
Z 
raportu Banku Świa-
towego wynika, że 
na koniec tego roku 
PKB Polski będzie 
wyższy o 4 proc. 

Jednak nawet rosnący PKB 
nie odzwierciedla poziomu 
życia w danym państwie. 

Więcej na ten temat można 
powiedzieć biorąc pod uwagę 
PKB per capita, czyli produkt 
krajowy brutto na osobę. To nic 
innego jak PKB danego kraju 
podzielony przez liczbę jego 
mieszkańców. – PKB per capita 
nie jest miarą zamożności, 
ale pozwala tę zamożność 
przybliżyć. Aby dokonywać 
porównań musi być liczony 
według parytetu siły nabyw-
czej – zaznacza prof. Euge-
niusz Gatnar z Katedry Analiz 
Gospodarczych i Finansowych 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach. 

Porównując PKB per capita 
według siły nabywczej bierze 
się pod uwagę ceny okre-
ślonych towarów i usług w 
poszczególnych państwach w 
tym samym czasie. Z danych 
Banku Światowego za 2016 
rok wynika, że PKB per capita 
według parytetu siły nabywczej 
wynosi w naszym kraju 27,8 
tys. dolarów. Dla porównania 
w Norwegii jest to 59,3 tys. 
dolarów, w Danii przeszło 49 
tys. dolarów., a w Niemczech 
blisko 49 tys dolarów. Pod 
tym względem wyprzedzają 
Polskę nie tylko najbogatsze 
państwa, ale także Estonia (29,3 
tys. dolarów), Litwa (29,9 tys. 
dolarów), Słowacja (30,6 tys. 
dolarów) oraz Czechy (34,7 
tys. dolarów).

Nierówności w dochodach
Dane dotyczące PKB nie wska-
zują, ile osób w danym kraju 
zagrożonych jest ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym. 
Zdaniem prof. Bugaja z Insty-
tutu Nauk Ekonomicznych 

Polskiej Akademii Nauk 
w tym wskaźniku brakuje 
również odniesień do rozpię-
tości w zarobkach poszcze-
gólnych grup społecznych. 
Według Europejskiego Urzędu 
Statystycznego Polska jest 
państwem, w którym nierów-
ności w wynagrodzeniach są 
największe w całej Unii Euro-
pejskiej.10 proc. najbogatszych 
Polaków zarabia 5 razy więcej, 
niż 10 proc. najbiedniejszych 
obywateli naszego kraju. – 
Nierówność dochodów w 
Polsce jest wysoka, a infor-

macje o tym, że w ciągu ostat-
nich lat się zmniejszyła, są 
mocno wątpliwe – podkreśla 
prof. Bugaj.

Wciąż kiepsko w porów-
naniu z innymi państwami 
europejskimi wypadamy 
także pod względem wyso-
kości zarobków. Z szacunków 
amerykańskiego serwisu finan-
sowego Bloomberg wynika, 
że w Polsce średnia stawka 
godzinowa wynosi 25 zł. W 
tym zestawieniu wyprze-
dzają nas nie tylko Niemcy, 
w których przeciętna stawka 

godzinowa to 144 zł, ale także 
Czesi i Węgrzy, gdzie jest ona 
równa 37 i 28 zł.

Wskaźnik rozwoju społecznego
Oceniając sytuację gospo-
darczą Polski w kategoriach 
dobrobytu nie można ograni-
czać się tylko do wskaźników 
ekonomicznych. – Musimy 
brać pod uwagę także inne 
czynniki, a te skłaniają, by 
patrzeć na nią trochę bardziej 
pesymistycznie – mówi prof. 
Bugaj. Według ekonomisty 
chodzi m.in. o dostęp do usług 

publicznych, np. ochrony 
zdrowia.

Jednym z bardziej miaro-
dajnych wskaźników odno-
szących się do poziomu życia 
w danym kraju jest HDI. To 
miara rozwoju społecznego 
opracowana w 1990 roku i 
wykorzystywana przez Orga-
nizację Narodów Zjednoczo-
nych. Opiera się na trzech 
płaszczyznach. Są to:„długie 
życie i zdrowie”, „poziom 
edukacji” oraz „dostatni stan-
dard życia”. Do porównań 
bierze się m.in. PKB per capita, 

jakość systemu edukacji oraz 
prognozowaną długość życia. 
Wprawdzie Polska znajduje się 
w grupie 49 państw, w których 
wskaźnik HDI jest najwyższy, 
ale w tym zestawieniu zajmuje 
dopiero 35 miejsce. Wyższy 
HDI mają np. Estonia i Czechy, 
a liderem rankingu od wielu 
lat jest Norwegia.

500 + nie wystarczy
W ocenie ekonomistów z 
Banku Światowego wzrost 
Produktu Krajowego Brutto 
oparty jest przede wszystkim 
na prywatnej konsumpcji 
wspartej środkami z Programu 
Rodzina 500 +. To oznacza, 
że dzięki rządowej pomocy 
osoby mniej zamożne mają 
więcej pieniędzy, które mogą 
przeznaczyć na zakup arty-
kułów spożywczych i prze-
mysłowych oraz na usługi. 
Prof. Ryszard Bugaj podkreśla, 
że Program Rodzina 500 + 
zmienił strukturę dochodów 
polskich rodzin. – Wzrost 
wydatków widoczny jest w 
grupach, które mają rela-
tywnie niskie dochody – mówi 
ekonomista. Jego zdaniem nie 
bez znaczenia jest także syste-
matyczne podnoszenie płacy 
minimalnej oraz spadająca 
stopa bezrobocia. – Sytuacja na 
rynku pracy jest coraz lepsza, 
ale nie można mówić, że w 
Polsce nie ma bezrobocia, bo 
wciąż utrzymuje się ono na 
poziomie 7 proc. – zaznacza 
ekonomista. 

Wyższa płaca minimalna 
oraz pieniądze z Programu 
Rodzina 500 + przyznawane na 
drugie i kolejne dzieci wpływają 
na poprawę kondycji ekono-
micznej wielu polskich rodzin, 
ale nie sprawiają, że stajemy się 
krajem powszechnego dobro-
bytu. Popyt wewnętrzny to 
zbyt mało, by zagwarantować 
trwały wzrost gospodarczy.

AGNIESZKA KONIECZNY

13 
listopada odbędzie 

się ogólnopolska 
akcja protestacyjna 

pracowników sądów
i prokuratury.
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Alfred Bujara: Poprawki posłów PiS 
wypaczają sens ustawy o ograniczeniu 
handlu w niedziele i umożliwiają 
omijanie jej zapisów. » STRONA 3

Tadeusz Nowak: Naprawdę trudno 
jest zrozumieć decyzję samorządowców, 
która skazuje 200 mieszkańców miasta 
na utratę pracy. » STRONA 4

Wzrost PKB w tym roku ma wynieść nawet 4 proc. Jest to wskaźnik najczęściej wykorzystywany do 
porównań sytuacji ekonomicznej w poszczególnych krajach, ale w rzeczywistości nie obrazuje poziomu 
życia ich mieszkańców. Pod tym względem nadal jesteśmy daleko w tyle nie tylko za bogatymi krajami zachodniej 
Europy, ale również za państwami naszego regionu.

Wcale nie stajemy się krajem 
powszechnego dobrobytu
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J
est taki stary dowcip o góralu, który 
skarży się, że telewizja kłamie. Jako 
przykład na potwierdzenie tej tezy 

góral podaje prognozę pogody. Gdy w 
Warszawie spadnie śniegu po kolana, 
to telewizory krzyczą, że jest klęska 
żywiołowa, a jak mu zasypie chałupę po 
dach, to mówią o świetnych warunkach 
narciarskich. Jak to bywa ze starymi 
dowcipami, a zwłaszcza tymi o góralach, 
również w tym przytoczonym powyżej 
kryje się głębsza i uniwersalna prawda. 

Czerpiąc wiedzę o świecie z tzw. main-
streamowych mediów, można dojść do 
wniosku, że w polskiej lidze piłki kopanej 
gra tylko jedna drużyna nosząca nazwę 
Legia Warszawa, a wszyscy jej przeciw-
nicy to jakieś dziwne, nikomu nieznane 
drużyny, które istnieją wyłącznie po to, 
aby Legia nie musiała grać sama ze sobą. 
Nie mają żadnych kibiców i pies z kulawą 
nogą się ich sportowymi poczynaniami 
nie interesuje. Korki i inne utrudnienia 
w ruchu drogowym również zdarzają się 
wyłącznie w Warszawie, bo doniesienia 
o tego typu zdarzeniach co drugi dzień 
wypełniają czołówki rzekomo ogól-
nokrajowych portali internetowych. 
Innymi słowy naczelna zasada brzmi 
następująco: wszystko i tylko to, co 
dzieje się w Warszawie jest ważne oraz 
interesujące. Z kolei to, że 95 proc. 
obywateli naszego kraju mieszka poza 
stolicą, stoi w korkach w Katowicach, 
Wrocławiu, czy Gdańsku, kibicuje Wiśle 
Kraków lub Szombierkom Bytom nie ma 
najmniejszego znaczenia. 

Myślicie, że przesadzam? To włączcie 
dziś wieczorem dowolny telewizyjny 
serwis informacyjny. Daję głowę, że 
jedna z pierwszych wiadomości będzie 
dotyczyć tego, że kandydatem na prezy-
denta Warszawy w przyszłorocznych 
wyborach samorządowych z ramienia 
PO będzie Rafał Trzaskowski, a w PiS 
wciąż zastanawiają się czy większe szanse 
na wyborczy triumf ma Patryk Jaki, czy 
jednak Stanisław Karczewski. Jeżeli będzie 
inaczej, w nagrodę funduję Wam bilet na 

najbliższy wyjazdowy mecz Szombierek 
Bytom z Polonią Poraj, który zostanie 
rozegrany w Święto Niepodległości. 

Nie mam jednak zamiaru w niniejszym 
felietonie załamywać rąk nad kondycją 
polskich mediów, bo jakie one są, każdy 
widzi, słyszy i czyta. Zarówno media 
sympatyzujące z „dobra zmianą”, jak i 
te wierne „totalnej opozycji” są jedna-
kowo warszawocentryczne, więc nie 
ma sensu sobie tym głowy zawracać. 
Znacznie bardziej martwi mnie to, że 

owa warszawocentryczność jest chorobą 
zaraźliwą, a grupą szczególnie nara-
żoną na tę przypadłość są politycy. Bo 
niby jesteśmy najgęściej zaludnionym 
regionem w kraju. Niby z racji tego mamy 
największą liczbę parlamentarzystów, 
tylko niestety niewiele z tego wynika. 
Długo próbowałem sobie przypomnieć 
jakąkolwiek inicjatywę posłów ze Śląska 
podjętą na rzecz naszego regionu. Jeszcze 
dłużej szukałem w pamięci przykładu 
na to, że parlamentarzyści z naszego 
województwa potrafią wznieść się 
ponad partyjne podziały i zrobić coś 
dobrego dla nas, czyli dla ludzi, których 
rzekomo reprezentują w stolicy. Nie 
znalazłem kompletnie nic. Jeśli wam 
się uda, stawiam wejściówki na mecze 
Szombierek do końca sezonu. 

TRZECI Z CZWARTĄ:)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: demotywatory.pl

INNI napisali

Dodatkowy urlop 
dla niepalących

S
ześć dodatkowych dni płatnego urlopu 
otrzyma każdy niepalący pracownik 
japońskiego przedsiębiorstwa marke-

tingowego Piala Inc. w Tokio. W ten sposób 
fi rma postanowiła ich nagrodzić za pracę bez 
przerw – donosi dziennik Rzeczpospolita. 
Jak wyjaśnia Hirotaka Matsushima, rzecznik 
prasowy fi rmy, pomysł nagradzania niepa-
lącej części załogi dodatkowymi urlopami 
podsunęli sami pracownicy, wrzucając do 
anonimowej skrzynki kartki z takimi suge-
stiami. Zarząd Piala Inc. wyliczył, że każda 
przerwa na papierosa zajmuje pracownikowi 
średnio 15 minut, tym bardziej że fi rma ma 
swoją siedzibę na 29. piętrze wieżowca. 
Na jednego pracownika takich przerw 
przypada zwykle kilka w ciągu dniówki. 
Przy okazji pracodawca liczy też, że akcja 
zachęci palących pracowników do porzu-
cenia nałogu. Jego zdaniem dodatkowe dni 
urlopu za niepalenie będą skuteczniejsze 
niż kary lub polecenia służbowe. Ofi cjalnie 
do palenia papierosów przyznaje się około 
18 proc. Japończyków, ale z danych Świa-
towej Organizacji Zdrowia wynika, że od 
palenia tytoniu uzależnionych jest blisko 22 
proc. mieszkańców Kraju Kwitnącej Wiśni. 
Decyzją rządu fi rmy w Japonii zobowią-
zane są do redukcji szkód spowodowanych 
przez tzw. bierne palenie.

Strajk niemieckiej 
służby zdrowia

O
d połowy października trwa protest 
pracowników szpitali w Badenii-
-Wirtembergii w Niemczech, zorga-

nizowany przez związek zawodowy Ver.
di. Jego powodem są braki kadrowe i 
obciążenie pracą. Związkowcy domagają 
się m.in. ustalenia minimalnej liczby perso-
nelu, poniżej której klinika czy oddział nie 
mogą funkcjonować. Jak poinformował 
portal politykazdrowotna.com, w ramach 
protestu w klinice uniwersyteckiej w Düssel-
dorfi e przeprowadzony został 48-godzinny 
strajk ostrzegawczy. Protesty odbyły się też 
m.in. w szpitalach w Karlsruhe, w Stutt-
garcie i Tübingen. Część z nich polegała 
na odmawianiu przez personel pracy w 
nadgodzinach. Pracownicy robili też sobie 
przerwy w pracy, z których do tej pory 
nie korzystali, a które zgodnie z prawem 
należą im się raz w ciągu dnia.  

Jak poinformował rzecznik związku 
Ver.di, w Badenii-Wirtembergii brakuje 
co najmniej 7 tys. pielęgniarek. Przyznał 
też, że choć działania protestujących 
wymierzone są w pracodawców, to ich 
skutki mogą również odczuć pacjenci. W 
Niemczech na jedną pielęgniarkę przypada 
średnio 13 pacjentów. Dla porównania w 
USA pielęgniarka ma pod opieką średnio 
5,3 pacjentów.

Polacy nie wrócą
z emigracji

A
ż 56 proc. uczestników badania 
przeprowadzonego przez Work 
Service uważa, że mimo popra-

wiającej się sytuacji na rynku pracy i 
rosnących wynagrodzeń Polacy nie będą 
wracać z emigracji.

Najbardziej pewni powrotów do kraju 
byli respondenci, których członkowie 
najbliższej rodziny przebywali za granicą, 
ale zdecydowali się na przyjazd do Polski. 
W tej grupie odsetek pozytywnych odpo-
wiedzi wyniósł 46 proc. Najbardziej pesy-
mistycznie na tę kwestię patrzą osoby, 
które same wyjeżdżały zagranicę lub ktoś 
z ich bliskich nadal przebywa na emigracji. 
Tylko 36 proc. z nich jest przekonanych, 
że nasi rodacy będą wracać.

Jak wynika z badania, emigracja pośrednio 
lub bezpośrednio dotyczy już ok. 80 proc. 
Polaków. Tylko 19 proc. nie ma w swoim 
otoczeniu osób wyjeżdżających do pracy 
za granicę. Równocześnie mimo że rośnie 
liczba emigrantów, środki finansowe, 
które trafi ają od osób przebywających 
za granicą do rodzin w Polsce, są coraz 
mniejsze. W II kwartale ubiegłego roku 
było to 3,9 mld zł. To o 1,7 proc. mniej 
niż przed rokiem i o 2,6 proc. mniej niż 
dwa lata temu.

OPRAC. BEA, AGA

LICZBA tygodnia

11 tys.
Mieszkańców naszego kraju ubyło w I 
półroczu 2017 roku – podał Główny Urząd 
Statystyczny. Eksperci GUS wskazali, 
że spadek liczby ludności obserwowany 
jest szósty z kolei rok i jest on wynikiem 
niekorzystnych tendencji – notowanych w 
skali rocznej – przede wszystkim w zakresie 
przyrostu naturalnego. Ten od lat jest 
ujemny, co oznacza, że w naszym kraju liczba 
zgonów przewyższa liczbę urodzeń. Głównym 
powodem tego stanu rzeczy jest starzenie 
się społeczeństwa. Jak wynika ze statystyk 
GUS, sytuacja w tym zakresie nieznacznie się 
jednak poprawia. W pierwszym półroczu 2017 
roku urodziło się na naszym kraju 200 tys. 
dzieci, czyli o ponad 14 tys. więcej niż w 
analogicznym okresie ubiegłego roku.

KRÓTKO

Europa potrzebuje 
fi laru socjalnego
» PODCZAS SZCZYTU SPOŁECZNEGO, który odbę-
dzie się 17 listopada w Goeteborgu w Szwecji, Parla-
ment Europejski, Rada Europejska i Komisja Europejska 
proklamują europejski fi lar praw socjalnych. Z punktu 
widzenia polskich pracowników i reprezentujących ich 
związków zawodowych jest to bardzo ważna decyzja. 
Kampanię na rzecz przyjęcia tego dokumentu prowa-
dziła Europejska Federacja Związków Zawodowych, w 
której NSZZ Solidarność jest afi liowany.
Europejski fi lar praw socjalnych przewiduje nowe prawa 
dla obywateli oraz zmierza do ułatwienia im skuteczniej-
szego egzekwowania tych, które już posiadają. Opiera 
się na 20 podstawowych zasadach uporządkowanych 
według trzech kategorii. Są to: równe szanse i dostęp 
do zatrudnienia, uczciwe warunki pracy oraz ochrona 
socjalna i integracja społeczna. 
Pierwsza kategoria obejmuje takie zagadnienia jak: 
uczenie się przez całe życie, równouprawnienie oraz 
aktywne wsparcie na rzecz zatrudnienia. Druga odnosi 
się m.in. do bezpiecznego zatrudnienia i dialogu 
społecznego. – Należy prowadzić konsultacje z partne-
rami społecznymi w sprawie opracowywania i wdra-
żania polityki gospodarczej i społecznej oraz polityki 
zatrudnienia zgodnie z praktykami krajowymi. Należy 
ich zachęcać do negocjowania i zawierania układów 
zbiorowych w sprawach, które ich dotyczą, z poszanowa-
niem ich autonomii i prawa do podejmowania działań 
zbiorowych. W stosownych przypadkach porozumienia 
zawarte między partnerami społecznymi są wdrażane 
na szczeblu Unii i jej państw członkowskich – czytamy w 
europejskim fi larze praw socjalnych.
Z kolei trzecia kategoria zawiera takie zagadnienia 
jak opieka nad dziećmi i wsparcie dla nich, ochrona 
socjalna, dostęp do usług publicznych, m.in. służby 
zdrowia oraz dochód minimalny. 
W kampanię EKZZ wpisała się konferencja zorganizo-
wana 17 października w Warszawie przez NSZZ Solidar-
ność na temat branżowych, sektorowych i ponadnaro-
dowych układów zbiorowych pracy. – Cała zachodnia 
Europa wie, że układy zbiorowe pracy to pracownicza 
konstytucja. Tam układy zbiorowe to standard. Tylko 
u nas pracodawcy uważają, że układy zbiorowe to jest 
XIX-wieczny archaizm – mówił wówczas przewodniczący 
Solidarności Piotr Duda.

DZIAŁ INFORMACJI KK, AK

Zmiana siedziby OIP
1 listopada siedziba Okręgowego Inspekto-
ratu Pracy w Katowicach została przeniesiona 
z ulicy Granicznej na ulicę Owocową. 
Nowy adres: OIP Katowice, ul. Owocowa 6, 6a, 
40-017 Katowice, tel. 32 604 12 08.

Warszawocentryczność jest 
chorobą zaraźliwą, a grupą 
szczególnie narażoną na tę 
przypadłość są politycy. 

Komunikat



H A N D E LZarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

fb.com/SlaskoDabrowskaSolidarnosc  Nr 38/2017 |  KATOWICE 9-15.11.2017 3

T
o już nie jest projekt 
obywatelski tylko 
projekt PiS. Politycy 
Prawa i Sprawiedli-
wości podeszli do 

kwestii wolnych niedziel w 
handlu w sposób koniunktu-
ralny. Ten projekt został zepsuty, 
wypaczony. To wielka i głęboka 
rysa na współpracy związku 
zawodowego Solidarność z 
Prawem i Sprawiedliwością 
– powiedział Piotr Duda, prze-
wodniczący NSZZ Solidarność 
podczas konferencji prasowej 
dotyczącej kwestii ograniczenia 
handlu w niedziele zwołanej 
27 października. 

Dzień wcześniej sejmowa 
Komisja Polityki Społecznej 
i Rodziny przyjęła projekt 
ustawy o ograniczeniu handlu 
w niedziele zawierający szereg 
daleko idących poprawek. 
Najważniejsza z nich dotyczy 
ograniczenia liczby niedziel 
wolnych od pracy w handlu 
zaledwie do dwóch w miesiącu. 
– W 2013 roku ci sami posłowie 
PiS zgłosili inicjatywę dotyczącą 
wprowadzenia wszystkich 
niedziel wolnych od pracy w 
handlu. Jeszcze przed wybo-
rami parlamentarnymi w 2015 
roku PiS jasno deklarował, że 
niedziele w handlu mają być 
wolne od pracy. Nie sądziliśmy, 
że teraz w tak fundamentalnej 
kwestii rząd PiS postąpi w taki 
sposób – powiedział Piotr Duda. 

Przewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność 
wyraził ubolewanie, że szkod-
liwe w ocenie związku poprawki 
do projektu ustawy o ogra-
niczeniu handlu w niedziele 
zostały wprowadzone z 
udziałem posłów PiS zwią-
zanych z Solidarnością. – Jest 
mi przykro, że w tym biorą 
udział posłowie, członkowie 
Solidarności z byłym wice-
przewodniczącym Januszem 
Śniadkiem na czele – mówił 
Duda. Wśród posłów z naszego 
regionu wybranych z list PiS, 
w sejmowej Komisji Polityki 

Społecznej i Rodziny zasiadają: 
Waldemar Andzel, Bożena 
Borys-Szopa, Grzegorz Matu-
siak i Robert Warwas. 

Piotr Duda odniósł się 
również do wypowiedzi poli-
tyków Prawa i Sprawiedliwości, 
zgodnie z którymi wprowa-
dzenie dwóch niedziel wolnych 
w handlu miałoby być rozwią-
zaniem jedynie tymczasowym. 
– W trakcie prac komisji poseł 
Kukiz’15 Jarosław Porwich, 
członek NSZZ Solidarność 
zgłosił poprawkę do projektu 
zakładającą, że w ciągu 2 lat 
dojdziemy do wszystkich 
niedziel wolnych w handlu. 
Wówczas powstała egzotyczna 
koalicja posłów PiS, PO i Nowo-
czesnej, którzy wspólnie odrzu-
cili tę poprawkę. Oczekuję od 
wszystkich posłów, którzy są 

członkami NSZZ Solidarność, 
że podczas drugiego czytania 
w Sejmie zgłoszą poprawki 
dotyczące wszystkich niedziel 
wolnych. Muszą wybrać, co 
jest dla nich ważniejsze: dyscy-
plina partyjna czy Solidarność 
– wskazał przewodniczący.

Ograniczenie liczby niedziel 
wolnych od pracy w handlu z 
czterech do zaledwie dwóch 
w miesiącu to nie jedyna 
poprawka sejmowej komisji, 
która budzi zdecydowany 
sprzeciw NSZZ Solidarność. 
Posłowie znacznie poszerzyli 
również katalog placówek 
handlowych wyłączonych 
spod jakichkolwiek ograni-
czeń oraz znacząco obniżyli 
kary fi nansowe grożące praco-
dawcom za złamanie zapisów 
ustawy. – Jeśli ustawa wejdzie 

w życie w niedziele będą 
mogły być czynne np. centra 
handlowe, których integralną 
cześć stanowi stacja benzy-
nowa. Podobnie jest z galeriami 
handlowymi mieszczącymi 
się na dworcach kolejowych, 
takich jak np. na dworcu w 
Katowicach. Poprawki nanie-

sione w komisji dają ogromne 
pole do obchodzenia przepisów 
ustawy – mówi Alfred Bujara, 
przewodniczący Krajowego 
Sekretariatu Banków, Handlu 
i Ubezpieczeń NSZZ Solidar-
ność, inicjator obywatelskiego 
projektu ustawy o ograniczeniu 
handlu w niedziele. 

Komisja Polityki Społecznej i 
Rodziny wykreśliła też z projektu 
ustawy o wolnych niedzielach 
w handlu zapisy dotyczące 
wszelkiego rodzaju centrów 
logistycznych i magazyno-
wych. W pierwotnej wersji 
projektu obywatelskiego, praca 
w tych placówkach w niedziele 
miała być dopuszczalna tylko 
za zgodą pracownika oraz za 
dodatkowym wynagrodze-
niem w wymiarze nie prze-
kraczającym połowy niedziel 
w danym roku. – Centra logi-
styczne zatrudniają ogromną 
i wciąż rosnącą rzeszę pracow-
ników. Posłowie bez żadnego 
uzasadnienia merytorycznego 
pozbawili tych ludzi nadziei 
na to, że wreszcie będą mogli 
spędzać niedziele ze swoimi 
rodzinami – podkreśla Bujara. 

Po zakończeniu prac w 
sejmowej Komisji Polityki 
Społecznej i Rodziny projekt 
ustawy o ograniczeniu handlu 
w niedziele został skierowany 
do drugiego czytania w Sejmie. 
Miało się ono odbyć w czwartek 
9 listopada, jednak nieoczeki-
wanie punkt ten został zdjęty 
z porządku obrad. To oznacza, 
że głosowanie nad projektem 
odbędzie się najwcześniej na 
następnym posiedzeniu Sejmu, 
które zaplanowano na koniec 
listopada. To z kolei sprawia, 
że deklarowany na 1 stycznia 
przyszłego roku termin wejścia 
ustawy w życie staje się coraz 
mniej realny. 
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Tylko dwie niedziele w miesiącu wolne od pracy w handlu, szeroki katalog placówek handlowych 
wyłączonych z jakichkolwiek ograniczeń oraz wykreślenie zapisów dotyczących centrów logistycznych 
i magazynowych – tak wygląda projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele po poprawkach naniesionych przez 
PiS w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

To już nie jest projekt obywatelski
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76 proc. Polaków nie ma nic przeciwko wpro-
wadzeniu ograniczeń w handlu w niedziele 
– wynika z najnowszego sondażu Kantar 
Public dla Polskiego Radia 24.

Zaledwie 22 proc. respondentów stwierdziło, że 
zakaz handlu w super– i hipermarketach w niedziele 
byłby dla nich problemem. 2 proc. badanych nie 
ma zdania na ten temat. – To kolejny sondaż, który 

pokazuje, że Polacy są zwolennikami ograniczenia 
handlu w niedziele. Natomiast nagłaśniane w 
mediach głosy sprzeciwu w tej kwestii pochodzą 
nie od obywateli, ale od potężnego lobby wielkich 
sieci handlowych – mówi Alfred Bujara, przewod-
niczący Krajowego Sekretariatu Banków Handlu i 
Ubezpieczeń NSZZ Solidarność.

ŁK

Polacy są za ograniczeniem handlu w niedziele
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Kolejna tura rozmów płaco-
wych, która odbyła się 30 
października w Yazaki Auto-
motive Products Poland w 
Mikołowie, nie przyniosła 
rozstrzygnięć. Propozycje 
pracodawcy dotyczące 
podwyżek wynagrodzeń 
zostały odrzucone przez związ-
kowców. Jedynie w sprawie 
wysokości premii z okazji 
świąt Bożego Narodzenia 
stronom udało się osiągnąć 
wstępny kompromis.

Katarzyna Grabowska, 
przewodnicząca Solidar-
ności w mikołowskiej fi rmie 
podkreśla, że rozwiązania 
płacowe przedstawione przez 

zarząd spółki w dalszym 
ciągu odbiegają od oczekiwań 
pracowników. Zgodnie z 
propozycjami pracodawcy 
stawki zasadnicze w okresie 
próbnym miałyby wzrosnąć 
o 100 zł brutto, czyli osiągnąć 
poziom płacy minimalnej, 
która ma obowiązywać od 1 
stycznia 2018 roku. Natomiast 
pracownicy o stażu pracy do 
2 lat otrzymaliby podwyżkę 
wynoszącą 175 zł brutto, 
do 6 lat 200 zł brutto, a do 
10 lat, 225 zł brutto. Propo-
zycja pracodawcy zakładała 
także podwyższenie o 250 
zł brutto płac zasadniczych 
osób o stażu pracy dłuższym 

niż 10 lat. – Na podwyżki w 
tej wysokości nie mogliśmy 
wyrazić zgody, ponieważ 
takie stawki nie usatysfak-
cjonowałoby pracowników. 
Kwoty podwyżek postulowane 
przez stronę związkową są 
dwukrotnie wyższe – mówi 
Katarzyna Grabowska.

Kompromisu nie udało 
się osiągnąć także w kwestii 
dodatku stażowego. Praco-
dawca zaproponował, by z 
tego tytułu pracownicy z 
5-letnim stażem otrzymywali 
miesięcznie dodatkowo 50 
zł brutto, a z 10-letnim 100 
zł. – Najbliżej porozumienia 
jesteśmy jedynie w sprawie 

podwyższenia premii świą-
tecznej. Pracodawca proponuje 
jej zwiększenie z 800 do 950 
zł miesięcznie, my domagamy 
się 1000 zł netto – dodaje 
przewodnicząca zakładowej 
Solidarności.

Kolejne postulaty strony 
związkowej dotyczą m.in. 
objęcia wszystkich pracow-
ników spółki premią frekwen-
cyjną oraz wprowadzenia 
dodatkowej premii frekwen-
cyjnej dla osób, które w ciągu 
całego roku nie opuściły ani 
jednej dniówki. Jak informuje 
Katarzyna Grabowska, podczas 
mediacji 30 października 
pracodawca zaproponował, 

by do tematu rocznej premii 
frekwencyjnej strony powró-
ciły po 30 czerwca przyszłego 
roku.

Następne rozmowy z 
udziałem mediatora wska-
zanego przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej zaplanowane 
zostały na 13 listopada. 
Zakładowa Solidarność nie 
wyklucza, że jeżeli w ich 
trakcie również nie uda 
się osiągnąć kompromisu, 
w firmie przeprowadzony 
zostanie strajk. – Chcieli-
byśmy dojść do porozumienia 
przy stole negocjacyjnym, 
ale rozmowy nie mogą się 

przedłużać w nieskończo-
ność – zaznacza Katarzyna 
Grabowska.

Podczas referendum straj-
kowego, które zostało zorga-
nizowane w mikołowskiej 
spółce w pierwszej połowie 
października, za strajkiem 
opowiedziało się blisko 77 
proc. pracowników, którzy 
wzięli udział w głosowaniu.

Yazaki Automotive Products 
Poland w Mikołowie zajmuje 
się produkcją samochodowych 
wiązek elektrycznych. Firma 
zatrudnia ok. 2200 osób. Do 
Solidarności należy ponad 
1000 pracowników. 

AGA

R
ada Miejska w Czecho-
wicach-Dziedzicach 
24 października  
przyjęła uchwałę 
„w sprawie wyra-

żenia poparcia dla działań 
Przedsiębiorstwa Inżynierii 
Miejskiej sp. z o. o. dotyczących 
planowanej zmiany źródła 
wytwarzania ciepła służą-
cego lokalnej sieci ciepłowni-
czej”. Radni upoważnili PIM, 
miejską spółkę zajmującą się 
m.in. zarządzaniem siecią 
ciepłowniczą, do rozpoczęcia 
rozmów z fi rmą RCEkoenergia, 
która miałaby stać się nowym 
dostawcą ciepła dla miesz-
kańców miasta. – Ta uchwała 
była zaskoczeniem zarówno 
dla zarządu Tauron Ciepło, 
jak i dla związków zawodo-
wych. Na sesję Rady Miejskiej, 
podczas której przyjęto ten 
dokument, nie zaproszono 
ani przedstawicieli naszej 
spółki, ani reprezentantów 
załogi czechowickiej elek-
trociepłowni. A mówimy 
tutaj o ok. 200 pracownikach 
oraz ich rodzinach, którzy 
w zdecydowanej większości 
są mieszkańcami Czechowic 
– mówi Tadeusz Nowak, 
przewodniczący Solidarności 
w Tauron Ciepło. 

Związkowcy podkreślają, 
że utrata przez czechowicką 
elektrociepłownię kontraktu 
na dostarczanie ciepła dla 
mieszkańców Czechowic-Dzie-
dzic byłaby równoznaczna 
z koniecznością likwidacji 
zakładu. – Naprawdę trudno 
jest zrozumieć decyzję samo-
rządowców, która skazuje 
200 mieszkańców miasta na 
utratę pracy. Nawet jeżeli część 
tych osób uda się przenieść 

do innych zakładów Tauron 
Ciepło, będzie to dla nich 
oznaczało konieczność dojazdu 
do pracy nawet po kilka-
dziesiąt kilometrów w jedną 
stronę – wskazuje Tadeusz 
Nowak. – Dla załogi elektro-
ciepowni decyzja radnych 
to prawdziwa katastrofa. Są 
wśród nich osoby samotnie 
wychowujące dzieci. Jeden 
z pracowników sam utrzy-

muje czwórkę dzieci, w tym 
jedno niepełnosprawne. Jak 
temu człowiekowi wytłuma-
czyć, że radni, którzy zostali 
wybrani po to, aby dbać o 
mieszkańców, postępują w 
taki sposób – dodaje Jarosław 
Klajman, przewodniczący 
Solidarności w czechowickiej 
elektrociepłowni 

Jak czytamy w uzasad-
nieniu uchwały Rady Miejskiej 

w Czechowicach-Dziedzicach, 
powodem planowanej zmiany 
dostawcy energii cieplnej ma 
być korzystniejsza cena ofero-
wana przez spółkę RCEko-
energia należącą do Grupy 
Kapitałowej Lotos Infrastruk-
tura S.A. Inicjatorzy uchwały 
twierdzą, że cena ciepła od 
nowego dostawcy może być 
niższa nawet o 19 proc. Jednak 
jak wskazuje Solidarność w 

Tauron Ciepło, szacunki te 
budzą spore wątpliwości. 
– Aby dostarczyć ciepło do 
klientów obecnie obsługiwa-
nych przez Tauron, RCE musia-
łaby zainwestować kwoty 
idące w miliony złotych. 
Samorządowcy twierdzą, 
że RCE wyraża wolę sfi nan-
sowania tych inwestycji. 
W naszej ocenie, jeśli ktoś 
decyduje się zainwestować 

tak znaczne środki, robi to, 
aby zarobić. W związku z tym 
zapowiedzi, że jednocześnie 
obniży cenę ciepła o jedną 
piątą, należy traktować z 
dużą ostrożnością – podkreśla 
Jarosław Klajman.

Przedstawiciele Solidar-
ności wskazują również, że 
od dłuższego czasu Tauron 
Ciepło prowadził rozmowy z 
władzami Czechowic-Dziedzic 
w sprawie wieloletniej umowy 
dotyczącej dostaw energii 
cieplnej. – Od podpisania 
tego kontraktu spółka uzależ-
niała przeprowadzenie w EC2 
niezbędnych inwestycji. Teraz 
wszystko zostało wstrzymane. 
Jednak nawet bez moderni-
zacji nasza elektrociepłownia 
spełnia wszelkie restrykcyjne 
normy ekologiczne wynika-
jące z unijnej polityki klima-
tycznej. Z kolei z naszych 
informacji wynika, że obecnie 
RCE najprawdopodobniej 
nie spełnia tych wymogów 
– wskazuje Klajman. 

W najbliższych dniach 
Solidarność w Tauron Ciepło 
zwróci się z wnioskiem do 
burmistrza Czechowic-Dziedzic 
oraz radnych w tym mieście o 
zaproszenie na kolejną sesję 
Rady Miejskiej przedstawi-
cieli zarządu TC oraz strony 
społecznej. – Chcemy przed-
stawić radnym nasze racje i 
zwrócić ich uwagę na zagro-
żenia wynikające z przyjętej 
przez nich uchwały. Liczymy, 
że wszystkie strony podejdą 
odpowiedzialnie do tej sprawy, 
zanim w czechowickiej elek-
trociepłowni dojdzie do eska-
lacji niepokojów społecznych 
– podkreśla Tadeusz Nowak.
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Samorządowcy z Czechowic-Dziedzic planują zmienić dostawcę ciepła w mieście i zrezygnować z usług 
Elektrociepłowni Bielsko-Północ. Jeśli tak się stanie, ok. 200 osób może stracić pracę. Elektrociepłownia Bielsko-Północ 
leży na terenie Czechowic-Dziedzic i zatrudnia głównie mieszkańców tego miasta. Zakład należy do spółki Tauron Ciepło.

Co dalej z pracownikami 
czechowickiej elektrociepłowni?

W Yazaki wciąż bez porozumienia



O 
godz. 12.00 rozpo-
cznie się demon-
strac ja  przed 
Kancelarią Prezesa 
Rady Ministrów. 

Pracownicy, którzy nie będą 
mogli przyjechać do Warszawy, 
w samo południe odejdą od 
biurek na 15 minut korzystając 
z przerwy przewidzianej w 
Kodeksie pracy. 13 listopada 
pracownicy będą również brać 
urlop na żądanie i oddawać krew 
– powiedziała Edyta Odyjas, 
przewodnicząca Solidarności 
pracowników sądownictwa 
podczas briefi ngu prasowego 
zorganizowanego 30 paździer-
nika w Katowicach.

 Pracownicy sądów i proku-
ratury domagają się podwyżek 
wynagrodzeń. Jak informuje 
przewodnicząca, choć resort 
sprawiedliwości wygospoda-
rował pieniądze na nieznaczne 
podwyżki dla kuratorów, 
asystentów sędziów, urzęd-
ników i innych pracowników 
sądów niebędących sędziami, 
to uruchomienie tych środków 
jak dotąd nie zostało zaakcep-
towane przez Ministerstwo 
Finansów. – Ponadto środki 
proponowane przez Minister-
stwo Finansów są zbyt niskie. W 
przeliczeniu na etat to ok. 70 zł 
netto miesięcznie. Domagamy 
się zwiększenia tej kwoty do 
poziomu 350 zł netto na etat 
– mówi Edyta Odyjas. 

Wynagrodzenia pracow-
ników sądów były zamro-
żone przez 8 kolejnych lat 
od 2008 roku. W 2016 i 2017 
roku nieznacznie zwiększono 
fundusz płac w sądownictwie, 
ale nie oznacza to, że wszyscy 
pracownicy dostali podwyżki. 
Jak zaznaczają związkowcy, 
dodatkowe środki zostały 
przeznaczone głównie na 
niwelowanie dysproporcji 
płacowych pomiędzy osobami 
zatrudnionymi na tych samych 
stanowiskach. W efekcie ok. 
40 proc. pracowników sądów 

od 10 lat nie miało żadnej 
podwyżki.

 Ponadto, jak informuje Edyta 
Odyjas, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami pracownicy 
sądów i prokuratur nie mają 
możliwości dorobienia do skrom-
nych pensji. – Podjęcie jakiegokol-
wiek dodatkowego zatrudnienia 
wymaga zgody przełożonych. 
Nagminnie zdarzają się sytuacje, 
gdy pracownik składa wniosek 
o zgodę na podjęcie dodatkowej 
pracy, polegającej np. na wykła-
daniu towaru w supermarkecie. 
Z reguły dostaje odpowiedź 
odmowną, bo w ocenie prze-
łożonych taka praca nie licuje 
z powagą sądu czy prokuratury. 
Szkoda tylko, że nikt nie widzi 
niczego urągającego w tym, 

że pracownicy nie mają za co 
utrzymać siebie i swoich rodzin 
– dodaje przewodnicząca. 

Związkowcy alarmują, że z 
powodu niskich wynagrodzeń, 
coraz większa liczba pracow-
ników sądów rezygnuje z pracy 
i szuka innego, lepiej płatnego 
zajęcia. Tylko w ciągu ostatnich 
3 lat z sądów odeszło ponad 17 
tys. asystentów sędziów, urzęd-
ników i pracowników obsługi. 
Liczba ta nie uwzględnia odejść 
na emerytury. – Rządzący zapo-
wiadają reformę sądów. Jeżeli 
jednak odpływu pracowników 
sądów nie uda się powstrzymać, 
tej reformy nie będzie miał 
kto przeprowadzić – zaznacza 
Edyta Odyjas.
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13 listopada pracownicy sądownictwa i prokuratury będą pikietować przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, domagając 
się podwyżek wynagrodzeń. W tym dniu przeprowadzą też akcję protestacyjną w siedzibach sądów i prokuratury w całym kraju. 

Pracownicy sądownictwa 
będą protestować

31 października prezydium 
Zarządu Regionu Śląsko-
-Dąbrowskiego NSZZ Soli-
darność przyjęło stanowisko 
wspierające postulaty pracow-
ników sądownictwa dotyczące 
uwzględnienia w przyszło-
rocznym budżecie środków 
na wzrost wynagrodzeń 
pracowników tych instytucji 
niebędących sędziami. 

Jak podkreślono w stano-
wisku, wieloletnie zaniedbania 

w zakresie kształtowania wyna-
grodzeń pracowników sądowni-
ctwa doprowadziły do powstania 
ogromnych dysproporcji pomiędzy 
pracownikami sądów objętymi 
obligatoryjnym wzrostem wyna-
grodzeń (sędziowie, referen-
darze, asesorzy) a pozostałymi 
pracownikami tych instytucji. 
– W związku z powyższym widzimy 
konieczność zagwarantowania 
pracownikom sądów podwyższenia 
uposażeń oraz wprowadzenia 

systemowych rozwiązań, które 
odpowiednio uregulują zasady 
wynagradzania w sądownictwie 
powszechnym. Jest to szczególnie 
istotne ze względu na odnoto-
wany znaczący odpływ kadry 
urzędniczej, asystentów i innych 
pracowników sądów, a także 
wobec wdrażanej reformy wymiaru 
sprawiedliwości – czytamy w 
stanowisku prezydium Zarządu 
Regionu.

ŁK

Śląsko-dąbrowska Solidarność wsparła 
postulaty pracowników sądów

7 listopada przedstawiciele 
oświatowej Solidarności 
odwiedzili biura posłów PiS 
zasiadających w sejmowej 
Komisji Edukacji, Nauki i 
Młodzieży. Informowali parla-
mentarzystów o niezadowo-
leniu związkowców z zapisów 
projektu ustawy o fi nanso-
waniu oświaty, który został 
przegłosowany przez Sejm.

Podkreślali, że nie został 
on uzgodniony ze stroną 
społeczną. Przekazali także 

stanowisko Solidarności 
dotyczące podwyżek dla 
nauczycieli.

Zgodnie  z  projektem 
ustawy budżetowej na przy-
szły rok nauczyciele mogą 
się spodziewać podwyżek w 
wysokości od 100 do 150 zł w 
zależności od stopnia awansu 
zawodowego. – Domaga-
liśmy się podwyższenia płac 
nauczycieli o 15 proc. od 1 
stycznia przyszłego roku, a 
nie rozłożenia podwyżek na 

trzy lata i ich wejścia w życie 
dopiero w kwietniu 2018 roku 
– zaznacza Lesław Ordon, 
przewodniczący Regional-
nego Sekretariatu Nauki i 
Oświaty NSZZ Solidarność 
w Katowicach.

Natomiast projekt ustawy 
o finansowaniu zadań oświa-
towych, zakładający również 
nowelizację Karty Nauczyciela 
został przyjęty przez Sejm 27 
października. Teraz dokument 
trafi do Senatu. Przegłoso-

wane przez posłów zmiany 
dotyczą m.in. wydłużenia 
ścieżki awansu nauczyciela z 
10 do 15 lat, przy możliwości 
jej skrócenia oraz odejścia 
przy awansie zawodowym od 
oceny dorobku nauczyciela 
na rzecz oceny jego pracy. – 
Uznajemy, że przyjęte przez 
MEN rozwiązania zapropo-
nowane w ustawie o finanso-
waniu zadań oświatowych są 
szkodliwe, niesprawiedliwe 
i obniżają status zawodowy 

nauczycieli – czytamy w liście 
do parlamentarzystów PiS 
napisanym przez Krajowy 
Sekretariat Nauki i Oświaty 
NSZZ Solidarność. Podkre-
ślono w nim także, że rozpo-
wszechnianie przez minister 
Zalewską informacji jakoby 
zapisy projektu ustawy zostały 
ustalone ze stroną związkową 
„jest poważnym naduży-
ciem i brakiem szacunku 
wobec: posłów, senatorów, 
a także samorządowców, 

związkowców, rodziców 
i nauczycieli”.

Pismo zostało przesłane 
również do pozostałych posłów 
PiS oraz do senatorów z partii 
rządzącej. – Posłowie i senato-
rowie PiS nie są szczegółowo 
informowani o zmianach wpro-
wadzanych do prawa oświa-
towego, dlatego chcieliśmy 
im przedstawić stanowisko 
Solidarności w tej sprawie 
– mówi Lesław Ordon.

AGA

Te zmiany nie zostały uzgodnione ze stroną społeczną
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J
ak ocenia dr Piotr Kulas, 
socjolog z Uniwersy-
tetu Warszawskiego, 
połączenie obchodów 
Święta Niepodległości 

z edukacją to świetna okazja 
do podnoszeni świadomości 
historycznej, zwłaszcza wśród 
kolejnych pokoleń. – Historię 
o odzyskanej wolności należy 
szanować i pielęgnować. Przy-
pominać wydarzenia i postaci, 
które wpłynęły na to, że Polska 
powróciła na mapę Europy – 
podkreśla dr Kulas.

W Święto Niepodległości, 
obok ofi cjalnych uroczystości 
państwowych, w całym kraju 
odbywa się wiele imprez o 
charakterze patriotycznym. 
Do poznawania historii Polski 
zachęcają m.in. koncerty patrio-
tyczne, wystawy, defilady 
wojskowe i biegi niepodle-
głości. Wydarzenia związane z 
odzyskaniem wolności odtwa-
rzane są też w rekonstrukcjach 
historycznych. Co roku przed-
stawia je m.in. Stowarzyszenie 
Rekonstrukcyjno-Historyczne 
„Powstaniec Śląski” z Wodzi-
sławia Śląskiego. Jak infor-
muje jego prezes Kazimierz 
Piechaczek, a zarazem szef 
Solidarności w miejscowych 
Służbach Komunalnych Miasta, 
w tym roku rekonstruktorzy 
w mundurach Legionów 
Polskich zaprezentują uczniom 
z Wielunia, jak 11 listopada w 
1918 roku Polacy rozbrajali 
niemieckie posterunki w Garni-
zonie Warszawa. – Rozbroimy 
dwa posterunki. Postaramy 
się wiernie odtworzyć tamte 

wydarzenia tym bardziej, że 
walczyć będziemy w mundurach 
Legionów Polskich. Będziemy 
też uzbrojeni w repliki broni 
legionistów m.in. mausery, 
mosiny i manlichery – zapo-
wiada Kazimierz Piechaczek. 

Zdaniem dr. Kulasa wszystkie 
inicjatywy edukacyjne, podej-
mowane przy okazji obchodów 
11 listopada, są bardzo cenne. 

– W to święto powinniśmy 
również kultywować pamięć o 
naszych przodkach, bohaterach 
tamtych czasów, chociażby 
w opowieściach rodzinnych. 
Dbajmy też o ich groby, a także 
o miejsca pamięci związane z 
wydarzeniami I wojny świa-
towej – wskazuje socjolog. 

Jak sugeruje, bardzo istotne 
jest też to, by w tak ważnym 

historycznie dniu poczucie 
polskości i patriotyzmu łączyły 
Polaków, a nie dzieliły. Byśmy 
jako wspólnota nie zapominali 
o wartościach, stanowiących o 
naszej więzi. 

– Tym co od zawsze jednoczy 
nasz naród jest wiara. Chociaż 
Święto Niepodległości ma 
charakter państwowy a nie 
kościelny, to 11 listopada spoty-

kamy się w kościołach na mszach 
świętych w intencji Ojczyzny. 
Dziękujemy Panu Bogu za 
dar wolności. Prosimy Go o 
błogosławieństwo i pomyśl-
ność dla Polski. To jest dla 
nas dzień święty – mówi ks. 
Stanisław Puchała, kapelan 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności. 

Duchowny przypomina, że 
w okresie zaborów i w Polsce 

Ludowej to właśnie Kościół 
szczególnie dbał o to, by pamięć 
o wolnej Ojczyźnie nie zginęła 
wśród narodu. Solidaryzował 
się z nim, podtrzymywał w 
nim ducha i morale. Uczył też 
wiernych prawdziwej historii 
Polski. 

Jak wskazuje ks. Puchała, 
obecnie rolą Kościoła jest 
nauczanie Polaków, by dobrze 
korzystali z daru wolności, 
która zgodnie z przekazem św. 
Jana Pawła II jest nam dana i 
zadana. – Chodzi o to, by to co 
dzieje się w Polsce było mądre, 
odpowiedzialne i solidarne. Bo 
przecież Ojczyznę budujemy 
wszyscy razem – podkreśla 
ksiądz.

Obchodzone 11 listopada 
Narodowe Święto Niepodle-
głości upamiętnia odzyskanie 
przez Polskę niepodległości w 
1918 roku, po 123 latach pod 
zaborami; pruskim, austriackim 
i rosyjskim. Święto ustanowione 
zostało przez Sejm II RP w 1937 
roku, a zniesione przez Krajową 
Radę Narodową w 1945 roku. 
Przywrócił je Sejm w okresie 
transformacji systemowej w 
1981 roku. 

Wybór daty 11 listopada 
uzasadniany jest zbiegiem 
wydarzeń w Polsce z zakoń-
czeniem I wojny światowej 
rozejmem w Compiègne 11 
listopada 1918 roku, który 
ostatecznie przypieczętował 
klęskę Niemiec. W tym samym 
dniu Rada Regencyjna przeka-
zała władzę w Polsce Józefowi 
Piłsudskiemu.

BEATA GAJDZISZEWSKA

11 listopada będziemy obchodzić Narodowe Święto Niepodległości. Obok ofi cjalnych uroczystości w 
tym dniu w całym kraju organizowane będę również historyczne rekonstrukcje oraz inne wydarzenia 
kulturalne. Nie jest jednak ważne, w jaki sposób  będziemy świętować, ale to abyśmy w tym dniu byli razem.

Byśmy dobrze korzystali z wolności

Foto: fl ickr.com/Mariusz Cieszewski/MSZ

Do 27 listopada trwać będą 
zapisy do udziału w XXIV edycji 
Międzynarodowego Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazi-
mierza Szwarlika w Będzinie. 
Przy okazji tej imprezy po raz 
pierwszy zorganizowany zostanie 
konkurs na najlepszy świąteczny 
fi lm krótkometrażowy. 

Jak informuje Jarosław Ciszek, 
rzecznik prasowy festiwalu, 
udział w imprezie jest otwarty 
dla wszystkich amatorów, którzy 
ukończyli 6 lat i chcą zaśpiewać 
polskie kolędy i pastorałki solowo, 
w chórach lub w zespołach 
wokalnych bądź wokalno-instru-
mentalnych. – Festiwalowe 
eliminacje trwać będą od 2 do 
27 grudnia w całej Polsce i za 
naszą wschodnią granicą. Co 
roku uczestniczy w nich kilka-
naście tysięcy osób w różnym 
wieku – podkreśla rzecznik 
prasowy festiwalu. 

Zwycięzcy eliminacji zostaną 
zaproszeni na przesłuchania 
fi nałowe do Szkoły Muzycznej 
im. F. Chopina w Będzinie, które 
odbędą się w dniach 11-13 
stycznia 2018 roku. Koncert 

finałowy z udziałem laure-
atów zaplanowany został na 14 
stycznia w będzińskim Sanktua-
rium Polskiej Golgoty Wschodu. 

Podczas festiwalu rozstrzyg-
nięty zostanie też konkurs na 
fi lm krótkometrażowy pt. „Jak 
można spędzić święta Bożego 
Narodzenia”. – Czas filmów 
nie może przekraczać dwóch 

minut. Zgłaszać je mogą do 
końca roku osoby, które ukoń-
czyły 12 lat. Najciekawsze z nich 
nagrodzimy i zaprezentujemy 
podczas koncertu fi nałowego – 
mówi Jarosław Ciszek.

Będziński festiwal kolęd i 
pastorałek to największa tego 
typu impreza w Polsce. Jej pomy-
słodawcą i dyrektorem jest 

ks. Piotr Pilśniak. Honorowy 
patronat nad festiwalem objął 
m.in. przewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność 
Piotr Duda. 

Szczegółowe informacje 
na temat eliminacji do festi-
walu znajdują się na stronie 
www.mfkip.pl.

BG

Eliminacje do będzińskiego festiwalu kolęd i pastorałek

Foto: Diecezja Sosnowiecka

W dniach 4-5 listopada 
odbyła się 34. Pielgrzymka 
Kolejarzy na Jasną Górę. 
Do Częstochowy przybyło 
kilka tysięcy pracowników 
branży, w tym związkowcy 
z kolejarskiej Solidarności. 

Podczas uroczystej sumy 
na jasnogórskim Szczycie 
metropolita krakowski 
abp. Marek Jędraszewski 
podkreślał w homilii, że 
zawód kolejarza otoczony 
jest w Polsce od dziesięcio-
leci szacunkiem i poważa-
niem społecznym. Wskazał 
też, że praca na kolei to 
s łużba .  –  Mamy sobie 
służyć, mamy okazywać 
swoją dobroć, życzliwość 
i miłość, właśnie dlatego, 
że trzeba nam nieustannie 
sięgać do fundamentu tego 
służenia sobie nawzajem 
– podkreślał arcybiskup. 

Problemy polskiej kolei i 
jej pracowników zawierzył 
Matce Bożej Częstochow-
skiej również papież Franci-
szek. W liście skierowanym 
do pielgrzymów Ojciec 

Święty zapewnił o swojej 
modlitwie o Boże błogo-
sławieństwo dla kolejarzy 
i ich rodzin. – Niech praca 
na kolei pełniona w duchu 
pokornej służby na wzór św. 
brata Alberta, będzie zawsze 
ceniona przez sprawujących 
władze i korzystających 
z tej chlubnej posługi na 
rzecz dobra wspólnego – 
napisał papież Franciszek. 

Na uroczystości piel-
grzymkowe na Jasną Górę 
licznie przybyli związkowcy 
z kolejarskiej Solidarności 
wraz pocztami sztanda-
rowymi. – Przychodzimy 
tu co roku, by modlić się 
o zdrowie dla pracow-
ników kolei i członków 
naszego związku. Co roku 
też modlimy się za odnowę 
etosu naszego zawodu, 
za pomyślność na kolei i 
dobre zmiany w branży – 
wskazuje Henryk Grymel, 
przewodniczący Krajowej 
Sekcji Kolejarzy NSZZ Soli-
darność. 

BEA

Pielgrzymka kolejarzy



P O R A DY  P R AW N EZarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 7fb.com/SlaskoDabrowskaSolidarnosc  Nr 38/2017 |  KATOWICE 9-15.11.2017

Mateusz Widenka
CDO24

Z
atrzymanie jest jednym 
ze środków przymusu 
bezpośredniego ustano-

wionych w Dziale VI Kodeksu 
postępowania karnego (dalej 
jako: kpk.). Jak stanowi art. 
243 kpk, każdy ma prawo ująć 
osobę na gorącym uczynku 
przestępstwa lub w pościgu 
podjętym bezpośrednio po 
popełnieniu przestępstwa, 
jeżeli zachodzi obawa ukrycia 
się tej osoby lub nie można 
ustalić jej tożsamości. Zatem, 
każdy może ująć domniema-
nego sprawcę w zasadzie w 
momencie popełniania przez 
niego przestępstwa lub bezpo-
średnio po. W przypadku 
gdy widzimy, iż osoba, która 
wczoraj ukradła naszemu sąsia-
dowi rower przechadza się pod 
naszym oknem, wówczas nie 
wolno już nam takiej osoby 
zatrzymać, gdyż będzie to już 
działanie bezprawne. Co więcej 
narażamy się na zarzut naru-
szenia dóbr osobistych osoby 
zatrzymywanej, nietykalności 
cielesnej, a w skrajnych przy-
padkach nawet przestępstwa 
wzięcia zakładnika z art. 252 
kodeksu karnego. Pościg, o 
którym mowa w art. 243 § 
1 kpk. należy rozumieć tak, 
jak to się przyjmuje w języku 
potocznym, jako podążanie za 
sprawcą, którego przestępcze 
zachowanie dostrzegło się 
w celu uniemożliwienia mu 
oddalenia się. Wymóg bezpo-
średniości jest spełniony także 
wówczas, gdy sprawca nie 
został dostrzeżony w miejscu 
popełnienia przestępstwa, ale 
możliwe jest ustalenie kierunku 
oddalania się sprawcy, którego 
zatrzymujący dogoni. Tak samo 
będzie w sytuacji, gdy w czasie 

podążania za sprawcą dojdzie 
do utraty z nim kontaktu 
wzrokowego. Czas pościgu 
nie jest ograniczony, może 
on trwać zarówno kilkana-
ście sekund czy kilka minut, 
jak i kilka dni (wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Szczecinie 
sygn. akt II Aka 78/08 z dnia 
3 lipca 2008 r.). Osobę ujętą 
należy niezwłocznie oddać 
w ręce Policji. Im sprawniej 
i szybciej osoba zatrzymana 
zostanie przekazana organom 
ścigania, tym mniejsze ryzyko 
narażenia na zarzut nadużycia 
prawa bądź naruszenia dóbr 
osobistych osoby zatrzymy-
wanej. Analogicznie przed-
stawia się kwestia zatrzymania 
w odniesieniu do pracow-
ników ochrony. Ustawa o 
ochronie osób i mienia nie 
przewiduje tu dalej idących 
uprawnień wobec osób 
pełniących funkcję ochrony, 
z wyjątkiem możliwości użycia 
środków takich jak pałka, gaz 
łzawiący, pies obronny oraz 
przedmioty przeznaczone 
do obezwładniania osób za 
pomocą energii elektrycznej. 
Policja ma prawo zatrzymać 
osobę podejrzaną zawsze, 
jeżeli istnieje uzasadnione 
przypuszczenie, że popełniła 
ona przestępstwo, a zachodzi 
obawa ucieczki lub ukrycia 
się tej osoby albo zatarcia 
śladów przestępstwa bądź też 
nie można ustalić jej tożsa-
mości albo istnieją przesłanki 
do przeprowadzenia prze-
ciwko tej osobie postępowania 
w trybie przyspieszonym. 
Ponadto Policja ma prawo 
zatrzymać osobę podejrzaną, 
jeżeli istnieje uzasadnione 
przypuszczenie, że popełniła 

ona przestępstwo z użyciem 
przemocy na szkodę osoby 
wspólnie zamieszkującej, a 
zachodzi obawa, że ponownie 
p o p e ł n i  p r z e s t ę p s t w o 
z użyciem przemocy wobec tej 
osoby, zwłaszcza gdy popeł-
nieniem takiego przestępstwa 
grozi (tzw. przemoc domowa). 
Zatrzymany musi natych-
miast być poinformowany 
o przyczynach zatrzymania 
i o przysługujących mu 
prawach, w tym o prawie 
do skorzystania z pomocy 
adwokata lub radcy prawnego, 
do korzystania z bezpłatnej 
pomocy tłumacza, jeżeli nie 
włada w wystarczającym 
stopniu językiem polskim, 
do złożenia oświadczenia i 
odmowy złożenia oświad-
czenia, do otrzymania odpisu 
protokołu zatrzymania, do 
dostępu do pierwszej pomocy 
medycznej. Niezwłocznie 
musi zatrzymanemu być 
przedstawiona podstawa 
prawna zatrzymania. Zatrzy-
manemu na jego żądanie 
należy niezwłocznie umoż-
liwić kontakt z adwokatem 
lub radcą prawnym, a także 
bezpośrednią z nimi rozmowę. 
Na zarządzenie prokuratora, 
może nastąpić zatrzymanie 
i przymusowe doprowa-
dzenie osoby podejrzanej. 
Zatrzymanego należy natych-
miast zwolnić, gdy ustanie 
przyczyna zatrzymania, 
a także jeżeli w ciągu 48 godzin 
od chwili zatrzymania przez 
uprawniony organ nie zostanie 
on przekazany do dyspozycji 
sądu wraz z wnioskiem o 
zastosowanie tymczasowego 
aresztowania. Zatrzymanego 
należy zwolnić w przypadku 

gdy takie polecenie wyda 
sąd lub prokurator. Osoba 
zatrzymana ma prawo wnieść 
zażalenie do sądu na posta-
nowienie o zatrzymaniu w 
którym może się domagać 
zbadania zasadności, legal-
ności oraz prawidłowości jego 
zatrzymania. Zatrzymanego 
należy zwolnić, jeżeli w ciągu 
24 godzin od przekazania go 
do dyspozycji sądu nie dorę-
czono mu postanowienia o 
zastosowaniu wobec niego 
tymczasowego aresztowania. 
Ponowne zatrzymanie osoby 
podejrzanej na podstawie tych 
samych faktów i dowodów 
jest niedopuszczalne. Co 
istotne, osobie która była 
niesłusznie zatrzymana, służy 
odszkodowanie od Skarbu 
Państwa za poniesioną szkodę 
i zadośćuczynienie za doznaną 
krzywdę, wynikłe z wykonania 
względem niej zatrzymania.

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

Przypominamy, że osoby 
posiadające Ochronę Prawną 
CDO24 mogą zawsze, na bieżąco 
zasięgnąć dodatkowych infor-
macji w departamencie prawnym 
CDO24 pod numerem telefonu 
801 003 138. Pozostałe osoby 
zainteresowane posiadaniem 
ochrony prawnej zapraszamy 
do zapoznania się z ofertą 
CDO24 na stronie internetowej 
www.cdo24.pl.

Zatrzymanie podejrzanego

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 III kwartale 2017 roku):  4.509,57 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
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§

Komunikat

Harmonogram 
szkoleń związkowych

listopad-grudzień 2017 roku

Miejsce szkoleń: szkolenia stacjonarne w siedzibie 
Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność 

w Katowicach (ul. Floriana 7).

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

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

30 listopada-1 grudnia

– Komunikacja w sytuacjach kryzysowych dla liderów 

organizacji – prowadzi: Maryla Kościńska (KK NSZZ 

Solidarność), sala 108 
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» INTERNETY OBIEGŁA INFORMACJA, 
że Kleszczów jest najbogatszą gminą w 
Polsce. Nie chodzi jednak o miejscowość 
Kleszczów w powiecie gliwickim, który 
nawiasem mówiąc nie jest gminą, tylko 
wsią zwykłą, ale o imiennika z centralnej 
Polski, a konkretnie z woj. łódzkiego. 
Ów bogaty Kleszczów dlatego jest taki 
forsiasty, bo na jego terenie znajduje się 
kopalnia węgla brunatnego Bełchatów i 
elektrownia Bełchatów. Dzięki temu na 
jednego mieszkańca Kleszczowa przypada 
blisko 32 tysiące zł rocznie z podatków. 
Gmina dzieli się swoimi dochodami z 
mieszkańcami. Inwestuje w edukację, 
przedszkola i żłobki. Po co o tym piszemy? 
Żeby zdenerwować mieszkańców naszego 
Kleszczowa w gliwickim powiecie.

» A TERAZ PODENERWUJEMY 
działkowiczów. Otóż w Niemczech, 
w Karlsruhe pewien 81-letni emeryt 
zadzwonił na policję z informacją, że 
znalazł w ogrodzie niewybuch. Funk-
cjonariusze, którzy przyjechali na pomoc 
stwierdzili, że rzekoma bomba, to w 
rzeczywistości ważąca 5 kg i mierząca 40 
cm cukinia. Polski emeryt rozpoznałby 
od razu i wiedziałby, że taki niewybuch 
należy przekazać nie saperom, ale żonie 
celem przyrządzania leczo. Wiedziałby 
też, że ewentualne eksplozje następują 
dopiero po spożyciu tego specjału.

» A SKORO JUŻ JESTEŚMY PRZY 
warzywkach. Jak wyczytaliśmy w serwisie 
pudelek.pl, żona cesarza Europy Donalda 
Tuska lubi sobie podjechać na bazarek 
w Sopocie Lexusem i tam pobuszować 
po straganach z warzywami i owocami. 
Podczas zakupów nakryli ją tam papa-
razzi. Oprócz atrybutu kupujących na 
bazarze, czyli foliowych reklamówek, w 

ręku dzierżyła też torebkę Burberry wartą, 
jak wyliczyli autorzy informacji, 7 tys. zł. 
Gdybyśmy byli populistami, to byśmy 
napisali, że to równowartość siedmiu 
najniższych emerytur. Ale nie jesteśmy, 
dlatego za autorami tekstu powtórzymy, 
że „na stoisku z warzywami i miodem 
kupiła bób i ogórki”. 

»  SZANOWNI CZYTELNICY MOGĄ 
być nieco zdziwieni tematami, które 
wybraliśmy do tego wydania wieści, ale 
uwierzcie nam, nic ciekawego w polityce 
się nie dzieje. Ileż można pisać, że kropce 
nowoczesnej i peło spadło, kukistom urosło, 
a pisowi stoi w miejscu? O tym, że jedni 

przeszli do drugich i jeszcze gdzieś tam? 
Ani to ciekawe, ani zabawne. A temat 
rekonstrukcji rządu przyprawia nas o 
nudności. Przez chwilę przykuła naszą 
uwagę informacja o tym, że były szef boro-
wików (ten, który w mundurze wygląda 
tak, jakby ten mundur, a szczególnie czapkę 
zajumał starszemu i większemu bratu) 
wstąpił do peło. Ale przeczytaliśmy, jak 
się ze swej decyzji tłumaczy i zaczęliśmy 
się zastanawiać, czym właściwie ten chłop 
różni się od niemieckiego emeryta, który 
znalazł niewybuch z cukinii w ogrodzie. 
I wciąż się zastanawiamy, a więc do zoba-
czenia za tydzień.

PODRÓŻNY&GOSPODZKI

WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe ROZBAWIŁO nas to

Foto: demotywatory.pl

Blondynka jedzie na rowerze i 
nagle potrąciła przechodnia:
– Dlaczego pani nie zadzwoniła?! 
– złości się facet.
– Bo nie znam pana numeru 
telefonu...

***
Blondynka u weterynarza w pocze-
kalni uspokaja swojego psa.
– Azor nie szczekaj tak. Zobacz, 
tam też czeka kotek do pana 
doktora i nie szczeka!

***
– Jak się nazywa inteligentna 
blondynka?
– Golden Retriver.

***
Rozprawa w sądzie. Sędzia pyta 
roztrzęsioną blondynkę:
– Co pani robiła w nocy z jede-
nastego na dwunastego lipca?
– Z jedenastego na którego?

***
Spotykają się dwie blondynki, 
pierwsza wyciąga torebkę z cukier-
kami i mówi:
– Chcesz krówkę?
– Dziękuję, jestem wegetarianką.

***
Dlaczego blondynka ma na sufi cie 
w sypialni wypisane: „Aaach!!!”?
– Na wypadek gdyby zapomniała 
tekstu.

***
Leży Czerwony Kapturek z wilkiem 
w łóżku. Czerwony Kapturek, zapa-
lając szluga:
– Zęby może u ciebie i duże...

***
Żona wróciła do domu z kliniki 
chirurgii plastycznej.
– Jak ci się podobam? – pyta męża.
Mąż przygląda się jej uważnie i 

po chwili komentuje:
– Zrobili co mogli.

***
Po randce:
– Czy odprowadzisz mnie do 
domu, Romanie?
– Tak, wzrokiem

***
Garść złotych myśli wypisywanych  
na murach:
Pożyczaj od pesymistów – i tak 
nie wierzą, że oddasz.

***
Grzebień w kieszeni łysego świadczy 
o jego silnej woli.

***
Pij mleko! Nie wysyłaj krów na 
bezrobocie.

***
Nie taka morda straszna, jak się 
wymaluje.

***
Odkąd sięgam pamięcią, zawsze 
miałem sklerozę.

***
Mamy prawo do szczęścia, ale nie 
mamy szczęścia do prawa.

***
Jak każdy o sobie pomyśli, to 
będzie o wszystkich pomyślane.

***
Przyleciał ptaszek do gniazdka i 
go pokopało.

***
Światem rządzą młodzi, gdy się 
postarzeją.

***
Kogo martwi byle co, tego i byle 
co pociesza. 

***
Oszczędzaj wodę, rozcieńczaj ją.

***
Cnota hamulcem rozwoju.

Reklama

Reklama


