożonego. 
– Mateusz uzyskał pozytywną 
opinię. Jego bezpośrednia prze-
łożona napisała m.in., że jest 
pracownikiem ambitnym, 
zaangażowanym w rozwój 
sieci, potrafi ącym pozyskiwać 
klientów na nowe produkty. 
Opinia ta została potwierdzona 
przez kierownika katowickiej 
hali, który wyraził zgodę na 
podpisanie z Mateuszem umowy 
na czas nieokreślony – dodaje 
przewodniczący Solidarności.

Zaznacza,  że  decyzję 
odmowną wydał dział HR. 
– Do tej decyzji nie było żadnego 
komentarza. Przedstawiciele 
pracodawcy nie podjęli z nami 
dialogu na ten temat – mówi 
Robert Szmagaj. Jak podkreśla, 
do tego typu sytuacji doszło 
po raz pierwszy. Umowy na 
czas określony posiada połowa 

pracowników sieci, wielu z 
nich jest członkami NSZZ 
Solidarność. – Nigdy wcześ-
niej nie zdarzyło się, żeby 
pracodawca nie przedłużył 

umowy o pracę z działaczem 
związkowym – mówi.

W proteście zorganizowanym 
przed sklepem Makro w Kato-
wicach wzięli udział pracow-

nicy sieci oraz związkowcy z 
handlowej Solidarności. Uczest-
nicy pikiety wręczali klientom 
sklepu ulotki z informacją o 
nieprzedłużeniu umowy z 

Mateuszem Polokiem. W ulotce 
zaznaczyli, że działanie praco-
dawcy jest niezrozumiałe, bo 
w halach należących do sieci 
Makro, brakuje pracowników, co 
odbija się na obsłudze klientów. – 
Osoby, z którymi rozmawialiśmy 
chętnie brały ulotki i podkreślały, 
że nas wspierają. Wiele z nich 
przyznało, że dostrzega problem 
zbyt małej liczby pracowników 
w sieci – mówi Alfred Bujara, 
przewodniczący Krajowej 
Sekcji Pracowników Handlu
NSZZ Solidarność.

Związkowcy obawiają się, że 
ta sytuacja zniechęci pozosta-
łych pracowników sklepu do 
zapisywania się do związku. 
– Takie działanie pracodawcy 
postrzegamy jako dyskrymi-
nację członka Solidarności i 
utrudnianie prowadzenia dzia-
łalności związkowej – zaznacza 
przewodniczący „S” w Makro.

Makro Cash and Carry w całej 
Polsce posiada 30 sklepów, w 
których łącznie zatrudnionych 
jest ok. 5800 osób. Solidarność 
działa w 24 placówkach.
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Pracownicy Makro pikietowali przed marketem w Katowicach



M
a m y  p e ł n ą 
świadomość, 
że obecny rząd 
n ie  ponos i 
żadnej odpo-

wiedzialności za decyzje 
podejmowane w spółkach 
węglowych w czasach rządów 
poprzedniej koalicji. Odbieranie 
bądź zawieszanie górniczym 
emerytom prawa do bezpłatnego 
węgla następowało wskutek 
decyzji podejmowanych w 
gabinetach polityków PO i PSL. 
Mamy również świadomość, 
że rząd postanowił przezna-
czyć duże środki finansowe 
z tegorocznego budżetu na 
rozwiązanie problemu. Nasze 
społeczeństwo przyzwyczaiło 
się już jednak do zgoła odmien-
nych standardów niż te, które 
obowiązywały za czasów rządów 
liberałów z PO, dlatego oczeki-
wania emerytów pozbawionych 
prawa do bezpłatnego węgla 
były znacznie dalej idące, niż 
rozwiązania wynikające z rządo-
wego projektu ustawy – czytamy 
w stanowisku Krajowej Sekcji 
Górnictwa Węgla Kamiennego 
NSZZ Solidarność.

 
Nie ma zgody na dyskryminację
Zdaniem przedstawicieli górni-
czej „S” emeryci i renciści 
powinni mieć możliwość 
wyboru pomiędzy świadczeniem 
rekompensacyjnym z tytułu 
utraty prawa do bezpłatnego 
węgla a dalszym otrzymywa-
niem bezpłatnego węgla na 
zasadach obowiązujących w 
momencie zawieszenia reali-
zacji tego świadczenia.

Krytykę wywołuje również 
fakt, że po wprowadzeniu ustawy 
emeryci i renciści, byli pracow-
nicy kopalń, zostaną podzieleni 
na kilka grup. – Tych, którzy 
nadal będą mieli ekwiwalent 
wypłacany przez Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych, tych, 
którzy prawdopodobnie nadal 
będą otrzymywać świadczenie, 
ale od byłych pracodawców, nie 
od ZUS, tych, którzy zyskają 
wyłącznie prawo do rekom-
pensaty, bez możliwości otrzy-
mywania świadczenia w przy-

szłości, wreszcie tych, których 
wcześniej prawa do bezpłat-
nego węgla skutecznie pozba-
wiono, i którzy nie otrzymają 
niczego. Na taki podział byłych 
pracowników kopalń nie może 
być naszej zgody – napisano 
w stanowisku KSGWK.

Ujednolicić zasady
Przedstawiciele górniczej Solidar-
ności zwracają również uwagę, że 
nowe regulacje nie przywracają 
prawa do bezpłatnego węgla 
po przejściu na emeryturę czy 

rentę obecnym pracownikom 
kopalń, którym zarządy spółek 
węglowych wypowiedziały 
wcześniej to prawo.

KSGWK podtrzymała postulat 
górniczych central związko-
wych dotyczący ujednolicenia 
zasad realizacji ekwiwalentu za 
bezpłatny węgiel dla emerytów i 
rencistów poprzez przeniesienie 
kosztu jego wypłaty ze spółek 
węglowych na budżet państwa, 
tak jak ma to miejsce w przy-
padku innych uprawnionych 
do tego grup zawodowych. 

Jednocześnie zadeklarowała 
gotowość do natychmiasto-
wego podjęcia rozmów celem 
rozwiązania tej wielokrotnie 
podnoszonej kwestii.

 
Senat i podpis prezydenta
Na podstawie zapisów ustawy 
prawo do świadczenia wyno-
szącego 10 tysięcy złotych 
zyskają ci emeryci i renciści, 
którzy mieli ustalone prawo do 
emerytury lub renty i pobierali 
deputat węglowy na podstawie 
układów zbiorowych pracy oraz 

innych regulacji, a utracili go 
przed wejściem w życie ustawy. 
Na rekompensatę mogą także 
liczyć osoby otrzymujące renty 
rodzinne po uprawnionych 
do deputatu górnikach – w 
tym przypadku kwota 10 tys. 
zł zostanie podzielona przez 
liczbę osób uprawnionych 
do świadczeń po zmarłym 
górniku.

Aby otrzymać rekompensatę, 
osoby uprawnione będą musiały 
złożyć wniosek do właściwego 
przedsiębiorstwa górniczego. 
Od odmowy wypłaty wnio-
skującym przysługiwać ma 
odwołanie do sądu.

Rekompensaty nie obejmą 
osób, których roszczenia z 
tytułu prawa do bezpłatnego 
węgla podlegają zaspokojeniu 
na podstawie prawomocnego 
wyroku sądowego.

18 października senackie 
Komisje Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności oraz Budżetu 
i Finansów opowiedziały się 
za przyjęciem projektu ustawy 
przez Senat bez poprawek  
Jeśli tak się stanie, trafi  ona na 
biurko prezydenta Andrzeja 
Dudy. Po podpisaniu przez 
prezydenta zostanie ogłoszona 
w Dzienniku Ustaw, a dzień 
później wejdzie w życie. Od 
tego momentu uprawnione 
osoby będą miały 21 dni na 
złożenie wniosków o wypłatę 
rekompensaty, a nie zaledwie 10 
dni, jak zakładał wcześniejszy 
zapis projektu ustawy. Reali-
zacja świadczenia ma nastąpić 
do końca bieżącego roku.

MAREK JURKOWSKI, ŁK
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Górnicza Solidarność negatywnie oceniła uchwaloną 12 października przez Sejm ustawę o świadczeniu 
rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. W przyjętym stanowisku związkowcy 
sprzeciwili się rozwiązaniu, które część emerytów całkowicie pomija, zaś pozostałym nie daje prawa wyboru pomiędzy 
świadczeniem rekompensacyjnym, a dalszym otrzymywaniem bezpłatnego węgla.

Ta ustawa nie rozwiązuje problemu

Od 15 października Szpital 
Specjalistyczny w Dąbrowie 
Górniczej wznowił świadczenia 
w ramach nocnej i świątecznej 
opieki medycznej. Przez osiem 
dni placówka nie była w stanie 
ich realizować z powodu bardzo 
trudnej sytuacji kadrowej. NFZ 
groził szpitalowi wykreśleniem 
z sieci szpitali.

Jak informuje Elżbieta 
Żuchowicz, przewodnicząca 
szpitalnej Solidarności, funk-
cjonowanie szpitala wróciło do 
normy. – Wszyscy odetchnę-
liśmy z ulgą, bo problem braku 
personelu został pozytywnie 
rozwiązany. Okazało się, że 
nasz szpital jest kolejnym 
przykładem pogłębiającej się 
luki pokoleniowej w zawo-
dach medycznych. Z obsadą 
pielęgniarską na razie nie 
mamy większych problemów. 
To głównie lekarze rezyg-
nują z dyżurów w ramach 
nocnej i świątecznej opieki 
medycznej z powodu bardzo 

dużego obciążenia pracą. Prze-
ważnie świadczą ją codziennie 
w kilku placówkach ochrony 
zdrowia na różnych formach 
zatrudnienia – wyjaśnia 
Elżbieta Żuchowicz. 

Świadczenia w ramach 
nocnej i świątecznej opieki 

medycznej dąbrowski szpital 
zawiesił 6 października. Równo-
cześnie dyrekcja poinformowała 
Śląski Oddział Narodowego 
Funduszu Zdrowia, że posiada 
zabezpieczenie obsady lekar-
skiej tylko do 15 października. 
W odpowiedzi NFZ oświadczył, 

że jeżeli świadczenia nie zostaną 
natychmiast wznowione, to 
zerwie z placówką kontrakt 
w ramach sieci szpitali. 

W ocenie Żuchowicz wykre-
ślenie placówki z sieci szpitali 
oznaczałoby przede wszystkim 
całkowitą utratę środków z NFZ, 

a w konsekwencji zamknięcie 
szpitala. To z kolei miałoby 
tragiczne skutki dla 120 tys. 
mieszkańców Dąbrowy Górni-
czej. Jak podkreśla, w szpitalu 
wszyscy mają nadzieję, że dzia-
łalność nocnej i świątecznej 
opieki medycznej będzie konty-
nuowana przy pełnej obsadzie 
personelu medycznego. Tym 
bardziej, że w jej świadczeniu 
placówka ma duże doświad-
czenie. – Obecnie szpital dyspo-
nuje sprzętem wysokiej klasy. 
Jednak nasza placówka sama 
nie jest w stanie zrealizować 
inwestycji w kapitał ludzki. A 
odejścia personelu medycz-
nego związane są głównie z 
niskimi płacami – zaznacza 
przewodnicząca. Informuje, że 
z pracy w szpitalu rezygnują 
nie tylko lekarze, ale również 
średni personel medyczny. 
– To jeszcze nie są nagminne 
odejścia, ale obawiamy się, 
że zwłaszcza pielęgniarki też 
mogą się wykruszać. Obecnie 

oferty pracy dla nich zarówno 
w kraju, jak i za granicą są 
bardzo atrakcyjne. Zapewniają 
im zdecydowanie lepszy byt 
– wyjaśnia Elżbieta Żuchowicz.

Jej zdaniem problemu 
niskich płac w ochronie zdrowia 
zupełnie nie rozwiązuje obowią-
zująca od sierpnia ustawa 
o minimalnych wynagro-
dzeniach dla pracowników 
sektora zakładająca niewielki i 
etapowy wzrost ich zarobków. 
W ocenie przewodniczącej, 
tych skromnych i w dodatku 
rozłożonych do 2021 roku 
podwyżek oni prawie w ogóle 
nie odczują. Jej zdaniem w 
zapisach ustawy zabrakło też 
elementu solidaryzmu, bo ten 
dokument nie gwarantuje 
wzrostu płac dla wszystkich 
grup zawodowych zatrud-
nionych w ochronie zdrowia. 
Jak zaznacza, pominięci w 
ustawie pracownicy mają 
prawo czuć się pokrzywdzeni.

BG

Dąbrowski szpital pracuje już w pełnym zakresie
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Papierowe legitymacje 
potwierdzające przynależ-
ność do NSZZ Solidarność 
są stopniowo zastępowane 
przez legitymacje elektro-
niczne. Nowoczesne legity-
macje mają ułatwić członkom 
związku dostęp do usług 
oferowanych przez Solidar-
ność, przede wszystkim do 
porad prawnych.

Wydanie każdemu człon-
kowi NSZZ Solidarność elek-
tronicznej legitymacji związ-
kowej to realizacja jednego z 
zapisów uchwały programowej 

przyjętej przez Krajowy Zjazd 
Delegatów, który odbył się 
w październiku 2014 roku w 
Bielsku-Białej. Delegaci na 
KZD zdecydowali wówczas 
o opracowaniu i upowszech-
nieniu legitymacji związkowej, 
która umożliwi elektroniczny 
zapis danych. Docelowo takie 
legitymacje powinni posiadać 
wszyscy członkowie NSZZ 
Solidarność.

Justyna Latos, wiceprze-
wodnicząca śląsko-dąbrow-
skiej Solidarności podkreśla, 
że posiadanie nowoczesnej 

legitymacji elektronicznej 
ułatwia korzystanie z usług 
oferowanych przez związek, 
przede wszystkim skraca czas 
uzyskania porady prawnej. – 
Wystarczy, że osoba posiadająca 
taką legitymację skontaktuje 
się z jednym ze związkowych 
prawników i mu ją przedstawi. 
Nie musi przynosić ze swojej 
komisji pisma potwierdzają-
cego przynależność związkową. 
Dzięki legitymacji możliwe 
jest także uzyskanie porady 
prawnej w innym regionie 
związku – mówi.

Warunkiem uzyskania 
legitymacji jest wypełnienie 
odpowiedniego wniosku. W 
formularzu należy podać m.in. 
imię, nazwisko, pesel, a także 
informacje dotyczące numeru 
i nazwy swojej organizacji 
związkowej. Następnie dane 
te zostaną wprowadzane do 
systemu i przesłane do Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność, 
która zajmuje się drukiem 
legitymacji. 

Wniosek zawiera także klau-
zulę dotyczącą wyrażenia zgody 
na przetwarzanie zawartych 

w nim danych osobowych. 
– Wprowadzaniem danych 
do systemu będą zajmowały 
się osoby wyznaczone przez 
związek, a dostęp do bazy 
będzie miał administrator 
danych NSZZ Solidarność. 
Wszystkie te osoby podlegają 
zapisom ustawy o ochronie 
danych osobowych. Jakie-
kolwiek obawy dotyczące 
tej klauzuli są niepotrzebne 
i nieuzasadnione. Nie ma 
ryzyka, że te dane trafią w 
niepowołane ręce – zaznacza 
Justyna Latos.

Osoby, które są zaintere-
sowane uzyskaniem elektro-
nicznej legitymacji związkowej 
powinny skontaktować się z 
przewodniczącym organizacji 
związkowej w swoim zakła-
dzie pracy lub z Tomaszem 
Cichoniem z Biura Rozwoju 
Związku Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
Solidarność, tel. 32 728 41 
13 lub 661 886 200. Zapy-
tania dotyczące legitymacji 
można kierować także na adres: 
t.cichon@solidarnosckatowice.pl.
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K
o n f e r e n c j a 
„Układy zbiorowe 
pracy drogą do 
społecznej gospo-
darki rynkowej” 

stanowiła kontynuację debaty 
„Konstytucja dla obywateli, 
nie dla elit” zorganizowanej 
w sierpniu w historycznej 
Sali BHP Stoczni Gdańskiej. 
Punktem wyjścia do dyskusji 
był art. 20. Konstytucji RP 
mówiący o społecznej gospo-
darce rynkowej. W wyda-
rzeniu wzięli udział m.in. 
wicepremier, minister rozwoju 
i finansów Mateusz Mora-
wiecki, szef resortu energii 
Krzysztof Tchórzewski oraz 
Sekretarz Generalny Europej-
skiej Konfederacji Związków 
Zawodowych Luca Visentini, 
prezesi spółek z udziałem 
Skarbu Państwa, a także przed-
stawiciele krajowych, regio-
nalnych oraz branżowych 
struktur NSZZ Solidarność. 

Zaburzona równowaga
–  Artykuł 20. Konstytucji 
RP, który mówi o społecznej 
gospodarce rynkowej, opartej 
na wolności działalności gospo-
darczej, na własności prywatnej, 
na dialogu partnerów społecz-
nych jest przepisem martwym. 
Ta partycypacja pracownicza 
i równowaga między gospo-
darką społeczną, a rynkową, 
jest u nas zaburzona – wskazał 
inaugurując debatę przewodni-
czący Komisji Krajowej NSZZ 
Solidarność.

Piotr Duda wskazał, że 
obecnie w naszym kraju 
praktycznie nie ma pona-
dzakładowych, branżowych 
układów zbiorowych, które 
są powszechne w zachodnich 
krajach Unii Europejskiej. – 
Dziś mamy do czynienia z 
sytuacją, w której na nowo 

musimy przekonywać praco-
dawców, że układy zbiorowe 
są potrzebne i pracownikom, i 
pracodawcom – mówił szef 
związku. 

System naczyń połączonych
Wicepremier Mateusz Mora-
wiecki stwierdził w swoim 
wystąpieniu, że układy zbio-
rowe pracy podnoszą stan-
dard życia gospodarczego 
i społecznego. – Praca jest 
podstawą bytu człowieka, 

wyznacza całokształt zachowań. 
W taki sposób ja patrzę na 
zakładowe układy zbiorowe. 
Nie ma dwóch odrębnych bytów 
– społeczeństwo i gospodarka. 
Jedziemy na jednym wózku, to 
jest połączone – mówił minister 
rozwoju i fi nansów.

Mateusz Morawiecki podkre-
ślił również rolę związków 
zawodowych we współczesnej 
gospodarce. Zaznaczył, że 
stanowią niezbędny element 
całego ładu gospodarczego i 

pracowniczego. Dodał, że krót-
kowzroczne jest myślenie, że 
związki zawodowe, zakładowe 
umowy o pracę, to archaizm 
czy przeżytek. Podkreślił, że 
takie podejście jest „czymś 
zupełnie nieprzystającym do 
rzeczywistości”.

Brak woli i transparentości
Drugą część konferencji, 
która nastąpiła po prze-
mówieniach zaproszonych 
gości, była debata ekspercka 

dotycząca kwestii związa-
nych z układami zbiorowymi 
pracy. Jednym z panelistów 
był przewodniczący śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności 
Dominik Kolorz. W jego 
ocenie jedną z głównych 
przyczyn kryzysu układów 
zbiorowych w naszym kraju 
jest brak chęci do ich zawie-
rania ze strony pracodawców. 
– Drugi element to brak trans-
parentności w negocjacjach. 
Często dochodzi do sytuacji, 

że negocjujemy układ w firmie 
„x” i po tej drugiej stronie 
nie ma uczciwości doty-
czącej faktycznej kondycji 
ekonomicznej firmy. Bez tej 
transparentności trudno w 
dobrej wierze negocjować. 
Z drugiej strony my jako 
związkowcy czasami zamy-
kamy się w takim krótko-
wzrocznym myśleniu „tu 
i teraz” a powinniśmy się 
otworzyć na myślenie co 
będzie za dwa czy cztery 
lata. Jednak, żeby to było 
możliwe, musimy od praco-
dawcy otrzymać rzetelne 
informacje na temat obecnej 
i prognozowanej kondycji 
danej firmy – wskazywał 
Dominik Kolorz. 

Wzmocnić reprezentatywne 
organizacje związkowe
W ocenie przewodniczącego 
kolejną kwestią utrudniającą 
zawieranie układów zbioro-
wych pracy, jest rozdrobnienie 
ruchu związkowego. To nie 
służy ani pracownikom, ani 
pracodawcom. Współczuję 
pracodawcom, którzy zasia-
dają do negocjacji z 20 związ-
kami, z których większość 
reprezentuje tylko jedną 
grupę zawodową i bardzo 
niewielki wycinek załogi, ale 
mają taki sam głos w dyskusji 
jak związki reprezentatywne. 
Co więcej bardzo często te 
maluczkie związki po podpi-
saniu porozumienia nie chcą 
brać odpowiedzialności za jego 
zapisy. Należy doprowadzić 
do zmiany prawa, która w 
sposób jednoznaczny określi, 
że związki reprezentatywne 
będą mogły negocjować i 
zawierać układy zbiorowe 
z pracodawcą – podkreślił 
Dominik Kolorz. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK
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Kodeks pracy to jedynie minimum przyzwoitości w cywilizowanym kraju. To układy branżowe, ponadnarodowe są 
podstawą większej partycypacji pracowniczej – powiedział Piotr Duda podczas konferencji poświęconej układom zbiorowym oraz 
społecznej gospodarce rynkowej, która została zorganizowana przez NSZZ Solidarność w Warszawie 17 października. 

Układ zbiorowy to sukces 
pracowników i pracodawców

Elektroniczna legitymacja NSZZ Solidarność



I
nicjatorem budowy 
kaplicy Polskiej Golgoty 
Wschodu był nieżyjący 
już ks. Zdzisław Pesz-
kowski, kapelan Rodzin 

Katyńskich i Pomordowanych 
na Wschodzie. W kwietniu 
2004 roku projekt został przed-
stawiony w Watykanie Ojcu 
Świętemu Janowi Pawłowi II. 
Z zaproponowanych dwóch 
lokalizacji budowy kaplicy 
– Jasnej Góry i Lichenia 
– papież wybrał sanktuarium 
maryjne w Częstochowie i 
pobłogosławił tę inicjatywę.

 Jak podkreśla Ryszard 
Dyja, pełnomocnik ks. Pesz-
kowskiego do spraw budowy 
kaplicy, Jasna Góra będąca 
ostoją polskości, wiary i patrio-
tyzmu, to najgodniejsze miejsce 
dla upamiętnienia martyrologii 
Polaków na Wschodzie. – Tam 
zawsze byliśmy i jesteśmy 
wolni. W okresie niewoli to 
właśnie obrazki Matki Boskiej 
Częstochowskiej i ryngrafy z 
jej wizerunkiem towarzyszyły 
zesłańcom na Sybir. To do 
niej modlili się po sowieckim 
napadzie na Polskę w 1939 
roku m.in. polscy ofi cerowie, 
policjanci, urzędnicy państwowi 
i księża wywiezieni do obozów 
w Kozielsku, Starobielsku i 
Ostaszkowie. Ona pozwalała 
im trwać w wierze i nieść krzyż 
niewoli – zaznacza Ryszard 
Dyja, syn polskiego oficera 
zamordowanego w Katyniu, 
jeden z nielicznych już bezpo-
średnich świadków Golgoty 
Wschodu. Jako dziecko wraz 
z matką został zesłany do 

Kazachstanu, gdzie spędził 
kilka lat.

 Kaplica Golgoty Wschodu 
b ę d z i e  s i ę  m i e ś c i ć  w 
podziemnym Bastionie św. 
Barbary. Kaplicę zaprojektowali 
architekci z Katowic: Miro-
sław Polak i Marek Skwara. 

Zgodnie z projektem prowadzi 
do niej podświetlony korytarz 
wyłożony czarną posadzką, 
w którym znajduje się ponad 
100 krzyży. To droga krzy-
żowa ofi ar Golgoty Wschodu. 
Na krzyżach umieszczone są 
tabliczki wotywne z 24 tys. 

nazwisk zamordowanych. 
Kaplica wykuta jest w białym 
kamieniu wapiennym. Jej głów-
nymi akcentami są potężny, 
prosty krzyż i znajdujący się 
przed nim szklany ołtarz. 
W ich tle ukazuje się wizerunek 
Matki Boskiej Częstochowskiej. 

Trwająca od 2004 roku 
budowa kaplicy Golgoty 
Wschodu do tej pory zreali-
zowana została w 70 procen-
tach. Najważniejszy etap prac, 
obejmujący m.in. wykończenie 
wielofunkcyjnego pomiesz-
czenia pełniącego funkcję 

auli konferencyjnej z możli-
wością sprawowania liturgii, 
zakończył się 4 października. 
Jednak jak zaznacza Ryszard 
Dyja na całkowite sfinalizo-
wanie projektu budowy kaplicy 
Golgoty Wschodu brakuje jeszcze 
8 mln zł. – Dokończenie tego 
przedsięwzięcia będzie możliwe 
tylko dzięki dalszej ofi arności 
Polaków. To dzieło jest przecież 
naszym zobowiązaniem wobec 
rodaków pomordowanych 
na Wschodzie. To również 
nasze zobowiązanie wobec św. 
Jana Pawła II, zwłaszcza że to 
właśnie on jest twórcą określenia 
„Polska Golgota Wschodu”. 
Wyjaśniając jego znaczenie 
papież z całą mocą podkreślał, 
że Golgota Wschodu „to coś 
więcej niż pomniki i cmentarze, 
to coś więcej niż martyrologia” 
– przypomina Ryszard Dyja.

 Jego zdaniem dokończenie 
budowy kaplicy jest również 
bardzo ważne ze względu na 
najmłodsze i przyszłe poko-
lenia. Tym bardziej, że odchodzi 
coraz więcej świadków zbrodni 
popełnionych na Wschodzie 
przeciwko narodowi polskiemu. 
– Mimo, że cmentarze pomordo-
wanych Polaków są w Katyniu, 
Charkowie, Miednoje i innych 
miejscowościach rozsianych 
w Rosji, na Ukrainie i Biało-
rusi, to symbole ich cierpienia 
powinny być tu w Polsce, na 
wyciągnięcie ręki. To jest nasz 
moralny obowiązek, by prze-
kazywać młodym Polakom 
prawdę o Golgocie Wschodu 
– uważa Ryszard Dyja.

BEATA GAJDZISZEWSKA
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 Po zakończeniu procesu likwi-
dacji kopalni Makoszowy w 
Zabrzu sztandar zakładowej 
Solidarności trafi  do miejsco-
wego Muzeum Górnictwa 
Węglowego. Jak podkreślają 
tamtejsi związkowcy, to jeden 
z najstarszych solidarnoś-
ciowych symboli w mieście.

– Zdecydowaliśmy, że dla 
naszego sztandaru Muzeum 
Górnictwa Węglowego będzie 
najwłaściwszym miejscem. 
Tam kolejne pokolenia będą 
poznawać jego losy, a przy 
okazji historię Solidarności. 
Nasz sztandar jest jednym 
z symboli walki związku o 
polską tradycję. Dla nas jest 
szczególnie cenny. Zawsze 
będziemy z niego dumni – 
podkreśla Marek Jóźwiak, 
przewodniczący zakładowej 
Solidarności. 

O wykonaniu sztandaru 
Solidarności z kopalni Mako-
szowy związkowcy zdecydo-
wali już w 1981 roku. Prace nad 
nim zlecili siostrom zakonnym 
z Piekar Śląskich. Jego awers 
przedstawia wizerunek św. 

Barbary, trzymającej w rękach 
kielich z hostią. Tam również 
widnieją napisy: „Szczęść 
Boże” i „Kopalnia Węgla 
Kamiennego Makoszowy 
Zabrze”. Na biało-czerwonym 
rewersie wyhaftowany został 

duży napis „Solidarność”. Jak 
informuje Franciszek Serafi n, 
jeden z pomysłodawców 
wykonania sztandaru, na 
szczególną uwagę zasługuje 
jego grot. – Jest wierną kopią 
pomnika Trzech Krzyży z 

Gdańska, upamiętniającego 
ofi ary Grudnia 1970. Zrobił go 
jeden z pracowników kopalni 
– podkreśla Franciszek Serafi n.

Uroczystość poświęcenia 
sztandaru miała wyjątkową 
oprawę. Odbyła się w barbórkę, 

4 grudnia 1981 roku w kościele 
pw. św. Antoniego w Zabrzu. 
W obecności setek górników w 
galowych mundurach sztandar 
poświęcił ksiądz Franciszek 
Czernik. Jednak już w kilka-
naście dni później po wpro-

wadzeniu w Polsce stanu 
wojennego, zarekwirowano 
go. Trafi ł na Komendę Woje-
wódzką MO w Katowicach. 
– Wtedy nie tylko ludzie z 
Solidarności, ale również 
symbole związku były celem 
ataku komunistów. Sztandar 
odzyskaliśmy dopiero po reak-
tywacji Solidarności. Gdy go 
odebraliśmy był pognieciony 
i brudny. Wyczyściła go moja 
żona. Dopiero wtedy oddałem 
go do komisji zakładowej – 
opowiada Franciszek Serafi n.

Od tamtej pory sztandar 
towarzyszy związkowcom 
podczas wszystkich ważnych 
uroczystości. W 2006 roku Soli-
darność z kopalni Makoszowy 
uczciła 25. rocznicę jego poświę-
cenia. Związkowcy poświęcili 
go ponownie w miejscowym 
kościele pw. św. Józefa. Z okazji 
lokalnych obchodów okrągłych 
rocznic powstania Solidarności 
sztandar prezentowany był 
na okolicznościowych wysta-
wach w muzeach w Zabrzu i 
Gliwicach. 

BG

Sztandar z Makoszów trafi  do zabrzańskiego muzeum

W październiku zakończył się kolejny etap budowy kaplicy Golgoty Wschodu w podziemnym Bastionie 
św. Barbary na Jasnej Górze w Częstochowie. Na dokończenie tego projektu brakuje jednak 8 mln zł.

Tę budowę trzeba dokończyć

Foto: TŚD



Tomasz Kosterka
CDO24
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Jednym ze sposobów 
zakończenia postępo-
wania karnego jest jego 

warunkowe umorzenie. 
Jest to szczególna insty-
tucja przewidziana przez 
ustawodawcę uregulowana 
w artykule 66 Kodeksu 
karnego. W tym miejscu 
należy zwrócić uwagę, iż z 
wnioskiem o warunkowe 
umorzenie postępowania 
karnego może zwrócić się 
do sądu prokurator prowa-
dzący postępowanie przy-
gotowawcze. Co ważne, 
wniosek prokuratora o 
warunkowe umorzenie 
postępowania karnego 
jest składany zamiast aktu 
oskarżenia. Jeżeli w toku 
postępowania przygo-
towawczego nie uda się 
przekonać prokuratora do 
wystąpienia z wnioskiem 
o warunkowe umorzenie 
postępowania karnego 
nie przekreśla to jedno-
znacznie szans na zastoso-
wanie tej instytucji przez 
sąd. Podkreślić należy, 
iż sąd nie jest związany 
wnioskiem prokuratora i 
może nie wyrazić zgody 
na takie zakończenie 
postępowania karnego. 
Z drugiej strony oskarżony 
może mimo braku apro-
baty prokuratora w toku 
postępowania sądowego 

wystąpić bezpośrednio 
do sądu z wnioskiem o 
warunkowe umorzenie 
postępowania karnego.

Należy jednak zwrócić 
uwagę, iż warunkowe 
umorzenie postępowania 
karnego jest możliwe tylko 
w ściśle określonych spra-
wach i przy spełnieniu 
enumeratywnie wskaza-
nych przesłanek. 

W pierwszej kolejności 
o warunkowe umorzenie 
postępowania karnego 
może starać się sprawca 
przestępstwa, który nie 
figuruje w Krajowym Reje-
strze Karnym jako osoba 
skazana. 

Kolejną przesłanką 
warunkującą możliwość 
skorzystania z instytucji 
warunkowego umorzenia 
postępowania karnego 
jest górna granica zagro-
żenia ustawowego za dany 
czyn zabroniony, która nie 
może przekraczać pięciu 
lat. Z uwagi na powyższe 
możliwość warunkowego 
umorzenia postępowania 
karnego dotyczy co do 
zasady przestępstw o 
niższym ciężarze gatun-
kowym.

Dzia łan ie  sprawcy 
c z y n u  z a b r o n i o n e g o 
musi  s ię  charaktery-
zować nieznaczną winą 

i społeczną szkodliwością, 
a okoliczności jego popeł-
nienia nie mogą budzić 
wątpliwości. Powyższe 
przesłanki nie są do końca 
ostre i podlegają swobodnej 
ocenie sądu, który orzeka 
w konkretnej sprawie. 
O s t a t n i ą  p r z e s ł a n k ą 
warunkującą możliwość 
skorzystania z instytucji 
warunkowego umorzenia 
postępowania karnego jest 
przekonanie organu orze-
kającego, iż właściwości 
i warunki osobiste oraz 
dotychczasowy sposób 
życia sprawcy uzasadniają 
przypuszczenie, że pomimo 
umorzenia postępowania 
będzie on przestrzegał 
porządku prawnego, w 
szczególności nie popełni 
ponownie czynu zabro-
nionego.

Podkreślić, należy iż 
warunkowe umorzenie 
postępowania karnego 
następuje na okres próby, 
który może wynosić od 
roku do trzech lat, a jego 
bieg rozpoczyna się od 
uprawomocnienia się 
orzeczenia.  Zaakcen-
tować należy, iż wobec 
sprawcy, który w okresie 
próby popełnił przestęp-
stwo umyślne, za które 
został skazany sąd będzie 
zobligowany do podjęcia 

postępowania karnego. 
Jeżeli natomiast sprawca 
w okresie próby rażąco 
narusza porządek prawny 
lub popełnił inne prze-
stępstwo, nie realizuje 
nałożonych przez sąd 
obowiązków lub orzeczo-
nych środków karnych, 
sąd może (ale nie musi) 
podjąć postępowanie 
karne w sprawie objętej 
warunkowym umorzeniem 
postępowania.

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

Przypominamy, że osoby 
posiadające Ochronę Prawną 
CDO24 mogą zawsze, na 
bieżąco zasięgnąć dodatko-
wych informacji w departa-
mencie prawnym CDO24 pod 
numerem telefonu 801 003 
138. Pozostałe osoby zaintere-
sowane posiadaniem ochrony 
prawnej zapraszamy do zapo-
znania się z ofertą CDO24 
na stronie internetowej 
www.cdo24.pl.

Warunkowe umorzenie 
postępowania karnego
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§

Serdecznie dziękuję Koleżankom i Kolegom

z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność 

za słowa współczucia i kondolencje w bolesnych 

chwilach po śmierci mojego Taty. 

Słowa wdzięczności kieruję również 

do uczestników uroczystości pogrzebowych.

Mirosław Grzywa z rodziną

Komunikat

Harmonogram 
szkoleń związkowych

październik-grudzień 2017 roku
Miejsce szkoleń: szkolenia stacjonarne w siedzibie 

Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność 
w Katowicach (ul. Floriana 7) i w biurach terenowych ZR

Dodatkowych informacji udzielą Państwu:
Agnieszka Lenartowicz-Łysik (Biuro Szkoleń), pokój 223, 
tel. 32 353 84 25 w. 223, 555, tel. kom. 609 357 320, 

e-mail: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl

23-24 października 

– Wzmocnienie kompetencji lidera związkowego: 
wystąpienia publiczne i sztuka rozmowy – prowadzi: 
Agnieszka Lenartowicz-Łysik, sala 108

25-26 października 

– Negocjacje II – warsztaty doskonalące (dla osób, 
które uczestniczyły w szkoleniu Negocjacje I) – prowadzi:
Jacek Majewski, sala 108

7 listopada 

– Szkolenie doskonalące dla społecznych inspektorów 
pracy: protokoły powypadkowe – prowadzi: OIP Katowice, 
sala 108

20-21 listopada 

– Szkolenie podstawowe dla społecznych inspektorów 
pracy – prowadzi: Agnieszka Lenartowicz-Łysik/ Andrzej 
Kampa/ OIP Katowice, sala 108

22-23 listopada 

– Zagadnienia statutowo-organizacyjne i księgowe dla 
skarbników KZ i Zakładowych Komisji Rewizyjnych
– prowadzi: Andrzej Kampa/ Beata Kocerba, sala 108

28-29 listopada oraz 30 listopada-1 grudnia

– Komunikacja w sytuacjach kryzysowych dla liderów 
organizacji – prowadzi: Maryla Kościńska (KK NSZZ 
Solidarność), sala 108 
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» DAWNO, OJ DAWNO NIE PISALIŚMY 
o ludowcach. Nawet z okazji dożynek. 
Ale to nie nasza wina. Dziewczyny i 
chłopaki raczej się nie wychylali. Mają 
tylko piętnastu posłów w Sejmie, w więk-
szości z nazwisk znanych tylko swoim 
wyborcom. Nie było o czym pisać. Aż 
tu nagle jeden z tych bardziej znanych 
– dwojga nazwisk Władek zgłosił projekt, 
żeby skończyć w Polsce cyrk ze zmianą 
czasu z letniego na zimowy i odwrotnie. 
Krótko mówić, żeby czas był jeden, nasz, 
polski, swojski, znany i kochany jak pomi-
dorowa na rosole z niedzieli. Popieramy 
Władka. I nie tylko my. Sejmowa komisja 
administracji i spraw wewnętrznych 
poparła projekt ludowców jednogłośnie. 
Czyli można razem na coś się zgadzać 
bez swar, kłótni i pod...nia? Można! Nie 
wiemy, jak to wszystko się dalej potoczy 
i jak się skończy, ale cieszy nas, że są 
w Polsce sprawy, o których potrafi my 
mówić zgodnie, jednym głosem, ponad 
towarzyskim podziałami, zwanymi dla 
niepoznaki politycznymi.

» JAKO ŻE W ŻYCIU CODZIENNYM 
raczej zwycięża zasada: „Roz zysk, roz w 
pysk”, to mamy tutaj taki malutki kamy-
szek do ogródka Władka, a właściwe 
dwa kamyszki. Otóż jesteśmy oburzeni 
cenami masła. Po pierwsze, siedem zeta za 
dwadzieścia deka to jakaś wyższa mate-
matyka (o gramatyce nie wspominając). 
Po drugie, podobno zaczyna brakować 
jaj na polskim rynku. I nie chodzi tu 
o jaja prezesów czy innych członków 
zarządów. Deficyty w tym względzie 
to temat na odrębne podśmiechujki. 
Chodzi o zwykłe jaja kurze. W Niem-
czech, Holandii i Belgii wykryto jakąś 
zarazę u kokoszek, więc ruszyła w tych 
krajach masowa eksterminacja gdaczą-

cych ptaków, a co za tym idzie – jaj ni 
ma. Z kolei we Włoszech panuje ptasia 
grypa, co pogłębia jajeczne problemy 
naszego kontynentu. Rozumiemy, że w 
takiej sytuacji nasze kury postanowiły 
nieść na eksport, więc rynek wewnętrzny 
cierpi, ale mamy pretensje do Władka. I 
od razu uprzedzamy, że nie uwierzymy, 
iż peesel nie ma żadnego wpływu na 
nioski. To kto ma mieć? Nowoczesna?

» W POLITYCE DZIEJE SIĘ OSTATNIO 
naprawdę niewiele zabawnego. Głównie 
nudy i żenująca naparzanka, dlatego do 
rangi hitu tygodnia urosła informacja o 
tym, jakoby kropka nowoczesna rozważała 
wysunięcie kandydatury Myszki Agre-

sorki w wyborach na fotel prezydenta 
miasta słoicznego Warszawy. Znakomity 
pomysł, zapewniający ubaw po pachy 
od początku kampanii do końca. A jaki 
będzie koniec? W komentarzu pod infor-
macją o starcie Myszki Agresorki jeden 
z internautów napisał, że przyjdzie kot 
Kaczafi ego i kandydatkę schrupie. Jeśli jest 
równie krwawy i bezwzględny jak jego 
pan, to tak się to z pewnością zakończy.

» W TYM TYGODNIU NIE PISZEMY 
o peło i właściwe nic o pisie. Jeszcze 
się naczytacie. Ale żeby tak nagle nie 
kończyć, to kończymy powoli, jak dzieci 
w klasach 1-3: Do-wi-dze-niaaa.

PODRÓŻNY&GOSPODZKI

WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe ROZBAWIŁO nas to

Foto: demotywatory.pl

Do sypialni wchodzi mąż, kładzie 
się koło żony i mówi: 
– Wiesz, nie mam majtek.... 
– Jutro ci wypiorę. 

***
Naczelnik wydziału śledczego mówi 
do jednego ze swoich podwładnych:
– Słuchaj, Szymaniak. Jedziesz na 
Lazurowe Wybrzeże zbierać infor-
macje o planowanym przerzucie 
narkotyków. Twoja historia jest taka: 
jesteś milionerem, masz piękną 
żonę, właśnie kupiliście willę na 
Lazurowym Wybrzeżu i pod pozorem 
zdobywania znajomości organizujecie 
wystawne przyjęcia i zapraszacie 
bogatych gości. Masz wkupić się w 
łaski lokalnych mafi ozów i przeka-
zywać nam informacje. Chwileczkę... 
Tu naczelnik podnosi słuchawkę i 
wybiera numer swojej sekretarki:
– Pani Marysiu, jak stoimy z walutą?
Odkłada słuchawkę: – Szymaniak, 
historia się odrobinę zmienia: jesteś 
niewidomym żebrakiem.

***
Szef do pracowników:
– Nie chcę żadnych przytaki-
waczy dookoła siebie. Niech każdy 
pracownik mówi mi to co myśli, 
nawet jeśli ma go to kosztować 
utratę pracy!

***
Facet wchodzi do urzędu i pyta 
sekretarki:
– Naczelnik przyjmuje?
– Nie odmawia.

***
– Pani mąż jest całkowicie zdrowy, 
potwierdzają to wszelkie analizy 
i zdjęcia rentgenowskie.
– Doktorze a nie dałoby się, żebym 
była zupełnie spokojna, zrobić sekcji?

Teściowa, która przyjechała ze wsi, 
pyta zięcia:
– Co to było w rondlu? Ledwie 
doszorowałam.
– Powłoka tefl onowa, mamo... 

***
Szkolna pani psycholog mówi do 
kobiety na wywiadówce:
– Pani syn ma kompleks Edypa.
– Kompleks, nie kompleks – ważne, 
żeby mamunię kochał!

***
Profesor podczas wykładu wścieka 
się na spóźnialskich:
– To nie są wykłady, to jest 
Wędrówka Ludów!
W tym momencie, mocno spóźniony 
wpada na salę czarnoskóry student. 
Profesor wydaje się, że wybuchnie, 
ale w końcu uspakaja się ze słowami:
– Panu wybaczam, pan z daleka.

***
Małżeństwo kłóci się na ulicy. 
W pewnej chwili mąż krzyczy:
– Cicho bądź! Ty się wcale nie 
liczysz!
– Co?!
Mąż zatrzymuje taksówkę i pyta 
kierowcę:
– Ile zapłacę za kurs na dworzec?
– 10 złotych.
– A jeśli pojadę z żoną?
– Tyle samo.
Mąż odwraca się do żony i mówi:
– Sama widzisz!

***
Idzie facet przez wieś i uśmiecha 
się od ucha do ucha.
– Janek, z czego się tak cieszysz?
– Właśnie zostałem ojcem, mam syna.
– To gratulacje! Jak się czuje żona?
– Nie wiem. Jeszcze jej o tym nie 
powiedziałem.

Reklama

Reklama


