
R
ozłożone w czasie 
dojście do wszyst-
kich niedziel wolnych 
od pracy w handlu 
z pewnością należy 

ocenić jako sukces. Wcześ-
niejsza propozycja sejmowej 
komisji dotycząca wprowadzenia 
zaledwie 2 wolnych niedziel 
w miesiącu była sprzeczna z 
duchem obywatelskiego projektu 
ustawy, pod którym podpisało 
się ponad pół miliona ludzi, 
oraz nie spełniała oczekiwań 
pracowników handlu. Teraz 
możemy mówić o rzeczywistym 
kompromisie. Ustawa przyjęta 
przez Sejm spełnia 2/3 naszych 
postulatów – mówi Alfred Bujara, 
przewodniczący Sekretariatu 
Krajowego Banków, Handlu i 
Ubezpieczeń NSZZ Solidarność 
oraz inicjator obywatelskiego 
projektu ustawy o ograniczeniu 
handlu w niedziele.

Przyjęta przez posłów ustawa 
zakłada również dodatkowe 7 
niedziel handlowych w ciągu 
roku. Sklepy będą czynne w 
niedziele w okresie przed Świę-
tami Bożego Narodzenia oraz 
w ostatnie niedziele stycznia, 
kwietnia, czerwca i sierpnia, 
czyli podczas sezonowych 
wyprzedaży.

Jednocześnie ustawa zakłada 
wyjątki od wprowadzonych ogra-
niczeń. Otwarte we wszystkie 
niedziele będą mogły być m.in. 
piekarnie, cukiernie stacje benzy-
nowe, czy sklepy na dworcach 
i lotniskach. Wprowadzono 
jednak pewne obostrzenia, 
aby nie dopuścić do sytuacji 
budowania supermarketów przy 
stacjach benzynowych, czy też 
tworzenia nowych sklepów na 
dworcach.

Handlować we wszystkie 
niedziele będą mogły również 
małe, osiedlowe sklepy pod 
warunkiem, że za ladą stanie 
ich właściciel. – To rozwiązanie 
nieco podobne do tego, które 
obecnie funkcjonuje w święta 
wolne od pracy z jedną bardzo 

ważną zmianą. Obecnie w święta 
pracodawcy obchodzą przepisy 
i zatrudniają pracowników w 
te dni na podstawie umów 
cywilno-prawnych. Zapisy 
ustawy o wolnych niedzie-
lach eliminują ten proceder 
– podkreśla Bujara. 

Przewodniczący dodaje, że 
małe sklepy to obok pracow-
ników handlu najwięksi bene-
fi cjenci ustawy o ograniczeniu 
handlu w niedziele. – Drobny 
handel, rodzinne sklepiki są od 

lat wypierane z rynku przez 
wielkie sieci handlowe, którym 
stworzono w naszym kraju 
warunki nieporównywalnie 
lepsze od tych, w których funk-
cjonują polscy przedsiębiorcy. 
Ta ustawa nie stawia małych 
sklepów w pozycji uprzywi-
lejowanej, a jedynie stanowi 
element wyrównania szans 
– tłumaczy szef handlowej „S”.

Nie wszystkie zapisy ustawy 
przyjętej przez posłów są jednak 
satysfakcjonujące w ocenie 

handlowej „S”. Związkowcy 
już zapowiadają działania na 
rzecz jak najszybszej nowe-
lizacji ustawy ograniczającej 
handel w niedziele. – Jedną z 
tych kwestii jest handel inter-
netowy. Ograniczenia w tym 
zakresie, które zapisaliśmy w 
obywatelskim projekcie ustawy 
zostały wykreślone, co tworzy 
spore pole do nadużyć. Kolejna 
sprawa dotyczy wykreślenia z 
ustawy zapisów dotyczących 
wszelkiego rodzaju centrów 

logistycznych. W zgłoszonym 
przez nas projekcie praca w tego 
rodzaju przedsiębiorstwach w 
niedziele byłaby dopuszczalna 
za zgodą pracownika. Pracow-
nikom przysługiwałby również 
100 proc. dodatek za pracę w 
tym dniu. Ten postulat wciąż 
pozostaje aktualny – wskazuje 
Alfred Bujara. 

Po przyjęciu projektu 
ustawy przez Sejm trafi ł on 
do Senatu. Jeżeli senatorowie 
nie zgłoszą żadnych poprawek 

ustawa zostanie przekazana 
do podpisu prezydentowi 
Andrzejowi Dudzie. – 1 marca 
przyszłego roku rozpocznie się 
proces powrotu pracowników 
handlu do Europy. Zwycięska 
walka o wolne niedziele, to 
jasny sygnał dla pracowników, 
że mogą osiągnąć naprawdę 
wiele i zmienić swój los na 
lepsze, jeśli zapiszą się do 
NSZZ Solidarność – zaznacza 
przewodniczący handlowej „S”.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

150 zł 
takich podwyżek 

domagają się 
pracownicy 

Poczty Polskiej.
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24 listopada Sejm uchwalił ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele. Od 1 marca przyszłego roku 
pierwsza i ostatnia niedziela w miesiącu będzie handlowa. W 2019 roku sklepy będą czynne tylko w ostatnią 
niedzielę miesiąca, a od 2020 roku wszystkie niedziele poza nielicznymi wyjątkami będą wolne od pracy w handlu.

Pracownicy handlu odzyskają 
prawo do wolnych niedziel
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Z
imny, bezwzględny gracz 
polityczny, krwawy despota, 
cyniczny, mściwy i w ogóle 
straszny okrutnik, a tu taki 
numer. Nie wiem, czy to stało się 

przez przypadek, czy była to zaplanowana 
akcja, ale wyszło znakomicie. Jestem pod 
wrażeniem. Niby wszyscy wiedzieli, że 
Jarosław Kaczyński ma ogromną słabość 
do kotów. Kabareciarze chętnie tę słabość 
wykorzystywali w skeczach, ale wychodziło 
to coraz bardziej blado i było już mocno 
ograne. Aż tu nagle ten występ z atlasem 
sierściuchów. Genialne. Oto wszechmocny 
prezes partii rządzącej, od którego zależą 
losy milionów (ludzi, złotych, posad itd.), 
siedząc w sejmowej ławie, wyciąga zza 
pazuchy „Atlas kotów. Dzikie i domowe” 
i z błogim zadowoleniem przegląda foto-
grafi e oraz opisy futrzaków. Było jasne, 
że operatorzy kamer i fotoreporterzy 
na taką przynętę się złapią. Jak leszcze. 
Gdyby prezes całej Polski trzymał w swej 
krwawej dłoni jakąś pozycję z dziedziny 
prawa, ekonomii czy politologii, to nic 
by z tego nie wyszło. Zwolennicy jaśnie 
panującego zrobiliby obowiązkową fotkę 
i ewentualnie napisali, jaki mądry to 
przywódca i jakie mądre rzeczy czyta, nie 
to, co wasze ćwoki, które nawet królów 
nie potrafi ą policzyć przy stajence. Zaś 
przeciwnicy Kaczafiego albo rzecz by 
przemilczeli (bo i jakaż to sensacja, że 
facet umie czytać?), albo fotkę opatrzyli 
napisem, że za nasze pieniądze, za naszą 
i waszą krwawicę, zamiast pracować ku 
chwale Ojczyzny, rękę podnosić i opusz-
czać, to on se książki w Sejmie czyta. Ale 
ta okładka wszystkich zmyliła i ten tytuł 
„Atlas kotów”. Mamy go! – wrogowie 
prezesa zakrzyknęli i uruchomili machinę 
wyśmiewania. Zwolennicy zaś byli mocno 
zestrachani (pełni obaw – to miałem na 
myśli) i trochę ich sparaliżowało. Milczeli 
więc, udając, że nic się nie stało. W ten 
oto sposób, rękoma nieprzyjaciół i bez 
przeszkód w postaci wygłupów zago-
rzałych zwolenników, prezes całej Polski 
ocieplił swój wizerunek i to w dodatku 
za darmo. To znaczy prawie za darmo, 

bo ów „Atlas kotów” dychę, albo i dwie 
chyba kosztuje. 

A to nie koniec korzyści. Ocieplenie 
wizerunku wśród potencjalnych wyborców 
to jedno, kolejna korzyść zaś jest taka, że 
temat z kotów dzikich i domowych zdomi-
nował dyskurs polityczny w Polsce na parę 
długich dni, „przykrywając” inne tematy 
zastępcze, rytualne pohukiwania i nawo-

ływania, iż źle się dzieje i będzie jeszcze 
gorzej. Co mądrzejsi z totalnej opozycji 
zorientowali się, że prezes fortelem w 
pole ich wyprowadził i próbowali zakryć 
złe wrażenie, inspirując teksty o polity-
kach kociarzach i politykach psiarzach, 
ale już było za późno. Ten bój przegrali z 
kretesem. Krwawy przywódca może się 
śmiać pod nosem, głaszcząc kota i patrząc 
na rozpaczliwe wygibasy adwersarzy, którzy 
nie zrozumieli, że nie da się prowadzić 
skutecznej polityki bez chociażby odro-
biny poczucia humoru. Nie jadowitej 
złośliwości i agresywnej głupoty (tego 
mamy w nadmiarze), ale poczucia humoru 
właśnie. Obmyśliliśmy nawet z kolegą 
nazwę dla tej metody wyprowadzenia w 
pole adwersarzy, który zastosował prezes, 
a mianowicie jest to metoda „na mruczka”.

JEDEN Z DRUGĄ:)

CHODZI O TO zwłaszcza...
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KRÓTKO

Obrady Zarządu Regionu 
» 28 LISTOPADA W KATOWICACH ODBYŁO SIĘ 
POSIEDZENIE Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
Solidarność. Najważniejszym tematem obrad były propozycje 
zmian w statucie NSZZ Solidarność oraz innych wewnątrz-
związkowych aktach prawnych mające na celu „odmło-
dzenie” związku, a także reformę zasad wyboru delegatów 
na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. 
Zarząd Regionu przyjął uchwałę dotyczącą propozycji zmian 
w ordynacji wyborczej związku. Wedle obowiązujących prze-
pisów przewodniczący poszczególnych zarządów regionów 
Solidarności są delegatami na Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ Solidarność z tzw. „klucza”, czyli bez względu na 
liczbę członków danego regionu. Takie rozwiązanie w ocenie 
władz śląsko-dąbrowskiej Solidarności faworyzuje małe 
regiony kosztem tych największych, dając im większą liczbę 
mandatów na KZD, niż wynika to z ich liczebności. Krajowy 
Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą NSZZ Solidarność. 
Podejmuje najważniejsze, strategiczne decyzje dotyczące 
funkcjonowania związku. 
Podczas posiedzenia członkowie ZR rozmawiali również o 
propozycjach dotyczących wewnętrznej reformy związku. 
Wśród nich znalazły się postulaty dotyczące wprowadzenia 
kadencyjności oraz ograniczenia możliwości kandydowania 
emerytów do władz poszczególnych struktur NSZZ Soli-
darność, a także stworzenia instytucji sądu koleżeńskiego 
zarówno na poziomie Komisji Krajowej, jak i zarządów 
regionów związku. Śląsko-dąbrowska Solidarność będzie 
wnioskować do Komisji Krajowej o przedstawienie tych 
propozycji na przyszłorocznym KZD. 

AND

Rękoma nieprzyjaciół i bez 
przeszkód w postaci wygłupów 
zagorzałych zwolenników, 
prezes całej Polski ocieplił 
swój wizerunek i to 
w dodatku za darmo.

Komunikat

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

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

Jeżeli data podjęcia uchwały jest przed 31 marca 2018 roku 
– komplet wymaganych dokumentów (CIT-8,CIT-8/O, 
wszystkie sprawozdania i uchwała zatwierdzająca) 
składa się do 10 dni od daty uchwały.

Jeżeli data podjęcia uchwały jest po 31 marca 2018 
roku, CIT-8, CIT-8/O, należy składać do 31 marca 
2018 roku; pozostałe sprawozdania składa się do 
10 dni od daty uchwały, ale nie później niż do 30 
czerwca 2018 roku.

PIT 4R – do 31 stycznia 2018 roku.

PIT 11 i PIT 8C – rozliczenia z tytułu podatku 
dochodowego od osób fi zycznych należy złożyć do 
urzędu skarbowego do 31 stycznia 2018 roku w 
formie papierowej, a w formie elektronicznej przy 
wykorzystaniu kwalifi kowanego podpisu elektronicznego 
do 28 lutego 2018 roku. Także do 28 lutego 2018 
roku należy wysłać te rozliczenia podatnikom.

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

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

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

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

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

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

Komunikat dla Komisji Zakładowych

W biurze Fundacji im. Grzegorza Kolosy przy ulicy 
Floriana 7 w Katowicach można już nabyć kalendarze-
-cegiełki na 2018 rok. Dochód ze sprzedaży kalen-
darzy zostanie przeznaczony na dofinansowanie 
wakacyjnych wyjazdów dzieci z uboższych rodzin. 

W tym roku Fundacja przygotowała 3000 kalendarzy-
-cegiełek. Cena kalendarza to 12 zł. Fundacja na Rzecz 
Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego im. Grzegorza Kolosy powstała w 1992 roku. Jej 
głównym celem jest organizacja letniego wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży z województwa śląskiego. Od 
początku działalności na kolonie i obozy organizowane 
przez Fundację wyjechało ok. 85 tys. dzieci. 

Fundacja im. Grzegorza Kolosy posiada status orga-
nizacji pożytku publicznego. Dzięki temu każdy może 
wesprzeć jej działalność przekazując 1 proc. swojego 
podatku dochodowego. Aby to zrobić wystarczy przy 
wypełnianiu formularza PIT wpisać w odpowiednim 
polu nr KRS Fundacji (0000111954). Więcej informacji 
o Fundacji można znaleźć na stronie internetowej: 
www.fundacja-kolosy.org.pl.

NY

Kalendarz fundacji
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13 
listopada przed 
Kancelar ią 
Prezesa Rady 
M i n i s t r ó w 
demonstro-

wało ok. 2 tys. pracowników 
sądownictwa i prokuratury, 
domagając się podwyżek płac. 
W tym dniu akcja protesta-
cyjna została też przeprowa-
dzona w siedzibach sądów 
w całym kraju. 

Wcześniej Ministerstwo 
Sprawiedliwości zapropono-
wało zapisanie środków na 
podwyżki w przyszłorocznym 
budżecie, ale propozycja ta nie 
uzyskała akceptacji resortu 
fi nansów. Istniało spore ryzyko, 
że wynagrodzenia pracow-
ników sądów nie będących 
sędziami w 2018 roku po raz 
kolejny będą zamrożone. Jak 
wskazuje Solidarność, ok. 40 
proc. z nich nie miało żadnej 
podwyżki od 10 lat. – Nasza 
manifestacja przyniosła realne 
skutki. Sejmowa Komisja 
Finansów Publicznych, zaak-
ceptowała dodatkowe środki 
na wynagrodzenia. Jednak ich 
wysokość wciąż jest nieza-
dowalająca. W przeliczeniu 
na etat to zaledwie ok. 70 
zł netto. My domagamy się, 
aby ta kwota wynosiła ok. 
340 zł. W najbliższym czasie 
będziemy wnioskować do 
Ministra Finansów o spot-
kanie w tej sprawie – mówi 

Edyta Odyjas, przewodnicząca 
Międzyzakładowej Organizacji 
Związkowej NSZZ Solidarność 
Pracowników Sądownictwa. 

Obok kwestii płacowych 
kolejnym postulatem Solidar-

ności pracowników sądow-
nictwa jest opracowanie 
nowej ustawy o pracowni-
kach sądów i prokuratury 
oraz aktów wykonawczych 
do tej ustawy. – Domagamy 

się przede wszystkim jasnego 
określenia ścieżek awansu w 
sądownictwie, która obecnie 
praktycznie nie istnieje. 
Kolejna kwestia to ogromna 
rozpiętość widełek płaco-

wych dla poszczególnych 
stanowisk, która sprawia, że 
wynagrodzenia pracowników 
wykonujących te same zadania 
w poszczególnych sądach 
różnią się nawet o 2 tys. zł. 

Uregulowania wymaga też 
m.in. kwestia pracy w nadgo-
dzinach w sądownictwie. 
Dzisiaj pracujemy często po 
kilkanaście godzin dziennie 
i w weekendy bez żadnego 
dodatkowego wynagrodzenia 
– wskazuje przewodnicząca. 

W ocenie związkowców 
skutkiem nieprawidłowości 
wynikających ze złych prze-
pisów regulujących warunki 
pracy w sądownictwie jest 
ogromna rotacja pracow-
ników w tych instytucjach. 
Jak wynika z raportu opra-
cowanego przez sądowniczą 
Solidarność, tylko w ciągu 
ostatnich 3 lat z sądów odeszło 
ponad 17 tys. asystentów 
sędziów, urzędników i pracow-
ników obsługi. Liczba ta nie 
uwzględnia odejść na emery-
tury. – Po naszej manifestacji 
wreszcie pojawiła się szansa 
na zmianę tej sytuacji. Uzgod-
niliśmy z Ministerstwem 
Sprawiedliwości, że przygotu-
jemy własny projekt ustawy o 
pracownikach sądów i proku-
ratury. Z kolei na początku 
przyszłego roku rozpocznie 
pracę zespół roboczy złożony 
z przedstawicieli resortu oraz 
strony społecznej, którego 
zadaniem będzie wypraco-
wanie ostatecznego kształtu 
nowej ustawy – informuje 
przewodnicząca.

ŁUKASZ KARCZMARZYK 

Akcje protestacyjne Solidarności pracowników sądownictwa przyniosły wymierne efekty. W projekcie 
przyszłorocznego budżetu przewidziano środki na podwyżki wynagrodzeń dla tej grupy zawodowej. Związkowcy 
wspólnie z resortem sprawiedliwości mają też opracować nową ustawę regulującą warunki pracy w sądach i prokuraturze. 

Będą podwyżki i nowa ustawa 
dla pracowników sądów 

Foto: TŚD

Impas w rozmowach płacowych w Poczcie Polskiej
W Poczcie Polskiej trwają 
negocjacje płacowe. Solidar-
ność domaga się podwyższenia 
wynagrodzeń zasadniczych 
zdecydowanej większości 
pracowników fi rmy o kwotę 
150 zł brutto.

Propozycje przedstawione 
do tej pory przez pracodawcę 
znacznie odbiegają od ocze-
kiwań pracowników. Ostatnie 
spotkanie przedstawicieli 
zarządu spółki i reprezenta-
tywnych organizacji związ-
kowych: Solidarności oraz 
Związku Zawodowego Pracow-
ników Poczty Polskiej odbyło 
się 22 listopada. Rozmowy 
po raz kolejny zakończyły 
się fiaskiem. – Różnimy 
się z pracodawcą zarówno 
w kwestiach dotyczących 
wysokości podwyżek jak i 
terminu ich wejścia w życie 
– mówi Bogumił Nowicki, 
przewodniczący Organizacji 
Międzyzakładowej NSZZ 
Solidarność Pracowników
Poczty Polskiej.

Związkowcy domagają się 
podniesienia płac zasadniczych 
o 150 zł brutto wszystkich 
pracowników Poczty Polskiej 

objętych zapisami Zakłado-
wego Układu Zbiorowego 
Pracy, wyjątek stanowi tylko 
kadra dyrektorska. Tymczasem 

podczas rozmów 22 listopada 
pracodawca zaproponował 
jedynie niewielki oraz bardzo 
zróżnicowany wzrost płac dla 

wybranych grup zawodowych. 
Zgodnie z tymi propozycjami 
porozumienie płacowe miałoby 
wejść w życie z początkiem 
przyszłego roku.

Kolejny postulat dotyczy 
wypłaty wyrównania za wrze-
sień, październik i listopad, 
czyli łącznie 450 zł. – Byłaby 
to nagroda za wzmożoną pracę 
w okresie przedświątecznym, 
kiedy ruch na Poczcie Polskiej 
znacznie wzrasta – dodaje 
przewodniczący zakładowej 
Solidarności. Jak wyjaśnia, 
zgodnie z zapisami Zakła-
dowego Układu Zbiorowego 
Pracy w przyszłym roku w 
fi rmie powinny się rozpocząć 
kolejne rozmowy płacowe. 
– Gdybyśmy teraz podpisali 
porozumienie płacowe na 
przyszły rok, zamknęlibyśmy 
sobie możliwość rozpoczęcia 
negocjacji – wyjaśnia.

O tym, że w trzecim kwar-
tale tego roku wznowione 
zostaną rozmowy płacowe, 
pracodawca i reprezenta-

tywne związki zawodowe 
zdecydowali w maju. Podpi-
sano wówczas porozumienie, 
zgodnie z którym wynagro-
dzenia zasadnicze pracow-
ników Poczty Polskiej wzrosły 
o 150 zł brutto. Uzgodniono 
także, że jeżeli sytuacja fi nan-
sowa fi rmy będzie dobra, to we 
wrześniu dojdzie do kolejnych 
rozmów. – Niestety praco-
dawca zwlekał z rozpoczęciem 
tych negocjacji. Pierwsze 
spotkanie odbyło się dopiero 
pod koniec października. 
Z informacji przekazywa-
nych przez członków zarządu 
Poczty Polskiej wynika, że 
fi rma osiągnęła dodatkowe 
przychody rzędu 600 mln zł, 
co w naszej ocenie pozwala 
na przyznanie pracownikom 
podwyżek w wysokości 150 zł 
brutto – dodaje związkowiec.

Poczta Polska jest jednym 
z największych pracodawców 
w Polsce, zatrudniającym ok. 
77 tys. osób.

AK

Foto: commons.wikimedia.org/Henryk Borawski
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23 listopada Okręgowy Sąd Pracy w 
Gliwicach utrzymał w mocy wyrok 
Sądu Pracy pierwszej instancji naka-
zujący spółce Best Poland w Zabrzu 
wypłacenie 9 pracownikom wyrów-
nania do ekwiwalentu za pranie 
odzieży roboczej za 3 lata wstecz. 

Jak przewidują związkowcy 
z zakładowej Solidarności, w tej 
sytuacji korzystne wyroki w tej 
sprawie powinny zapaść również 
dla innych pracowników spółki.

– Wyrok ludzie przyjęli z dużym 
zadowoleniem. Czekali na to prawie 
dwa lata. Najważniejsze, że sąd 
uznał ich roszczenia za zasadne. 

Stwierdził, że wypłacany im do tej 
pory ekwiwalent, zaledwie po 10 zł 
na miesiąc, był obliczany niepra-
widłowo. Teraz każdemu z nich 
pracodawca będzie musiał wypłacić 
od 300 do 500 zł na rękę – podkreśla 
Dariusz Stasiuk, przewodniczący 
Solidarności w Best Poland. 

W sprawie nieprawidłowości w 
obliczaniu ekwiwalentu za pranie 
odzieży roboczej Solidarność od 
kilku lat interweniowała u praco-
dawcy. Związkowcy wskazywali 
m.in., że jest on nieadekwatny 
do kosztów ponoszonych przez 
pracowników. Argumentowali też, 

że w spółce Electrolux Poland w 
Siewierzu, która ma tego samego 
właściciela co Best Poland, ekwi-
walent za pranie ubrań roboczych 
wynosi 60 zł miesięcznie. Zarząd 
oferował podwyższenie jego stawki 
tylko do 12 zł na rękę.

W tej sytuacji związkowcy prze-
konali kilkudziesięciu pracowników, 
spośród 300-osobowej załogi do 
złożenia indywidualnych pozwów 
w sądzie pracy. Zapewnili im pomoc 
prawną. W sądzie reprezentował 
ich związkowy prawnik Michał 
Szczygieł. Jednak w maju, po 
pierwszym pozytywnym dla 9 

pracowników wyroku Sądu Pracy 
w Zabrzu, spółka Best Poland 
odwołała się od tego werdyktu. 
– W oczekiwaniu na wyrok Sądu 
Okręgowego zawiesiliśmy pozwy 
pozostałych pracowników. Teraz 
zapadł wyrok prawomocny. Chociaż 
w Polsce prawo precedensowe nie 
jest stosowane, to na podstawie 
tego werdyktu przewidujemy, że 
wygranie pozostałych spraw to 
formalność – zaznacza mecenas 
Michał Szczygieł.

Spółka Best Poland produkuje 
okapy kuchenne.

BEA

C
ałkowicie nie zgadzamy 
się z zarzutem praco-
dawcy, że październi-
kowe referendum straj-
kowe jest nieważne. Nie 

chcieliśmy wciągać pracowników 
w ten spór i dlatego przeprowadzi-
liśmy kolejne głosowanie – mówi 
Katarzyna Grabowska, przewodni-
cząca Solidarności w Yazki.

Drugie referendum strajkowe 
zorganizowane zostało w dniach 23 
i 24 listopada. Za strajkiem opowie-
działo się przeszło 70 proc. pracow-
ników, którzy wzięli w nim udział. 
Jednak do tego, by referendum 
było ważne, zabrakło zaledwie 67 
głosów, czyli niewiele ponad 3 proc. 
Obecnie w Yazaki zatrudnionych jest 
ok. 2180 osób. – Pracodawca robił 
wszystko, żeby referendum się nie 
udało. W naszej ocenie dochodziło do 
zastraszania pracowników i innych 
bezprawnych działań. Mimo to za 
przeprowadzeniem strajku opowie-
działa się zdecydowana większość 
spośród tych, którzy wzięli udział 
w głosowaniu. To pokazuje, że 
pracownicy są zdeterminowani i 
popierają nasze postulaty – mówi 
Katarzyna Grabowska.

Jak informuje przewodnicząca, 
w dniu poprzedzającym rozpo-
częcie referendum na wszystkich 
zakładowych stołówkach, czyli w 
miejscach, w których pracownicy 
mogli oddawać głosy, zainstalo-
wane zostały kamery. Zdaniem 
związkowców monitorowanie prze-
biegu głosowania było niezgodne z 
prawem. Do obserwacji przebiegu 
głosowania zarząd spółki oddele-
gował swoich „mężów zaufania”. 
Były to osoby, które na co dzień 
nadzorują pracę pracowników. 
Dodatkowo w ocenie związkowców 
listy pracowników przekazane 
przez pracodawcę, na podstawie 
których prowadzono referendum, 
były nieaktualne, ponieważ znaj-
dowały się na nich nazwiska osób, 
które już nie pracują w Yazaki. 

Drugie referendum strajkowe w 
Yazaki trwało zaledwie dwa dni. 
Natomiast podczas pierwszego 
referendum pracownicy mogli 
oddawać głosy przez cały tydzień. 

23 listopada Solidarność z Yazaki 
złożyła do Państwowej Inspekcji 
Pracy skargę w związku z działaniami 
pracodawcy, które w ocenie związku 
były sprzeczne z prawem. Komplek-
sowa kontrola PIP rozpocznie się 
w spółce najprawdopodobniej w 
najbliższych dniach. – Inspektorzy 
pracy zweryfi kują również m.in., 
czy listy pracowników przekazane 
nam przez pracodawcę na potrzeby 
referendum były aktualne. Następnie 
my jako Solidarność podejmiemy 
decyzję w sprawie dalszych działań 
– dodaje Katarzyna Grabowska.

Przewodnicząca Solidarności w 
w mikołowskiej fabryce podkreśla, 
że jeszcze przed zorganizowaniem 
drugiego referendum strajkowego 
na moment pojawiła się szansa na 
kontynuowanie rozmów. Praco-
dawca zaprosił związkowców 
na spotkanie, ale bardzo szybko 
wycofał się z tego zaproszenia. Z 
kolei 27 listopada poinformował 
stronę związkową, że 30 listopada 
obędą się rozmowy dotyczące 
anulowania premii targetowej. Jest 
to premia, którą otrzymuje cały 
zespół za zrealizowanie wyzna-
czonych celów. – To pokazuje, 
jak działa pracodawca. Podczas 
rozmów płacowych podkreślał, że 
ta premia zostanie utrzymana. My 
domagaliśmy się jej likwidacji, ale 

w zamian za wliczenie do stawek 
zasadniczych – mówi.

Spór zbiorowy trwa w Yazaki od 
lipca. Głównym postulatem zakła-
dowej Solidarności są podwyżki 
płac zasadniczych wszystkich 
pracowników fi rmy. Związkowcy 
domagają się także m.in. wprowa-
dzenia rocznej premii frekwencyjnej 
i ustalenia minimalnego wyna-
grodzenia zasadniczego dla osób, 
które przepracowały w fi rmie co 
najmniej 2 lata, na poziomie 120 
proc. płacy minimalnej. 

Yazaki Automotive Products 
Poland w Mikołowie zajmuje się 
produkcją samochodowych wiązek 
elektrycznych. Do Solidarności 
należy ponad 1000 pracowników.

AGNIESZKA KONIECZNY

Foto: commons.wikimedia.org/Petter73

Solidarność w Yazaki Automotive Products Poland w Mikołowie odwołała 
bezterminowy strajk, który miał się rozpocząć 27 listopada. Powodem tej decyzji było 

zakwestionowanie przez pracodawcę ważności październikowego referendum strajkowego.

Strajk w Yazaki odwołany.
Do fi rmy wejdzie kontrola PIP

Wygrana sprawa w Best Poland

KRÓTKO

Brak porozumienia 
w Roca Polska
» 24 LISTOPADA FIASKIEM ZAKOŃ-
CZYŁA SIĘ druga tura negocjacji w 
sporze zbiorowym w spółce Roca Polska 
w Gliwicach. Zakładowa Solidarność 
domaga się wzrostu płac pracowników 
produkcjnych o 700 zł brutto i wypłaty co 
roku jednorazowej premii. Zarząd oferuje 
tylko podwyżkę, około 320 zł brutto.
Zdaniem Sławomira Kulsa, przewodniczą-
cego zakładowej Solidarności, propozycja 
płacowa zarządu nie powstrzyma licz-
nych odejść pracowników z fi rmy. Aby je 
zahamować związkowcy, oprócz podwyżek 
po 700 zł brutto, żądają też wypłaty 
pracownikom co roku jednorazowej premii 
w wysokości 10 procent płacy rocznej. 
– Taką premię pracodawca wypłacił 
pracownikom w lipcu w celu powstrzy-
mania rotacji w zakładzie. Chcemy, by ten 
jednorazowy bonus dostawali co roku, bo 
to dobra motywacja do pracy. W odpo-
wiedzi na naszą propozycję zarząd oferuje 
podwyżkę dodatków za pracę w święta 
– zaznacza przewodniczący. 
Postulat podwyżek płac związkowcy argu-
mentują też niekorzystną zmianą ilościo-
wych norm pracy, obowiązującą w spółce 
od lutego po wdrożeniu nowych tech-
nologii. – W rezultacie podczas dniówki 
ludzie muszą produkować więcej za te 
same pieniądze. Dodatkowo pracują przy 
piecach rolkowych, w wysokich temperatu-
rach i zapyleniu – wyjaśnia Sławomir Kuls. 
Spór zbiorowy w Roca Polska trwa od 13 
listopada. Kolejne negocjacje odbędą się 
4 grudnia.
Spółka Roca Polska zatrudnia około 460 
pracowników produkcyjnych. Należy do 
hiszpańskiej grupy Roca. Jest produ-
centem wyposażenia do łazienek.

Premie w Toyo 
Seal Poland
» DZIĘKI STARANIOM ZAKŁADOWEJ 
SOLIDARNOŚCI pracownicy spółki w 
Toyo Seal Poland w Tychach dostaną 
premie na Święta Bożego Narodzenia w 
wysokości od 250 do 700 zł brutto. Poro-
zumienie w tej sprawie zostało podpisane 
przez związek i pracodawcę 22 listopada.
Jak informuje przewodnicząca Solidar-
ności w Toyo Seal, Patrycja Bilska, premie 
zostały zróżnicowane ze względu na staż 
pracy. Pracownicy zatrudnieni powyżej 
roku otrzymają po 700 zł brutto. Premia 
dla osób ze stażem pracy krótszym niż rok 
wyniesie 250 zł brutto. 
Kolejny zapis porozumienia dotyczy 
podwyżki płac zasadniczych w 2018 roku. 
– Ich wzrost pracodawca uzależnił od sytu-
acji ekonomicznej spółki. Zagwarantował 
jednak, że w przypadku słabszej kondycji 
fi nansowej zakładu pracownicy zamiast 
podwyżek dostaną jednorazową premię. 
Negocjacje w sprawie wysokości wzrostu 
płac lub premii zamierzamy rozpocząć w 
marcu, gdy będzie już znany bilans za 
2017 rok – wyjaśnia przewodnicząca. 
Patrycja Bilska podkreśla też, że świą-
teczne premie to nie jedyne dodatkowe 
pieniądze, o które w tym roku postarała 
się dla pracowników zakładowa Solidar-
ność. W sierpniu związkowcy wynegocjo-
wali z zarządem spółki podwyżki, średnio 
o 600 zł brutto.
Toyo Seal Poland produkuje uszczelki do 
łożysk, głównie dla przemysłu motoryza-
cyjnego. Zakład zatrudnia niespełna 130 
osób. Solidarność jest jedyną organizacją 
związkową działającą w spółce. 

BG



N
ie chcieliśmy dłużej 
z boku patrzeć na 
to, co dzieje się w 
fi rmie. Skrzyknę-
liśmy się i założy-

liśmy Solidarność. Najpierw do 
związku zapisało się kilkanaście 
osób, potem dołączyły kolejne 
– mówi Arkadiusz Szramek, 
przewodniczący Solidarności 
w spółce Die Tech. Jest to fi rma 
działająca w branży motoryza-
cyjnej, produkująca części do 
samochodów. Zatrudnia ok. 
150 pracowników.

Jak mówi Marek Sowa, sekre-
tarz komisji zakładowej, najważ-
niejszym celem, jaki postawili 
przed sobą związkowcy, było 
rozpoczęcie dialogu z praco-
dawcą. – Chcieliśmy mieć 
kontakt z dyrekcją i wspólnie 
rozwiązywać najpilniejsze 
problemy – dodaje Marek 
Sowa. Podkreśla, że Solidar-
ność działa w fi rmie od lipca 
i od tego czasu związkowcom 
udało się doprowadzić do dwóch 
spotkań z pracodawcą. 

Bieżące problemy
Jednym z problemów do rozwią-
zania jest uregulowanie kwestii 
związanych z normami produk-
cyjnymi. W ocenie związkowców 
są one wygórowane i trudne do 
spełnienia. Zdarzają się takie 
sytuacje, że normy są zmie-
niane z dnia na dzień. Pracow-
nicy mają potem problemy z 
ich wykonaniem i tracą część 
wynagrodzenia. Innym prob-
lemem jest pozbawianie premii 
absencyjnej tych pracowników, 
którzy regularnie oddają krew. 
– Ta premia wynosi 500 zł, ale 
żeby ją dostać, nie można opuścić 
ani jednej dniówki. W naszej 
fi rmie jest kilku krwiodawców. 
Z jednej strony pracodawca 
podkreśla, że popiera oddawanie 
krwi, z drugiej pozbawia tych 
pracowników premii, tłumacząc, 
że, gdy ich nie ma, pojawiają 

się problemy z obłożeniem 
produkcji. Dlatego chcemy 
wprowadzić grafi ki, żeby pracow-
nicy mogli na zmianę oddawać 
krew i nie tracili premii – dodaje 
Arkadiusz Szramek.

Podwyżki wynagrodzeń
W najbliższych tygodniach 
związkowcy przedstawią także 
postulaty dotyczące podwyżek 
wynagrodzeń. W zeszłym 
roku pracodawca zapropo-
nował pracownikom podwyżki 
indywidualne, uzależnione od 
zaangażowania w pracę każdej 
osoby. W ocenie związkowców, 

to rozwiązanie się nie spraw-
dziło, bo podwyżkę otrzymała 
tylko niewielka grupa pracow-
ników. – Postulaty, które przed-
stawimy, na pewno nie będą 
oderwane od rzeczywistości i 
możliwości fi rmy – podkreślają 
liderzy związku.

W tyskim Przedsiębiorstwie 
Komunikacji Miejskiej Solidar-
ność działa od września tego 
roku. – Zorganizowaliśmy się, 
gdy zarobki młodych pracow-
ników zaczęły spadać. W tej 
chwili niektórzy kierowcy z 
krótkim stażem pracy zara-
biają nawet 1800-1900 zł na 

rękę – mówi Anna Brzezińska, 
przewodnicząca Solidarności  
w PKM w Tychach.

Podobnie jak w spółce Die 
Tech pracownicy PKM-u mają 
bardzo ograniczony dostęp do 
informacji. – Nie wiemy, co się 
dzieje w fi rmie. Nie jesteśmy 
informowani o zmianach 
planowanych przez dyrekcję. 
Chcielibyśmy, żeby przepływ 
informacji był większy – dodaje.

Reprezentują załogę 
Zakładowa Solidarność, 
w przeciwieństwie do związków 
branżowych, będzie repre-

zentować przed pracodawcą 
wszystkie grupy zawodowe, 
zwłaszcza te, w których wyna-
grodzenia są najniższe. Celem 
związkowców jest poprawienie 
warunków pracy i płacy wszyst-
kich osób zatrudnionych w 
przedsiębiorstwie, a to można 
osiągnąć tylko w drodze nego-
cjacji, podpisując z pracodawcą 
stosowne porozumienia. 

W najbliższych tygodniach w 
fi rmie rozpoczną się rozmowy 
płacowe. Solidarność podobnie, 
jak inne związki zawodowe 
działające w spółce, zamierza 
wziąć w nich udział. Związ-

kowcy z „S” do pomocy będą 
mieli ekonomistę z Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność. W ocenie 
Anny Brzezińskiej, takie wsparcie 
jest bardzo potrzebne. – Właśnie 
dlatego założyliśmy Solidarność, 
bo ten związek posiada zaplecze 
eksperckie. Pomoc prawników 
i ekonomistów, zwłaszcza na 
początku działalności związ-
kowej, jest nieoceniona. Dzięki 
temu możemy uniknąć błędów, 
których potem moglibyśmy 
żałować – dodaje przewodnicząca 
związku w PKM w Tychach.

AGNIESZKA KONIECZNY
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W spółce Die Tech w Tychach oraz w tyskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej powstały zakładowe organizacje 
związkowe NSZZ Solidarność. Pracownicy tych fi rm założyli związek, żeby reprezentować przed pracodawcą interesy wszystkich pracowników 
i upominać się o poprawę warunków pracy.

W Tychach powstały dwie 
nowe organizacje związkowe

Autopromocja
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G
dy pani Aleksandra, 
absolwentka geofi -
zyki na Akademii 
Górniczo-Hutniczej 
rozpoczynała pracę 

zawodową, był rok 1992. Wtedy 
kobiet w kopalniach było zale-
dwie kilka. Tymczasem dla niej 
wybór był oczywisty. Zarówno 
ojciec, jak i dziadek pani Oli 
byli górnikami. Wychowała 
się w Miechowicach w pobliżu 
kopalni, w której rozpoczęła pracę 
zawodową. Od 2003 roku jest 
kierownikiem Stacji Geofi zyki 
Górniczej na ruchu Bobrek.

Przełamać strach
– Zjeżdżając na dół trzeba być 
rozważnym i odpowiednio się 
zachowywać. Robię to od wielu 
lat, więc już się przyzwyczaiłam 
– mówi pani Ola. – Na początku 
przed każdym zjazdem trochę 
się bałam. Teraz próbuję zapo-
minać o zagrożeniach. Przede 
wszystkim staram się patrzeć 
pod nogi, żeby się nie potknąć 
– opowiada Olga Drobczyk, 
która również pracuje w Stacji 
Geofi zyki Górniczej. Razem z 
panią Olą są jedynymi kobie-
tami w kilkunastoosobowym 
zespole, którym, nawiasem 
mówiąc, kieruje Aleksandra 
Pierzyna. – Nie mam prob-

lemu z założeniem roboczej 
odzieży i kasku. Nie należę do 
kobiet, które w każdej chwili 
muszą wyglądać perfekcyjnie 
– podkreśla pani Olga. Z górni-
ctwem związana jest od jede-
nastu lat. Gdy kończyła geofi -
zykę na Uniwersytecie Śląskim, 

była przekonana, że podejmie 
pracę w instytucie badaw-
czym lub w fi rmie wykonu-
jącej pomiary na powierzchni. 
– Wtedy nie spodziewałam 
się, że moje losy potoczą się 
w ten sposób, ale nie jestem 
zawiedziona. Do pracy w górni-

ctwie wciągnął mnie mój mąż, 
który również jest geofi zykiem, 
ale w innej kopalni – dodaje. 
Jak wspomina, razem z nią 
studiowało wiele dziewczyn, 
część z nich również związała 
się z branżą górniczą, ale pod 
ziemię nie zjeżdżają.

Zagrożenie tąpaniami
W bytomskiej kopalni istnieje 
spore zagrożenie tąpaniami. 
Praca geofi zyków to przede 
wszystkim ciągłe monitoro-
wanie tego zagrożenia pole-
gające na analizie zjawisk 
sejsmicznych. – Wstrząsy 
w większości wypadków 
spowodowane są eksploatacją 
górniczą. Nie da ich się prze-
widzieć, ale możemy zmini-
malizować ryzyko poprzez 
odpowiednio prowadzony 
monitoring zagrożenia oraz 
odpowiednią profilaktykę. 
Wydobycie jest ważne, ale 
zapewnienie bezpieczeństwa 
pracującym na dole górnikom 
jest najważniejsze – podkreśla 
pani Ola. 

Do obowiązków geofi zyków 
należy także kontrola czuj-
ników sejsmoakustycznych 
zabudowanych w wyrobiskach 
ścianowych i chodnikowych 
oraz stanowisk sejsmicznych 
rozmieszczonych w wyro-
biskach dołowych kopalni. 
– Pomiary geofi zyczne wykonu-
jemy sami albo z jednostkami 
badawczymi. Robimy to wtedy, 
kiedy ściana czy chodnik nie 
są eksploatowane. Górotwór 
musi się uspokoić, żeby pomiary 
miały sens. Mamy podgląd, jak 

dana ściana pracuje, możemy 
z wyprzedzeniem zaplanować 
zjazd. W górnictwie wiele się 
zmieniło, wszystko jest skom-
puteryzowane – opowiada 
Aleksandra Pierzyna.

Praca i pasja
Jej zdaniem dzisiaj kobietom 
rozpoczynającym pracę w górni-
ctwie jest znacznie łatwiej. 
– W ciągu ostatnich 20 lat zmie-
niło się podejście do kobiet 
pracujących w tej branży. Gdy ja 
zaczynałam pracę, to mężczyźni 
patrzyli na kobiety z niedo-
wierzaniem i zastanawiali się, 
co one robią pod ziemią. Tym 
dziewczynom, które przychodzą 
dzisiaj, jest łatwiej, bo nie muszą 
udowadniać, że swoje obowiązki 
wykonują równie dobrze jak 
mężczyźni zatrudnieni na podob-
nych stanowiskach – podkreśla. 
Dla niej praca w stacji geofi zyki 
w kopalni zagrożonej tąpaniami 
stała się zawodowym wyzwaniem 
i prawdziwą pasją. Przez wiele lat 
współpracowała z instytucjami 
naukowo-badawczymi, dzięki 
czemu wprowadzała nowo-
czesne technologie i testowała 
najnowsze urządzenia. Kilka 
lat temu obroniła rozprawę 
doktorską z geofi zyki. 

AGNIESZKA KONIECZNY

Aleksandra Pierzyna i Olga Drobczyk pod ziemię zjeżdżają kilkanaście razy w miesiącu. Są geofi zykami. Od ich 
wiedzy i doświadczenia zależy bezpieczeństwo górników z kopalni Bobrek-Piekary.

Kobiety też pracują pod ziemią

Foto: TŚD

Modlitwa górników na Jasnej Górze
Około 5 tys. górników wzięło 
udział w 27. Pielgrzymce 
Górników na Jasną Górę. 26 
listopada górnicy przybyli do 
Częstochowy, aby podziękować 
Maryi za ten rok i modlić się 
o pomyślność oraz bezpieczną 
pracę w przyszłym roku.

– Cieszę się bardzo, że 
razem z Wami, górnikami, z 
Waszymi rodzinami, za wsta-
wiennictwem Matki Bożej 
Częstochowskiej, św. Barbary 
mogę się modlić o dobre jutro 
dla polskiego górnictwa. O 
bezpieczną pracę, o to, żeby 
górnicze rodziny mogły w 
spokoju przeżyć kolejny 
rok. W naszych modlitwach 
chcemy także pamiętać o 
wszystkich górnikach, którzy 
w wypadkach na kopalni 
utracili życie. O ich rodzinach, 
o bliskich – mówił podczas 
uroczystej mszy świętej w 
Kaplicy Cudownego Obrazu 
na Jasnej Górze metropolita 
wrocławski i duszpasterz 
Ludzi Pracy abp Józef Kupny. 

W homilii  arcybiskup 
wskazał, że w miejscu pracy 
górnika pod żadnym pozorem 
nie powinno się lekceważyć 

przepisów. Przypomniał, że w 
kopalni wszyscy pracownicy są 
za siebie wzajemnie odpowie-
dzialni i powinni poprawnie 

przewidywać konsekwencje 
wynikające z ludzkich działań 
związanych z wykonywaną 
pracą. – Trzeba dzisiaj więk-

szej odpowiedzialności za 
pracownika, za należytą orga-
nizację pracy, za przestrzeganie 
przepisów BHP i za tworzenie 
dobrej atmosfery współpracy 
– podkreślił. Zaznaczył też, że 
kierowanie się odpowiedzial-
nością w pracy za drugiego 
człowieka i za siebie samego 
wpisuje się w program ewan-
gelizacji pracy. – Niech słowa 
„Szczęść Boże”, tak gromko 
tutaj powtarzane, niech te 
słowa, którymi pozdrawiacie 
się w pracy, odzyskają swoje 
pierwotne znaczenie. Niech 
wyrażają życzliwość wobec 
bliźniego, który pracuje. Niech 
wyrażają jego miłość do Boga 
– mówił duchowny.

Jak co roku do Częstochowy 
pielgrzymowali górnicy węgla 
kamiennego, brunatnego, rud 
cynku, siarki i ropy naftowej. 
Ich spotkanie na jasnogórskim 
Szczycie tradycyjnie zakoń-
czyło odczytanie Aktu Zawie-
rzenia braci górniczej oraz 
górniczych rodzin Matce Bożej 

Częstochowskiej. Pielgrzymi 
podziękowali Maryi za ten rok 
i modlili się, żeby następny był 
dla nich pomyślny i bezpieczny. 

Z okazji zbliżającej się 
Barbórki życzenia górnikom 
złożył przewodniczący Krajo-
wego Sekretariatu Górnictwa i 
Energetyki NSZZ Solidarność 
Kazimierz Grajcarek. – Życzę 
wam dobrej, bezpiecznej 
pracy, życzę wam dobrych 
wynagrodzeń (...) Światełko 
świeci się nad polskim górni-
ctwem. Rozświetliło się od 2 
lat, i da Bóg, że tak będzie. 
Tego wam życzę i waszym 
rodzinom. Życzę wam błogo-
sławieństwa Bożego, bo to jest 
najważniejsze – powiedział.

Pracownicy branży górni-
czej przyjeżdżają na Jasną 
Górę co roku, tuż przed 
przypadającym na 4 grudnia 
wspomnieniem ich patronki 
św. Barbary. Organizatorem 
pielgrzymek jest KSGiE NSZZ 
Solidarność

BG

Foto: Marek Ferdyn
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W 
swojej praktyce zawo-
dowej często spoty-
kałem się z pytaniami: 

W jaki sposób mogę odrzucić 
spadek? Kiedy mogę dokonać 
takiej czynności? Zainteresowanie 
w tym przedmiocie najczęściej 
ma swoje źródło w sytuacji 
znacznego zadłużenia masy 
spadkowej, przekraczającego 
tzw. stan czynny spadku, kiedy 
zadłużenie przenosi wartość 
aktywów w spadku. Osoba 
skutecznie odrzucająca spadek 
traci wszelkie prawa i obowiązki 
wchodzące w skład spadku, a w 
myśl przepisów prawa jest trakto-
wana tak, jakby nie dożyła do jego 
otwarcia. Dlatego też odrzucenie 
spadku jawi się jako bezpieczne 
i praktyczne rozwiązanie w 
sytuacji, kiedy masa spadkowa 

obejmuje jedynie same długi.
Należy jednak zadać pytanie: 
Co dzieje się w sytuacji, kiedy z 
ostrożności chciałbym odrzucić 
spadek niejako „na zapas”, kiedy 
nie uczynili tego jeszcze spad-
kobiercy wyprzedzający mnie 
w kolejności dziedziczenia. Czy 
składając oświadczenie o odrzu-
ceniu spadku, nie narażam się 
na brak uzasadnienia prawnego 
dla dokonania tego rodzaju 
czynności, a co się z tym wiąże, 
na możliwość podważenia takiej 
czynności przez wierzyciela spad-
kodawcy? Na to pytanie odpo-
wiedział ostatnio Sąd Najwyższy 
zapytany przez jeden z sądów 
okręgowych. Pytanie zostało 
skonstruowane w sposób kaska-
dowy i brzmiało dosłownie 
tak: Czy w ramach przewidzia-

nego w art. 690 k.p.c. [Kodeksu 
postępowania cywilnego 
– przyp. red.]  postępowania o 
zatwierdzenie uchylenia się od 
skutków prawnych niezacho-
wania terminu do odrzucenia 
spadku w sytuacji, gdy nie toczy 
się i nie toczyło postępowanie 
o stwierdzenie nabycia spadku 
po spadkodawcy, konieczne jest 
w pierwszej kolejności badanie 
terminowości i skuteczności 
oświadczeń wszystkich osób 
powołanych do spadku wcześniej 
niż wnioskodawca, a w przy-
padku udzielenia pozytywnej 
odpowiedzi na to pytanie: Czy 
skutecznym jest złożenie oświad-
czenia o odrzuceniu spadku przez 
osobę, w stosunku do której nie 
rozpoczął jeszcze biegu termin 
określony w art. 1015 § 1 k.c.?

Na marginesie przypomnę, iż 
co do zasady, zgodnie z art. 1015 
Kodeksu cywilnego, oświadczenie 
o przyjęciu lub o odrzuceniu 
spadku może być złożone w 
ciągu sześciu miesięcy od dnia, w 
którym spadkobierca dowiedział 
się o tytule swego powołania. 
Najczęściej tym momentem jest 
chwila śmierci spadkodawcy. 
Co do zasady oświadczenie 
takie może zostać złożone przed 
sądem lub przed notariuszem.

SN stwierdził w uchwale z 
dnia 19 października 2017 r. 
(sygn. akt: III CZP 48/17), iż:  w 
postępowaniu o zatwierdzenie 
oświadczenia o uchyleniu się 
od skutków prawnych nieza-
chowania terminu do złożenia 
oświadczenia o przyjęciu lub 
odrzuceniu spadku (art. 690 

§ 1 k.p.c.) sąd nie bada twier-
dzenia wnioskodawcy, że jest 
spadkobiercą. Oznacza to, że 
Sąd Najwyższy przychylił się do 
stanowiska bardziej korzystnego 
dla osób odrzucających spadek, 
ponieważ uznał, iż przepisy 
nie nakazują sądowi badać, 
czy jednostronna czynność 
prawna jest złożona w terminie, 
natomiast samo przyjęcie tego 
oświadczenia nie przesądza o 
jego skuteczności.

Na marginesie należy 
zauważyć, że uchwała została 
podjęta w składzie 3 sędziów i 
ma jedynie wiążące zastosowanie 
w sprawie, w ramach której Sąd 
Okręgowy złożył swoje zapy-
tanie. Należy jednak zauważyć, 
iż w praktyce wiele kolejnych 
orzeczeń zapewne znajdzie swoje 

oparcie w tezie podniesionej 
przez Sąd Najwyższy.

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 posia-
dające Ochronę Prawną CDO24 
mogą zawsze, na bieżąco zasięgnąć 
dodatkowych informacji w depar-
tamencie prawnym CDO24 pod 
numerem telefonu 801 003 138. 
Pozostałe osoby zainteresowane 
posiadaniem ochrony prawnej 
zapraszamy do zapoznania się z 
ofertą CDO24 na www.cdo24.pl.

Czy możliwe jest odrzucenie spadku „na zapas”?

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o tragicznej śmierci 

SYNA 
naszej Koleżanki 

Alicji Skarbińskiej-Poznańskiej

Wyrazy najgłębszego współczucia i żalu

Rodzinie i Bliskim

w imieniu 
Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 

NSZZ Solidarność oraz jego członków 

przekazuje
przewodniczący Dominik Kolorz 

Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz słowa wsparcia 
i otuchy po śmierci 

SYNA
Koleżance

Alicji Skarbińskiej-Poznańskiej 

przekazują 
koleżanki i koledzy

z komisji zakładowych NSZZ Solidarność z Sosnowca, 
z Biura Terenowego Zarządu Regionu w Sosnowcu

oraz z Terenowej Sekcji Problemowej Miasta Sosnowiec 

Naszej Koleżance

Alicji Skarbińskiej-Poznańskiej

wyrazy najgłębszego współczucia i żalu
z powodu śmierci

SYNA 
składają 

koleżanki i koledzy
z Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 
Pracowników Ochrony Zdrowia w Sosnowcu

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

TATY 
naszej Koleżanki

Beaty Szymoniak

Dzieląc smutek 

z Jej Rodziną 

przekazujemy
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia.

przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
Kazimierz Grajcarek 

i przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego 
Jarosław Grzesik

W bolesnych chwilach
po śmierci 

TATY 
łączymy się w żałobie

z naszą Koleżanką 

Beatą Szymoniak

Wyrazy najgłębszego współczucia 

składają
pracownicy

Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność

Marcin Bartkiewicz
CDO24

Koleżance 

Alicji Skarbińskiej-Poznańskiej

wyrazy najgłębszego współczucia
z powodu śmierci

SYNA  

w imieniu koleżanek i kolegów
z Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność

składa
przewodnicząca
Halina Cierpiał

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że odszedł nasz Kolega i działacz związkowy

JERZY NYKIEL
Rodzinie i Bliskim

przekazujemy wyrazy współczucia

w imieniu
Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów

NSZZ Solidarność

przewodniczący
Bronisław Skoczek

Wyrazy współczucia i żalu
z powodu śmierci

MARKA PODSKALNEGO
zastępcy przewodniczącego Krajowej Sekcji Kolejarzy 

NSZZ Solidarność

Rodzinie i Bliskim

składają
członkowie Zarządu Regionu

Śląsko-Dąbrowskiego
 NSZZ Solidarność

Głęboko poruszyła nas wiadomość o śmierci

MARKA PODSKALNEGO
zastępcy przewodniczącego Krajowej Sekcji Kolejarzy 

NSZZ Solidarność.

W imieniu 
Prezydium Zarządu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Rodzinie i Bliskim

wyrazy współczucia 

przekazuje
przewodniczący Dominik Kolorz

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
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» NADSZEDŁ CZARNY DZIEŃ. 
Niby świat toczy się zwyczajnie swoim 
rytmem, a jednak wszystko się zmieniło. 
Słońce świeci jakby słabiej i nawet poranna 
kawa smakuje gorzej niż kiedyś. Nie będzie 
już święta Sześciu Króli, nikt nie opowie 
nam już o premierze Davidzie Kamerunie, 
nie usłyszymy już przysłów: „głowa psuje 
się od góry”, „kręcenie fi liżanką w szklance 
bez cukru”, „bicie termometru w trakcie 
choroby”. Innymi słowy nie będzie już 
Rycha Swetru, który już dawno zasłużył na 
miano honorowego współautora niniejszej 
rubryki. Po tym jak partyjne koleżanki i 
partyjni koledzy postawili na nim krzyżyk, 
nam nie pozostaje nic innego, jak zamiast 
puenty postawić czarną i smutną kropkę.

» TA, KTÓRA NAM GO ZABRAŁA, 
książę Janusz Radziwiłł w spódnicy, czyli 
Katarzyna Lubnauer od razu zabrała 
się do roboty. Jej pierwszą decyzją było 
wysłanie do wszystkich członków nowo-
czesnej kropki pisma z prośbą o 10 zł 
datku. Tak więc Rychu może i został 
zdradzony i wyślizgany, ale jego duch 
w partii pozostał. Innymi słowy, jest 
nadzieja, że nie będziemy musieli likwi-
dować naszej rubryki. 

» W CZASIE, GDY BEZWZGLĘDNA 
Katarzyna wycinała biednego Swetru z 
nowoczesnej kropki, naczelnik całej polski 
dał się sfotografować, jak przegląda w 
Sejmie „Atlas Kotów”. Zdjęcie obiegło cały 
świat, a Kaczafi  idąc za ciosem opatrzył 
rzeczony atlas dedykacją i wystawił go na 
charytatywną aukcję na rzecz Krakow-
skiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzę-
tami. Książka została sprzedana za cenę 
używanego samochodu. Innymi słowy 
bezwzględny Kaczafi  sprytnym zabiegiem 
pokazał, że tak naprawdę jest pluszowym 

misiem, w czasie gdy ci, którzy nazywają 
go dyktatorem, mordowali się w brato-
bójczych wojenkach. Piarowski manewr 
naczelnika zaskoczył nawet prorządowe 
media do tego stopnia, że nie zdołały go w 
swoim stylu zepsuć siermiężną propagandą. 
Sami nie wiemy, który z tych sukcesów 
jest bardziej spektakularny.

» W KAŻDYM RAZIE, gdybyśmy nosili 
czapki, to byśmy je z podziwem zdjęli. A 
teraz o tych, którzy zamiast czapek noszą 
w robocie hełmy, czyli o żołnierzach. 
Ponoć jakiś mądrala w MON-ie wpadł na 
pomysł, żeby żołnierze Wojska Polskiego 
biegali po lesie i odstrzeliwali dziki chore 
na afrykański pomór świń. Możecie się 
śmiać, ale naszym zdaniem sprawa jest 

grubymi nićmi szyta. W ministerstwie, 
którym kieruje facet noszący ksywę 
Maciora, takie pomysły nie powstają 
przez przypadek. 

» W TYM NUMERZE NIE PISZEMY 
o tym, że siostra Kryśki Pawłowicz zbiera 
kasę dla Alimenciarza Roku, który ponoć 
biduje po tym, jak wywalili go z KOD-u 
i nie ma komu wystawiać faktur. Nie 
piszemy, że francuski prezydent Makaron 
dał naszej premier Beacie buzi na powi-
tanie zamiast podać jej rękę, jak nakazuje 
protokół dyplomatyczny. Dajemy głowę, 
że Rychu Swetru ma jakieś ciekawe prze-
myślenia na oba te tematy, ale niestety już 
raczej nigdy ich nie poznamy. 

GOSPODZKI&PODRÓŻNY

WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe

Foto: Memy o Petru

ROZBAWIŁO nas to
Wchodzi facet w kominiarce do 
apteki. Aptekarz przerażony:
– Bierz wszystko tylko nie rób mi 
krzywdy!
Na co facet odpowiada:
– Dzień dobry, żona przysłała mnie 
po podpaski.

***
Wraca mąż do domu, a tu na 
balkonie facet w samych gaciach.
– Panie, co pan tu robisz?
– Nie uwierzy pan, ale jestem 
spadochroniarzem, wiatr mnie 
zniósł, trochę mnie poharatało i 
wylądowałem w takim stanie u 
pana na balkonie.
– To chodź pan na gorącą herbatę 
i kielicha – zagaja mąż.
– Jak to, nie dziwi to pana? 
– Nic już mnie nie zdziwi, po tym 
jak wczoraj geolog szukał u mnie 
pod wanną ropy naftowej.

***
Podchodzi kolega do kolegi i pyta:
– Zgadzasz się na seks grupowy?
– A kto bierze udział?
– Ja, ty i twoja żona!
– Nie, nie zgadzam się.
– Ok, to ciebie skreślam z listy. 

***
Żona mówi do męża:
– Podobno faceci z wysokimi 
dochodami częściej uprawiają seks.
– Za to ci z niskimi uprawiają go 
ze swoimi żonami – odpowiada 
mąż... 

***
Siedzi facet w barze i popija sobie, 
w pewnym momencie podchodzi 
do niego dziewczyna i pyta:
– Postawisz mi drinka?
Na co facet odpowiada:
– A co, przewrócił ci się? 

Spotykają się dwaj właściciele fi rm:
– Słuchaj, ty swoim pracownikom 
płacisz jeszcze pensję?
– Nie.
– Ja też nie. A oni i tak przychodzą 
do pracy?
– No przychodzą.
– U mnie też. Słuchaj, a może by 
tak pobierać opłaty za wejście? 

***
Na ławce w parku siedzą dwaj 
emeryci:
– Popatrz, jak ta dzisiejsza młodzież 
ma ciężko w tym kryzysie... 
Jednego papierosa na pięciu 
muszą palić...
– No, ale dzielne chłopaki. Mimo 
wszystko się śmieją... 

***
Rozmowa w sprawie pracy:
– A jak wygląda u pana sprawa 
języków obcych?
– Znakomicie! Poza polskim 
wszystkie języki są mi obce! 

***
– Przepraszam, czy poświęci 
pan 5 minut na badanie opinii 
publicznej? Chcielibyśmy poznać 
pana zdanie.
– Przepraszam, ale teraz nie mogę. 
Moje zdanie wyszło do fryzjera.

***
Rozmawiają dwie przyjaciółki:
– Słyszałam, że chcesz wrócić do 
swojego byłego? Dlaczego?
– Bo cholera mnie bierze, gdy 
widzę, jak spokojnie sobie żyje... 

***
– Ten nasz nowy kierownik to jakiś 
tępy jest, wiesz?
– A dlaczego?
– Już trzy razy dzisiaj pytał się 
mnie, dlaczego nic nie robię.
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