
Z
a powierzeniem 
Dominikowi Kolo-
rzowi stanowiska 
przewodniczącego 
śląsko-dąbrowskiej 

Solidarności opowiedziało się 159 
delegatów, 12 było przeciwnych, 
1 głos był nieważny. – Ponad 90 
proc. delegatów obdarzyło mnie 
zaufaniem. To bardzo dobry 
wynik, ale też ogromna odpo-
wiedzialność. Mam nadzieję, 
że tego zaufania nie zawiodę 
– powiedział Dominik Kolorz po 
ogłoszeniu wyniku wyborów.

Jeszcze przed głosowaniem 
Dominik Kolorz zapowiedział, 

że za 4 lata nie będzie ubiegał się 
o ponowną reelekcję. Podkreślił 
również, że w rozpoczynającej 
się kadencji powinien nastąpić 
ewolucyjny proces przeka-
zywania władzy w związku 
młodszym pokoleniom. – Jeśli 
delegaci obdarzą mnie zaufa-
niem, to będzie moja ostatnia 
kadencja. To nie jest deklaracja, 
tylko pewnik. Oczywiście z 
Solidarności nigdy nie odejdę i 
zawsze będę jej służył – mówił 
szef śląsko-dąbrowskiej „S”. 
– Zwracam z prośbą do tych 
wszystkich, którzy są dziś w 
wieku „55+”, szczególnie do 

tych, którzy nabywają upraw-
nienia emerytalne w niedługiej 
przyszłości. Przygotujmy tę 
kadencję tak, żeby w następnej 
związek mogli poprowadzić 
ludzie co najmniej z poko-
lenia „45-”. Jeżeli chcemy, 
żeby Solidarność dalej funk-
cjonowała i dalej była silnym 
związkiem zawodowym, nie 
bójmy się oddać jej ludziom 
młodym – dodał.

Kolorz wskazał priorytety 
śląsko-dąbrowskiej Solidar-
ności, największej regionalnej 
struktury związku, na najbliższe 
miesiące i lata. Jednym z nich 

jest doprowadzenie do wdro-
żenia systemowych rozwiązań 
dla przemysłu energochłon-
nego w związku z coraz bardziej 
restrykcyjną unijną polityką 
klimatyczno-energetyczną. 
Jak podkreślił przewodni-
czący, przedsiębiorstwom 
energochłonnym, w szcze-
gólności branży stalowej, 
grozi likwidacja, jeśli rząd 
nie wprowadzi systemu ulg i 
rekompensat, które od dawna 
funkcjonują w zachodnich 
krajach UE. – Rząd przegrał 
i przespał wszystkie tematy 
związane z wprowadzeniem 

pakietu klimatycznego. My nie 
możemy sobie pozwolić na to, 
żeby przemysł energochłonny 
w naszym regionie nie prze-
trwał, bo to jest kilkadziesiąt 
tysięcy miejsc pracy. Jeśli nasze 
żądania nie zostaną spełnione, 
będziemy się musieli mocno o 
nie upomnieć w Warszawie i być 
może czeka nas zdecydowana 
akcja protestacyjna – powiedział 
szef śląsko-dąbrowskiej „S”.

Przewodniczący ocenił 
również postępy w reali-
zacji rządowego Programu 
dla Śląska. Wskazał, że o 
ile zapisane w tym doku-

mencie inwestycje infrastruk-
turalne są wdrażane zgodnie 
z harmonogramem, znacznie 
gorzej wygląda sytuacja w 
przypadku projektów prze-
mysłowych, zwłaszcza tych 
związanych z branżą energe-
tyczną. Podkreślił, że śląsko-
-dąbrowska Solidarność, która 
jest zainicjowała i współtwo-
rzyła Program dla Śląska, 
będzie pilnować jego realizacji 
i zdecydowanie reagować, 
jeżeli zajdzie taka konieczność. 
Ciąg dalszy na stronie 3.

ŁUKASZ KARCZMARZYK, 
AGNIESZKA KONIECZNY

2278 zł 
takiej płacy minimalnej 
w 2019 roku domaga się 

Solidarność.
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Dominik Kolorz będzie kierował śląsko-dąbrowską Solidarnością w kadencji 2018-2022. Jego kandydaturę 
poparła zdecydowana większość delegatów biorących udział w Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ „S”, które odbyło się 14 czerwca w Katowicach.

Nowa kadencja Dominika Kolorza 
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INNI napisali

Mundial i reformy 
Putina

P
rezydent Rosji Władmir Putin postanowił 
wykorzystać zaabsorowanie rodaków 
Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej i po 

cichu wprowadza reformy, którym sprzeciwia 
się zdecydowana większość mieszkańców 
tego kraju. Jak poinformował fakt.pl, w Rosji 
właśnie wydłużany jest wiek emerytalny i 
podnoszony podatek od towarów i usług.

Obecnie Rosjanie pracują do 60-tego roku 
życia, a Rosjanki o pięć lat krócej. Reforma 
zakłada wydłużenie wieku emerytalnego 
do 65 lat dla mężczyzn i do 63 lat dla kobiet. 
Zmiana ma wchodzić w życie stopniowo. 
Z początkiem 2019 roku wiek emerytalny 
będzie wydłużany o sześć miesięcy. Jednak 
zdecydowana większość Rosjan, aż 92 proc., 
jest przeciwna reformie, co najwyraźniej nie 
przeszkadza Putinowi w przeforsowaniu 
podwyższenia wieku emerytalnego.

Kolejna zmiana dotyczy podniesienia 
podatku NDS, stanowiącego odpowiednik 
VAT-u. W tej chwili w Rosji obowiązuje 
stawka NDS wynosząca 18 proc., która 
zostanie podwyższona do 20 proc. Premier 
Rosji Dmitrij Miedwiediew skierował już 
do Dumy projekty odpowiednich ustaw, o 
czym poinformował na kilka godzin przed 
rozpoczęciem mundialu.

Cztery złote 
czynszu rocznie

W 
liczącym 300 tys. mieszkańców 
Augsburgu w Bawarii działa 
najstarsze osiedle mieszkań socjal-

nych noszące nazwę Fuggerei. Zostało 
ono założone blisko 500 lat temu przez 
zamożną rodzinę Fuggerów.

Jak informuje Business Insider Polska, 
na osiedlu znajduje się 147 mieszkań o 
powierzchni ok. 60 m2 każde. Fuggerei jest 
otoczone murem. Bramy są zamykane po 
godz. 22.00 i otwierane o godz. 6.00. Powrót 
na osiedle po zamknięciu bram wiąże się z 
karą fi nansową, która wynosi 50 eurocentów.

Domami zarządza rodzinna fundacja, 
a zasady, których muszą przestrzegać ich 
mieszkańcy, nie zmieniły się od lat. Są oni 
zobowiązani do płacenia czynszu, który 
wynosi tylko 88 eurocentów rocznie. Muszą 
też codziennie odmawiać trzy modlitwy: 
„Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga”, „Zdrowaś 
Mario” za założyciela osiedla Jakuba Fuggerei 
i jego rodzinę.

Mieszkańcy oraz ich dzieci nie nabywają 
żadnych praw do mieszkań. O przydziale 
lokali nie decyduje kolejność zgłoszeń, 
ale sytuacja, w jakiej znajduje się rodzina. 
Obecnie jest ono zamieszkałe głównie przez 
ludzi starszych.

Volkswagen 
inwestuje w Polsce

F
abryka Volkswagena we Wrześni pod 
Poznaniem zamierza uruchomić trzecią 
zmianę i zatrudnić 1000 dodatkowych 

pracowników. Plany te mają związek m.in. 
z uruchomieniem produkcji luksusowego 
kampera California XXL – podał dziennik.pl.

Z informacji przekazanych przez zarządza-
jących spółką Volkswagen Poznań wynika, 
że ta decyzja zapadła w ostatnich dniach, a w 
polskim zakładzie znajdują się już pierwsze 
cztery prototypy Californii XXL. Natomiast 
produkcja seryjna powinna się rozpocząć 
w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Doce-
lowo z linii produkcyjnych będzie zjeżdżać 
ok. 2 tys. nowych „domów na kółkach”. 
Volkswagen California XXL to luksusowy 
kamper zbudowany na bazie wytwarzanego 
we Wrześni od 2016 roku Craftera. Został 
zaprezentowany podczas wiosennego motor 
show w Poznaniu i wzbudził ogromne zain-
teresowanie zwiedzających.

Zakład we Wrześni jest obok VW Poznań 
drugim ośrodkiem produkcyjnym marki 
Volkswagen Samochody Użytkowe w Polsce. 
Volkswagen Poznań istnieje już od dwudziestu 
lat. Na koniec ubiegłego roku 4 zakłady nale-
żące do fi rmy zatrudniały blisko 11 tys. osób. 

OPRAC. AGA

P
olskaaa, biało-czerwoni, czyli 
w skrócie „nasi” znaleźli się w 
doborowym gronie 13 drużyn, 
które przegrały swój inaugura-
cyjny mecz na mundialu w Rosji. 

W tej pechowej trzynastce są różne ekipy. 
I takie maciupeńkie, mało znaczące, z 
już wkupionymi biletami do domu, jak 
np. Panama. Ale są też takie, które wciąż 
mają apetyt na co najmniej półfinał. 
Wspomnę tu chociażby naszych zachod-
nich sąsiadów. Początek turnieju obfi tuje 
w niespodzianki. Porażka Niemców z 
Meksykiem wcale nie jest największą. 
Bardziej może zdumiewać remis Argentyny 
z Islandią, czy (nieco mniej, ale jednak 
też) 1:1 Brazylijczyków ze Szwajcarami. 
Ale to jednak remisy, a nie porażki. 
Porażka naszych z Senegalem niespo-
dzianką niestety nie jest, raczej odarciem 
ze złudzeń, że zobaczymy coś innego, 
niż się obawialiśmy. Od razu wróćmy na 
ziemię. Choć twardą i płaską, to jednak 
okrągłą jak piłka uciekająca spod nóg 
naszych pod nogi przeciwnika. I cieszmy 
się z małych rzeczy.

Jedną z takich małych rzeczy jest fakt, 
że w doborowym gronie 13 drużyn obok 
naszych orłów są Niemcy. To świetna 
wymówka dla „naszych” – nawet Niemcy 
zaliczyli falstart. Jest też Peru, które dało 
biało-czerwonym wbić pięć bramek w 
ostatnim meczu grupowym na mundialu 
w Hiszpanii w 1982 roku. Tu z kolei mamy 
pretekst, aby powspominać dawne, dobre 
czasy. W trzynastce znalazła się również 
Kostaryka. Kibic z dobrą pamięcią lub ze 
smykałką do babrania się w archiwach 
powinien wiedzieć, że drużynie z tego 
kraju wiele zawdzięczamy. To właśnie 
dzięki Kostarykanom biało-czerwoni 12 
lat temu, 20 czerwca 2006 roku, odnieśli 
ostatnie mundialowe zwycięstwo. Dwa 
gole zaaplikował im stoper Bosacki Bartosz. 
W meczu o honor, rzecz jasna. Wcześniej 
pechowo, bo jakże by inaczej, przegraliśmy 
„jednąbramkąwdoliczonymczasiegry” 
z Niemcami, a w meczu otwarcia owego 
pamiętnego mundialu dwa gole wbił 
nam Ekwador, złośliwe i arogancko nie 

wpuszczając ani jednego naszego. Cztery 
lata wcześniej, na mundialu w Korei 
Południowej było tak samo. Dwa razy 
w plecy i zwycięstewko na otarcie łez 
przed powrotem do kraju. Minęły dwa 
mundiale bez naszych i niestety znowu 
zaczyna się tak, jak w pierwszej dekadzie 
XXI wieku. Od porażki po słabej grze i 
kuriozalnych golach wciśniętych nam 
przez przeciętny Senegal. Nie o taki upór 
i konsekwencję nam chodziło. 

Wiem, że oczekiwanie kibiców raczej są 
zbyt wygórowane w stosunku do możli-
wości i umiejętności drużyny naszych 
kopaczy piłki. Tu potrzeba fury szczęścia, 
a zarazem zdecydowanie więcej pokory 
wobec własnych niedostatków i wynikają-
cego z tej pokory przekonania o potrzebie 
ciężkiej pracy. Ale to w sumie o każdym 
można powiedzieć. Nie wiem, czy uda się 
naszym wyjść z grupy, czy też zgodnie z 
XXI-wieczną tradycją w drugim meczu 
biało-czerwoni polegną jak w pierwszym 
i zostanie im już tylko mecz trzeci, ostatni. 
Wolałbym tego nie oglądać po raz kolejny. 
Mimo 12-letniej przerwy. A nawet jeśli 
miałoby się skończyć tak, jak zwykle się 
kończyło w tym stuleciu, to chciałbym, 
aby selekcjoner przypomniał chłopakom, 
że aby zagrać ten ostatni mecz „o honor”, 
trzeba najpierw zadbać, żeby rzeczonego 
honoru nie stracić. 

JEDEN Z DRUGĄ;) 

CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: demotywatory.pl

Nie wiem, czy uda się naszym 
wyjść z grupy, czy też zgodnie 
z tradycją w drugim meczu polegną 
i zostanie już tylko mecz trzeci, ostatni. 
Wolałbym tego nie oglądać 
po raz kolejny.

LICZBA tygodnia

25 proc.
fi rm skontrolowanych w 2017 roku przez 
Państwową Inspekcję Pracy zatrudniało 
pracowników „na czarno”. Inspektorzy 
pracy przeprowadzili w sumie 24 tys. kontroli 
legalności zatrudnienia, podczas których 
okazało się, że bez umowy pracowało 14 tys. 
osób. Najczęściej „na czarno” zatrudniały 
małe fi rmy z branży budowlanej, a także 
przemysłowej oraz sklepy.
PIP kontrolowała także przestrzeganie czasu 
pracy i terminowość wypłacania wynagrodzeń. 
Nieprawidłowości ujawniono w co czwartej 
z 2 tys. sprawdzonych pod tym kątem fi rm. 
Pracodawcy spóźniali się z wynagrodzeniami, 
nie płacili za nadgodziny lub nie przestrzegali 
przepisów dotyczących wymiaru czasu pracy.
Dzięki działaniom Państwowej Inspekcji Pracy 
ponad 17 tys. osób, które pracowały w oparciu 
o umowy cywilnoprawne lub bez żadnej umowy, 
otrzymało w 2017 roku normalne umowy o 
pracę. To dwukrotnie więcej niż rok wcześniej.

Spotkanie 
z Kornelem Morawieckim

25 czerwca o godz. 14.30 w Katowicach przy 
ul. Floriana 7, w siedzbie Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w sali 
konferencyjnej im. Lecha Kaczyńskiego odbę-
dzie się spotkanie z marszałkiem seniorem 
Sejmu RP i liderem parti Wolni i Solidarni 
Kornelem Morawieckim. 

Ogłoszenie

UWAGA
Drodzy Czytelnicy, informujemy, że w 
związku z rozpoczynającym się okresem 
urlopowo-wakacyjnym zmieniona będzie 
częstotliwość wydawania naszego czaso-
pisma. Najbliższy numer Tygodnika Śląsko-
-Dąbrowskiego ukaże się 5 lipca.

Redakcja TŚD

25-27 czerwca
Ogólnozwiązkowe i uprawnienia organizacji 
związkowych – prowadzi Andrzej Kampa, sala 108

28-29 czerwca
Ogólnozwiązkowe – prowadzi Andrzej Kampa, BT Jaworzno

Harmonogram szkoleń 
związkowych

czerwiec 2018 roku

Szkolenia stacjonarne w siedzibie Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność 

w Katowicach (ul. Floriana 7) i w biurach terenowych ZR

Dodatkowych informacji udzieli 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



Jednym z priorytetów 
śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności w najbliż-
szej kadencji będzie 
doprowadzenie do 

wewnętrznej reformy związku 
poprzez zmianę statutu. Chodzi 
m.in. o wprowadzenie kaden-
cyjności przewodniczących 
poszczególnych struktur 
związkowych oraz utworzenie 
instytucji sądu koleżeńskiego, 
a także reformę finansową 
związku. Dominik Kolorz 
zapowiedział też, że śląsko-
-dąbrowska „S” będzie inicja-
torem zmian legislacyjnych, 
które umożliwią członkom 
związku odpisywanie składek 
związkowych od podatku 
dochodowego. Dzisiaj taką 
możliwość mają organizacje 
zrzeszające pracodawców. 

Kolorz zapowiedział też 
utworzenie przy każdym z 
12 biur terenowych śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności 
miejskich organizacji „S”, 
do których będą mogli zapi-
sywać osoby zatrudnione 
na umowach śmieciowych, 
pracownicy niewielkich fi rm, 
w których utworzenie samo-
dzielnej komisji zakładowej 
związku jest niemożliwe, oraz 
drobni przedsiębiorcy. 

Wśród celów do realizacji w 
nadchodzącej kadencji prze-
wodniczący Dominik Kolorz 
wymienił również rozpoczęcie 
dyskusji o tzw. dochodzie 
gwarantowanym. Pomysł ten 
od kilku lat jest podnoszony 
przez część ekonomistów i 
ekspertów gospodarczych 
jako recepta na wypieranie z 
rynku kolejnych grup pracow-
ników przez postępującą 
automatyzację i robotyzację. 
– Program pilotażowy doty-

czący dochodu gwarantowa-
nego został przeprowadzony 
w Finlandii. Podobny projekt 
niebawem rozpocznie się we 
Włoszech. Chcemy, aby taki 
pilotaż został uruchomiony 
w województwie śląskim. Nie 
ulega wątpliwości, że już w 
najbliższych latach technologia 
będzie coraz bardziej zastę-
pować człowieka. Musimy być 
na taką sytuację przygotowani 
– wskazał przewodniczący.

Delegaci na WZD przez 
aklamację poparli kandydaturę 

Piotra Dudy na przewodni-
czącego Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność. Krajowy 
Zjazdu Delegatów związku 
odbędzie się w październiku 
w Częstochowie.

W swoim wystąpieniu szef 
Komisji Krajowej wymienił 
na jwiększe  os iągnięc ia 
związku w ostatnich latach. 
Wśród nich wyliczył m.in. 
doprowadzenie do obniżenia 
wieku emerytalnego, wpro-
wadzenie minimalnej stawki 
godzinowej, wyeliminowanie 

tzw. syndromu pierwszej 
dniówki, czy wprowadzenie 
klauzul społecznych do prawa 
zamówień publicznych. 
Wskazał również na nowe-
lizację ustawy o związkach 
zawodowych, która zacznie 
obowiązywać najprawdopo-
dobniej od stycznia 2019 roku. 
Nowelizacja zakłada m.in. 
umożliwienie zapisywania 
się do związków zawodo-
wych osobom zatrudnionym 
na umowach śmieciowych, 
a także podniesienie progów 

reprezentatywności w zakła-
dzie pracy do 8 proc. załogi dla 
związków reprezentatywnych 
na szczeblu krajowym oraz 15 
dla pozostałych organizacji 
związkowych. Ta zmiana ma 
wyeliminować sytuację, w 
której w jednym zakładzie 
pracy działa niekiedy kilka-
naście lub nawet kilkadzie-
siąt związków zawodowych. 
Jednocześnie Piotr Duda 
podkreślił, że nie wszystkie 
postulaty związku zostały 
zawarte w nowelizacji przy-

jętej przez Sejm i Solidarność 
będzie zabiegać o kolejne 
zmiany w ustawie. 

Przewodniczący Komisji 
Krajowej związku przedstawił 
również plany na kolejną 
kadencję,  jeś l i  zostanie 
ponownie wybrany na szefa 
Solidarności. – Priorytetem 
będą układy zbiorowe pracy. 
Tak jak funkcjonuje to w 
Niemczech, Austrii czy we 
Francji. W tym ostatnim kraju 
poziom uzwiązkowienia jest 
podobny do naszego, a ukła-
dami zbiorowymi jest objętych 
ok. 85 proc. pracowników 
– powiedział Duda. Dodał, że 
wzmocnienie układów zbioro-
wych będzie wymagało m.in. 
wpisania do Kodeksu pracy 
obligatoryjności ich zawierania 
w zakładach spełniających 
odpowiednie kryteria. 

Przewodniczący podkre-
ślił też, że Solidarność daje 
rządowi czas do września na 
rozpoczęcie konstruktywnych 
rozmów dotyczących odmro-
żenia wskaźnika wynagrodzeń 
w sferze budżetowej. – Jeśli to 
nie nastąpi, pozostanie nam 
wyjście na ulicę – zaznaczył 
Piotr Duda. 

Po d c z a s  o b r a d  W Z D 
wybrano również skład 
Zarządu Regionu Śląsko-
-Dąbrowskiego NSZZ Soli-
darność i Regionalnej Komisji 
Rewizyjnej, a także delegatów 
na Krajowy Zjazd Delegatów 
związku. Zebranie poprze-
dziła msza święta w intencji 
Ojczyzny oraz członków NSZZ 
Solidarność, która została 
odprawiona w kościele pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Katowicach.

ŁUKASZ KARCZMARZYK, 
AGNIESZKA KONIECZNY
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Pilnowanie realizacji Programu dla Śląska, wewnętrzna reforma Solidarności i odmłodzenie struktur 
związkowych oraz rozpoczęcie dyskusji o tzw. dochodzie gwarantowanym – to będą priorytety śląsko-dąbrowskiej 
„S” w rozpoczynającej się kadencji – ciąg dalszy ze strony 1. 

Zadania na cztery lata

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

1. Dominik Kolorz 
– przewodniczący ZR

2. Andrzej Badura
3. Izabela Będkowska
4. Roman Brudziński
5. Maciej Brül
6. Grzegorz Czerwiński
7. Andrzej Dudzik
8. Zenon Fiuk

9. Tadeusz Giza
10. Jerzy Goiński
11. Zdzisław Goliszewski
12. Katarzyna Grabowska
13. Mateusz Gruźla
14. Jarosław Grzesik
15. Bogusław Hutek
16. Krzysztof Janicki
17. Danuta Jemioło

18. Krysztof Junik
19. Piotr Kaczmarczyk
20. Dariusz Kadulski
21. Stanisław Kłysz
22. Damian Kochoń
23. Roman Kowalski
24. Sławomir Kozłowski
25. Grzegorz Kuźnicki
26. Justyna Latos

27. Krzysztof Leśniowski
28. Joanna Lukosek
29. Zbigniew Michałkiewicz
30. Mirosław Nowak
31. Piotr Nowak
32. Edyta Odyjas
33. Piot Rajman
34. Waldemar Sopata
35. Bogdan Syposz

36. Jarosław Szawerna
37. Mirosław Truchan 
38. Halina Cierpiał
39. Dariusz Gierek
40. Stanisław Hrustek
41. Andrzej Karol
42. Lesław Ordon
43. Bronisław Skoczek

1. Jacek Pielok 
– przewodniczący

2. Hanna Grzelec
3. Michał Karlik
4. Mariusz Marcinkiewicz 
5. Jerzy Pilawski
6. Michalina Rogala 
7. Elżbieta Susek 

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów1. Izabela Będkowska
2. Bogdan Biś
3. Artur Braszkiewicz
4. Roman Brudziński
5. Maciej Brül
6. Halina Cierpiał
7. Krzysztof Duda
8. Piotr Duda
9. Andrzej Dudzik

10. Dariusz Gierek
11. Jerzy Goiński
12. Zdzisław Goliszewski
13. Katarzyna Grabowska
14. Henryk Grymel
15. Stanisław Hrustek
16. Bogusław Hutek
17. Krzysztof Janicki
18. Jan Jelonek

19. Danuta Jemioło
20. Andrzej Karol
21. Tomasz Klisz
22. Stanisław Kłysz
23. Sławomir Kozłowski
24. Justyna Latos
25. Joanna Lukosek
26. Mariusz Marcinkiewicz
27. Henryk Nakonieczny

28. Henryk Naras
29. Mirosław Nowak
30. Piotr Nowak
31. Edyta Odyjas
32. Lesław Ordon
33. Grzegorz Sewerin
34. Waldemar Sopata
35. Waldemar Stelmach
36. Krzysztof Urban

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ SolidarnośćRegionalna Komisja 
Rewizyjna
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Jak na razie nie ma porozumienia między rządem i związkami zawodowymi w sprawie wysokości płacy 
minimalnej w przyszłym roku. Zdaniem przewodniczącego NSZZ Solidarność Piotra Dudy propozycja przedstawiona 15 
czerwca przez resort rodziny i pracy dotycząca podniesienia płacy minimalnej do 2220 zł brutto, jest nie do zaakceptowania. 
Wcześniej MRPiPS opowiadało się za kwotą wynoszącą 2250 zł brutto, na co z kolei nie zgodziło się Ministerstwo Finansów.

Spór o płacę minimalną w 2019 roku

Foto: pixabay.com/CC0

D
o połowy lipca 
związki zawo-
dowe i organi-
zacje pracodaw-
ców zasiadające 

w Radzie Dialogu Społecznego 
mają czas na odniesienie się 
do propozycji strony rządo-
wej i uzgodnienie wspólnego 
stanowiska w sprawie płacy 
minimalnej i minimalnej 
stawki godzinowej.

W ocenie Solidarności, 
w 2019 roku minimalna płaca 
nie powinna wzrosnąć o mniej 
niż 8,5 proc., czyli co najmniej 
do poziomu 2278 zł brutto. 
To oznaczałoby podwyżkę 
o 178 zł. W takiej sytuacji 
minimalna stawka godzi-
nowa nie mogłaby być niższa 
niż 14,86 zł. Wprowadzenie  
stawki godzinowej powią-
zanej z płacą minimalną jest 
jednym z sukcesów Solidar-
ności. Na takim rozwiązaniu 
zyskują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy zlecenia 
oraz samozatrudnione, które 
jednoosobowo świadczą 
usługi dla firm.

Gdyby przeszła propozycja 
resortu pracy, wówczas płaca 
minimalna wzrosłaby o 120 
zł, ale stanowiłaby tylko 46,6 
proc. przeciętnego wynagro-
dzenia prognozowanego w 
gospodarce w przyszłym 
roku. To oznaczałoby, że ta 
proporcja zmniejszyłaby 

się na niekorzyść najmniej 
zarabiających pracowników. 
Obecnie płaca minimalna 
stanowi 47,3 proc. prze-
ciętnego wynagrodzenia w 

gospodarce. Jeden z najważ-
niejszych postulatów Solidar-
ności dotyczy stopniowego 
podnoszenia płacy mini-
malnej do poziomu 50 proc. 

przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce. Postulat ten 
znalazł się w obywatelskim 
projekcie ustawy o mini-
malnym wynagrodzeniu za 

pracę przygotowanym przez 
związek w 2012 roku. Takie 
rozwiązanie jest zalecane 
także przez Międzynarodową 
Organizację Pracy. 

Z  d a n y c h  G ł ó w n e g o 
Urzędu Statystycznego 
wynika, że w Polsce wyna-
grodzenie na poziomie płacy 
minimalnej otrzymuje ponad 
1,4 mln pracowników. Są to 
osoby zatrudnione m.in. w 
placówkach handlowych i 
w firmach usługowych. Dla 
nich podwyższanie płacy 
minimalnej bardzo często 
jest jedyną szansą na wzrost 
wynagrodzenia w ciągu roku. 
Podwyżka płacy minimalnej 
oznacza także m.in. wzrost 
wynagrodzenia za przestoje, 
podstawy wymiaru zasiłku 
chorobowego i macierzyń-
skiego. Dzięki staraniom 
Solidarności do płacy mini-
malnej nie jest już wliczany 
dodatek za pracę w porze 
nocnej, jednak wciąż wielu 
pracodawców ujmuje w niej 
m.in dodatki wypłacane z 
tytułu pełnionych funkcji 
oraz dodatki stażowe. Podczas 
Walnego Zebrania Delegatów 
NSZZ Solidarność Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego, które 
odbyło się 14 czerwca w 
Katowicach, Piotr Duda zapo-
wiedział, że doprowadzenie 
do wyłączenia dodatku stażo-
wego z płacy minimalnej, 
będzie jednym z najważniej-
szych postulatów związku w 
rozpoczynającej się kadencji 
2018-2022. 

AGNIESZKA KONIECZNY

Podwyżki wynagrodzeń w dąbrowskiej spółce
15 czerwca w spółce Arcelor-
Mittal Poland Service Group 
w Dąbrowie Górniczej podpi-
sane zostało porozumienie 
płacowe. Zgodnie z jego 
zapisami pracownicy otrzy-
mają podwyżki wynagrodzeń 
oraz m.in. nagrodę z zysku. 

Związki zawodowe uzgod-
niły z pracodawcą, że płace 
zasadnicze wzrosną od czerwca 

o kwotę wynoszącą 50 zł 
brutto. Dodatkowo w okresie 
od lipca do grudnia wypła-
cany będzie dodatek za brak 
absencji chorobowej, który 
wyniesie 121 zł brutto. Na 
początku przyszłego roku 
dodatek ten zostanie zlikwi-
dowany. W zamian o 94 zł 
brutto podwyższone zostaną 
wynagrodzenia zasadnicze. 

Wraz z wypłatą za czer-
wiec na konta pracowników 
wpłynie dodatkowo blisko 
1700 zł brutto. Kwota ta obej-
muje wyrówanie podwyżek 
płac od stycznia tego roku, 
nagrodę za wkład w funkcjo-
nowanie spółki w ostatnim 
kwartale ubiegłego roku i 
w I kwartale tego roku oraz 
sześciokrotność dodatku za 

brak absencji chorobowej, 
który zostanie wypłacony 
niezależnie od tego, czy 
pracownik przebywał na 
zwolnieniu lekarskim, czy nie.

Rozmowy płacowe w 
spółce były bardzo trudne. 
Związkowcy nie chcieli się 
zgodzić na uzależnienie 
podwyżek płac od absencji 
chorobowej poszczególnych 

pracowników, czego domagał 
się pracodawca. 9 maja przed 
siedzibą firmy zorganizo-
wana została pikieta, w której 
wzięło udział ok. 150 osób. 
– Ostatecznie, po przeszło 
trzech miesiącach rozmów 
udało nam się wypracować 
kompromis, z którego pracow-
nicy powinni być zadowo-
leni – mówi Jerzy Goiński, 

przewodniczący Solidarności 
w AMP. 

W spółce ArcelorMittal 
Poland Service Group zatrud-
nionych jest przeszło 250 
osób. Firma zajmuje się 
produkcją części zamien-
nych do urządzeń hutniczych 
oraz naprawami maszyn 
hutniczych.

AGA

Autopromocja
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Zabrakło pytań najważniejszych, a te które znalazły się na liście przedstawionej przez prezydenta Andrzeja Dudę, 
są nieprecyzyjne, źle sformułowane lub zbędne – tak znaczna część działaczy Solidarności komentuje prezydenckie propozycje 
pytań, które mają zostać zadane Polakom w referendum konsultacyjnym dotyczącym zmiany Konstytucji. 

Tej szansy nie można zmarnować
P

o ogłoszeniu propo-
zycji pytań w refe-
rendum konsulta-
cyjnym dotyczącym 
zmiany Konstytucji, 

wśród zwolenników tej inicja-
tywy prezydenta Andrzeja 
Dudy zamiast mobilizacji 
zapanowała konsternacja. 
– To ogromne rozczarowanie 
– mówi Dominik Kolorz, prze-
wodniczący śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności. – Wygląda to 
tak, jakby środowiska, które 
niekoniecznie są zaintere-
sowane rzeczywistą zmianą 
systemu funkcjonowania 
naszego państwa, skutecznie 
wylobbowały pytania, które po 
prostu spalą tę bardzo dobrą 
i potrzebną inicjatywę pana 
prezydenta – dodaje. 

Zabrakło najważniejszego
W jego ocenie wśród propo-
zycji zaprezentowanych przez 
Andrzeja Dudę najbardziej 
zabrakło pytania o to, jak 
ma wyglądać system poli-
tyczny w Polsce. – Czy ma 
być to system prezydencki, 
czy może kanclerski, taki jak 
np. w Niemczech, czy jednak 
zostajemy przy tym oligar-
chiczno-partyjnym systemie, 
który mamy teraz i który 
jest systemem bardzo złym. 
Zabrakło też m.in. pytania 
o ordynację wyborczą – mówi 
Dominik Kolorz. 

Warto przypomnieć, że 
właśnie niejasny podział 
kompetencji między różnymi 
ośrodkami władzy w obecnej 
Konstytucji był wielokrotnie 
przedstawiany przez prezy-
denta i ministrów jego kance-
larii jako jeden z głównych 
powodów, dla których Andrzej 
Duda zdecydował się wyjść z 
inicjatywą napisania nowej 
ustawy zasadniczej. Ostatecznie 
na liście prezydenckich propo-
zycji ta kluczowa wydawałoby 
się kwestia została zupełnie 
zepchnięta na margines. Zagad-

nieniu podziału kompetencji 
między prezydenta i rząd 
poświęcone zostało 13. pytanie, 
które dotyczy wyłącznie zwięk-
szenia roli prezydenta w poli-
tyce zagranicznej i obronnej. 

Zmiana tylko pozorna
Kolejna kontrowersja dotyczy 
pytania poświęconego wzmoc-
nieniu instytucji referendum 
krajowego. Jak wynikało z 
powtarzanych wielokrotnie 
deklaracji przedstawicieli 

Pałacu Prezydenckiego, 
wzmocnienie partycypacji 
obywateli w sprawowaniu 
władzy miało być jednym z 
fundamentów nowej Konsty-
tucji. Jednak treść pytania 
zaproponowanego przez 
prezydenta nie potwierdza 
tych zapowiedzi. Brzmi ona 
następująco: „Czy jest Pani/
Pan za wprowadzeniem do 
Konstytucji RP obowiązku 
przeprowadzenia referendum 
ogólnokrajowego w spra-

wach o istotnym znaczeniu 
dla Państwa i Narodu, jeśli z 
takim żądaniem wystąpi co 
najmniej 1.000.000 obywateli”. 
W obecnym stanie prawnym, 
aby złożyć wniosek o refe-
rendum, trzeba zebrać pół 
miliona podpisów. Następnie 
na jego rozpisanie zgodę musi 
jeszcze wydać Sejm. – Zgodnie 
z propozycją pana prezydenta 
wymagana liczba podpisów 
byłaby dwa razy większa, ale za 
to po ich zebraniu referendum 

musiałoby się odbyć. Zgoda 
Sejmu nie byłaby potrzebna. 
Jednak w tym pytaniu zabrakło 
rzeczy najważniejszej. Miano-
wicie nie ma wzmianki o tym, 
że wynik referendum byłby 
wiążący dla rządzących. Nie 
ma też ani słowa o obniżeniu 
progu frekwencyjnego. Takie 
rozwiązanie tylko pozornie 
wzmocniłoby rolę referendum 
obywatelskiego – wskazuje 
przewodniczący śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności.

Jest jeszcze czas
NSZZ Solidarność bardzo 
aktywnie włączyła się w 
cykl debat konstytucyjnych 
organizowanych przez Kance-
larię Prezydenta. Solidarność 
była gospodarzem pierwszej 
debaty z udziałem prezydenta 
Andrzeja Dudy, która odbyła 
się w sierpniu zeszłego roku 
w Sali BHP Stoczni Gdańskiej. 
Regionalne struktury związku 
były również współorgani-
zatorami kolejnych debat 
w poszczególnych woje-
wództwach. Jedno z takich 
spotkań odbyło się w paździer-
niku 2017 roku w siedzibie 
ś ląsko-dąbrowskiej  „S”. 
– W pytaniach przedstawio-
nych przez pana prezydenta 
przewijają się wątki, o których 
podczas tych debat rozmawia-
liśmy. Problem jednak tkwi 
w sposobie sformułowania 
tych pytań, który jest albo 
nieprecyzyjny, albo zbyt 
ogólny. Śląsko-dąbrowska 
Solidarność nadal będzie 
gorąco wspierać prezydencką 
inicjatywę dotyczącą napisania 
nowej Konstytucji. Jednak 
jeszcze goręcej apeluję do 
pana prezydenta o gruntowną 
zmianę listy pytań, które chce 
zadać Polakom. To naprawdę 
może być ostatnia szansa 
na to, żeby nasz kraj mógł 
inaczej, lepiej funkcjonować 
i żeby obywatele wreszcie 
poczuli się współgospoda-
rzami państwa polskiego. Tej 
szansy nie można zmarnować 
– podkreśla Dominik Kolorz. 

Zgodnie z zapowiedziami 
prezydenta ostateczne pytania 
referendalne zostaną zapre-
zentowane wraz ze złoże-
niem wniosku do Senatu o 
rozpisanie referendum, co 
nastąpi nie wcześniej niż 20 
lipca. Po wpłynięciu wniosku 
od prezydenta, Senat będzie 
miał 14 dni na decyzję w tej 
sprawie.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: prezydent.pl 

1.  Czy jest Pani/Pan za uchwale-
niem:

 a) nowej Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej?

 b) zmian w obowiązującej Konsty-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej?

2.  Czy jest Pani/Pan za wprowa-
dzeniem do Konstytucji RP 
obowiązku przeprowadzenia 
referendum ogólnokrajowego, 
zatwierdza jącego zmiany 
Konstytucji?

3.  Czy jest Pani/Pan za wprowa-
dzeniem do Konstytucji RP 
obowiązku przeprowadzenia 
referendum ogólnokrajowego w 
sprawach o istotnym znaczeniu 

dla Państwa i Narodu, jeśli z 
takim żądaniem wystąpi co 
najmniej 1.000.000 obywateli?

4.  Czy jest Pani/Pan za odwołaniem 
się w preambule Konstytucji RP 
do ponadtysiącletniego chrześ-
cijańskiego dziedzictwa Polski 
i Europy jako ważnego źródła 
naszej tradycji, kultury i naro-
dowej tożsamości?

5.  Czy jest Pani/Pan za konstytu-
cyjnym zagwarantowaniem szcze-
gólnego wsparcia dla rodziny, 
polegającego na wprowadzeniu 
zasady nienaruszalności praw 
nabytych (takich jak świadczenia 
„500+”)?

6.  Czy jest Pani/Pan za zagwa-
rantowaniem w Konstytucji 
RP szczególnej ochrony prawa 
do emerytury dla kobiet od 60 
roku życia, a dla mężczyzn od 
65 roku życia?

7.  Czy jest Pani/Pan za konsty-
tucyjnym zagwarantowaniem 
członkostwa Rzeczypospolitej 
Polskiej w Unii Europejskiej?

8.  Czy jest Pani/Pan za zapisaniem 
w Konstytucji RP gwarancji 
suwerenności Polski w Unii 
Europe j sk ie j  o raz  zasady 
wyższości Konstytucji nad 
prawem międzynarodowym 
i europejskim?

9.  Czy jest Pani/Pan za konsty-
tucyjnym zagwarantowaniem 
członkostwa Rzeczypospolitej 
Polskiej w NATO (Sojuszu Północ-
noatlantyckim)?

10. Czy jest Pani/Pan za zagwaranto-
waniem w Konstytucji RP szcze-
gólnej ochrony polskiego rolnictwa 
i bezpieczeństwa żywnościowego 
Polski?

11. Czy jest Pani/Pan za wzmocnieniem 
w Konstytucji RP pozycji rodziny, 
z uwzględnieniem ochrony obok 
macierzyństwa także ojcostwa?

12. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjną 
ochroną pracy, jako fundamentu 
społecznej gospodarki rynkowej?

13. Czy jest Pani/Pan za wzmocnie-
niem kompetencji wybieranego 
przez Naród Prezydenta w sferze 
polityki zagranicznej i zwierzch-
nictwa nad Siłami Zbrojnymi 
Rzeczypospolitej Polskiej?

14. Czy jest Pani/Pan za przyzna-
niem w Konstytucji RP gwarancji 
szczególnej opieki zdrowotnej 
kobietom ciężarnym, dzieciom, 
osobom niepełnosprawnym i w 
podeszłym wieku?

15. Czy jest Pani/Pan za zagwa-
rantowaniem w Konstytucji RP 
podziału jednostek samorządu 
terytorialnego na gminy, powiaty 
i województwa?

Lista proponowanych pytań referendalnych:
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W trudnych chwilach 
po śmierci

TATY
łączymy się w bólu
z naszym Kolegą

Krzysztofem Woźniakiem

koleżanki i koledzy
z biur Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 

NSZZ Solidarność

Wyrazy współczucia
oraz słowa otuchy i wsparcia

w bolesnych chwilach po śmierci

OJCA
Krzysztofowi Woźniakowi

w imieniu
Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

NSZZ Solidarność

przekazuje
przewodniczący
Dominik Kolorz

W ciągu ostatnich siedmiu lat liczba ojców korzystających z tzw. urlopu tacierzyńskiego wzrosła 
blisko dwunastokrotnie. W zeszłym roku na tym świadczeniu przybywało ponad 170 tys. panów. Ojcowie mają też do 
dyspozycji urlop rodzicielski, ale w praktyce decyduje się na niego tylko 1 proc. uprawnionych. 

Urlop ojcowski to za mało
O

d  2 0 1 0  r o k u 
młodemu tacie 
przysługują dwa 
tygodnie urlopu 
o jcowskiego , 

zwanego też urlopem tacie-
rzyńskim. Obecnie należy 
z niego skorzystać zanim 
dziecko skończy 24 miesiące, 
na początku było to tylko 12 
miesięcy. Urlop ojcowski jest 
niezależny od innych świad-
czeń i może zostać wybrany w 
tym samym okresie, w którym 
mama przebywa na urlopie 
macierzyńskim lub rodzi-
cielskim. – Urlop ojcowski 
bardzo się przydaje np., gdy 
mama wróciła już do pracy, a 
dziecko zachoruje i nie może 
iść do żłobka. Szkoda tylko, że 
trzeba wykorzystać od razu 
cały tydzień. Dużo lepszym 
rozwiązaniem dla pracujących 
rodziców byłaby możliwość 
wybierania tacierzyńskiego 
po jednym dniu – mówi pan 
Michał z Chorzowa ojciec 
dwuletniej Agnieszki. 

Urlop ojcowski cieszy się 
coraz większą popularnością 
wśród ojców. Jak wynika z 
danych Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w zeszłym roku 
skorzystało z niego 174 tys. 
osób, to o 20 proc. więcej 
niż rok wcześniej. W 2011 
roku, czyli rok po wejściu 
tego uprawnienia w życie, na 
urlopie ojcowskim przebywało 
zaledwie 15 tys. panów. 

Mama lub tata
Zgodnie z nowelizacją Kodeksu 
pracy obowiązującą od 2016 
roku urlop macierzyński w 
wymiarze 20 tygodni przy-
pisany jest tylko mamie. Po 
jego zakończeniu rodzice mają 
prawo do 32 tygodni urlopu 
rodzicielskiego, którym mogą 
swobodnie dysponować. W 
całości może zostać wybrany 
tylko przez matkę lub tylko 
przez ojca. Rodzice mogą 
z niego korzystać równo-
cześnie przez 16 tygodni lub 
się nim podzielić – 8 tygodni 
dla mamy, następnych 8 dla 

taty i kolejnych 16 znów dla 
mamy. W tym przypadku 
ostatnią część, wynoszącą 16 
tygodni, można przesunąć 
„na później”, ale trzeba z niej 
skorzystać do końca roku 
kalendarzowego, w którym 
dziecko skończy 6 lat. 

Martwy przepis
Jednak, jak wynika z danych 
ZUS, młodzi ojcowie bardzo 
rzadko korzystają z urlopu rodzi-
cielskiego. W 2017 roku na tym 
świadczeniu przebywało tylko 

4,2 tys. panów, czyli niewiele 
ponad jeden proc. uprawnio-
nych. W porównaniu z rokiem 
2016 liczba ojców korzystających 
z urlopu rodzicielskiego nie 
uległa zmianie. To pokazuje, 
że z wielu powodów przepis 
dotyczący urlopu rodzicielskiego 
jest martwy. Wprawdzie dziecko 
potrzebuje kontaktu zarówno 
z matką jak i ojcem, którego 
roli w wychowaniu nie można 
bagatelizować, ale w pierw-
szych miesiącach po urodzeniu 
więź z matką jest silniejsza. 

Z tego względu to właśnie ona 
przebywa na urlopie macie-
rzyńskim, a potem w zdecydo-
wanej większość przypadków 
na urlopie rodzicielskim. Inną 
kwestią są względy ekono-
miczne. Na urlop rodzicielski 
decydują się ci ojcowie, których 
partnerki zarabiają znacznie 
więcej, ale takie sytuacje należą 
do rzadkości.

Tylko dwa dni
Rodzice wychowujący dziecko, 
które nie ukończyło 14 lat mają 

też prawo do 2 dni opieki w 
roku kalendarzowym. Opieka 
przysługuje ojcu na takich 
samych zasadach co mamie 
i może zostać wybrana także 
w przeliczeniu na godziny. 
Jeżeli rodzic ma zaplanowaną 
wizytę z dzieckiem u lekarza, 
która zajmie dwie godziny, 
nie musi poświęcać na ten 
cel całego dnia opieki. Trzeba 
jednak pamiętać, że opieka 
maksymalnie może wynieść 
16 godzin, czyli dwie dniówki 
robocze, a rodzice muszą 

wcześniej zadeklarować w 
zakładzie pracy, które z nich 
będzie z niej korzystało. Takie 
świadczenie na pewno jest 
potrzebne, ale wymiar opieki 
nie jest uzależniony od liczby 
dzieci w rodzinie. 2 dni przy-
sługują zarówno rodzicom 
wychowującym jedno dziecko, 
jak i rodzinom wielodzietnym. 
Dla tych ostatnich jest to 
zbyt mało, by pozałatwiać 
wszystkie sprawy związane z 
potrzebami każdego z dzieci.

AGNIESZKA KONIECZNY

Foto: pixabay.com/CC0

Po stracie

OJCA
łączymy się w żalu
z naszym Kolegą

Krzysztofem Woźniakiem

koleżanki i koledzy
z biura terenowego NSZZ Solidarność w Gliwicach

oraz z organizacji zakładowych „S” 
działających na terenie miasta
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Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
Halinie Cierpiał

przewodniczącej
Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia 

NSZZ Solidarność w Katowicach

składa
Rada Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „S”

oraz Rada Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ „S”

W 
p o w s z e c h n y m 
obrocie, bardzo często 
dochodzi do popeł-

nienia przestępstwa z art. 270 
Kodeksu karnego – tak zwanego 
fałszu materialnego. Zgodnie z 
ustawowymi znamionami czynu 
z art. 270 Kodeksu karnego 
dopuszcza się osoba, która w 
celu użycia za autentyczny, 
podrabia lub przerabia doku-
ment lub takiego dokumentu 
jako autentycznego używa, 
ewentualnie wypełnia blankiet 
opatrzony cudzym podpisem, 
niezgodnie z wolą podpisanego 
i na jego szkodę.

Podkreślić należy, iż najczęś-
ciej z wypełnieniem ustawo-
wych znamion przestępstwa 
fałszu materialnego mamy do 
czynienia w sytuacji, w której 
zostaje nakreślony podpis przez 
sprawcę czynu zabronionego 
przy zachowaniu pozoru, jakoby 

byłby to podpis (dokument) 
pochodzący od innej osoby. W 
praktyce obrotu często sprawcy 
czynu z art. 270 Kodeksu karnego 
nie mają złej woli, a jedynie 
starają się ułatwić wykonanie 
określonej czynności prawnej 
i za zgodą innej osoby nakre-
ślają jej podpis na przykład na 
dokumencie umowy. Podkreślić 
jednak należy, iż okoliczność 
zgody nie dezawuuje odpo-
wiedzialności autora nieauten-
tycznego podpisu. 

Znamiona czynu zabronio-
nego z art. 270 Kodeksu karnego 
obejmują nie tylko podrobienie 
dokumentu, ale również jego 
przerobienie. Zgodnie z utrwa-
lonym poglądem doktryny 
przerobienie dokumentu polega 
na nadaniu istniejącemu i auten-
tycznemu dokumentowi innej 
treści, niż pierwotnie nakreślona 
treść przez autora dokumentu. 

Co istotne zgodnie z orzecz-
nictwem Sądu Najwyższego 
tylko przerobienie dokumentu 
nadające pozory autentyczności i 
podjęte w celu użycia dokumentu 
jako autentycznego wypełnia 
znamiona czynu zabronionego 
z art. 270 K.k.

Należy podkreślić, iż ze 
względu na rozwój techniki 
przerobienie dokumentu jest 
możliwe nie tylko w tradycyjny 
sposób poprzez dokonanie dopi-
sków, przekreśleń lub usunięć 
treści, ale również przy użyciu 
urządzeń elektronicznych w 
odniesieniu do elektronicznych 
nośników informacji. 

Realizacji znamion czynu 
zabronionego z art. 270 K.k. 
dopuści się również osoba, 
która użyje jako autentycznego 
dokumentu, który został wcześ-
niej przerobiony lub podro-
biony. Co istotne nie ma w tym 

zakresie znaczenia, czy osoba 
posługująca się takim doku-
mentem dopuściła się wcześniej 
przerobienia lub podrobienia 
takiego dokumentu, czy na 
przykład wyłącznie zakupiła 
go od innej osoby.

W tym miejscu należy zwrócić 
uwagę na sankcję karną, która 
grozi za popełnienie czynu 
zabronionego. Zgodnie z wolą 
ustawodawcy sprawca podlega 
karze grzywny, ograniczenia 
wolności albo pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 
5. Wyjątkiem jest tak zwany 
„wypadek mniejszej wagi” 
implikujący łagodniejszą sankcję 
karną w postaci kary grzywny, 
ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2.

Co istotne ustawodawca nie 
skonstruował defi nicji legalnej 
„wypadku mniejszej wagi” 
wobec czego Sąd orzekający 

w sprawie ma dosyć swobodną 
możliwość oceny stanu faktycz-
nego sprawy i przyjęcia, iż 
zachodzą warunki do ustalenia 
łagodniejszej dla sprawcy kwali-
fi kacji prawnej czynu.

Podkreślić należy, iż ze 
względu na ustawowe zagro-
żenie karą, sprawca który nie 
był wcześniej karany za prze-
stępstwo, może przy spełnieniu 
szczególnych przesłanek starać 
się o warunkowe umorzenie 
postępowania karnego, które 
toczyło się w związku z art. 270 
Kodeksu karnego.

Reasumując należy zachować 
szczególną ostrożność, w zakresie 
posługiwania się dokumen-
tami, które mogą wzbudzać 
wątpliwości co do ich auten-
tyczności oraz nie dokonywać 
jakichkolwiek zmian w doku-
mentach autorstwa innych 
osób lub nakreślania nieau-

tentycznych podpisów nawet 
w drobnych sprawach życia 
codziennego.

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 stronie interne-
towej www.cdo24.pl.

Przestępstwo fałszu materialnego – art. 270 Kodeksu karnego

Po śmierci

OJCA
łączymy się w bólu z

Haliną Cierpiał

przewodniczącą Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 
NSZZ Solidarność

w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 
w Jastrzębiu-Zdroju

koleżanki i koledzy
z MOZ NSZZ „S” jastrzębskiego szpitala

Słowa otuchy i wsparcia 
po śmierci

OJCA
Halinie Cierpiał

przekazują
koleżanki i koledzy

z biura terenowego NSZZ Solidarność w Jastrzębiu-Zdroju
oraz z organizacji zakładowych „S” 

działających na terenie miasta

Słowa otuchy i wsparcia
oraz zapewnienie o modlitwie

po stracie

OJCA
Halinie Cierpiał

przekazują
koleżanki i koledzy

z biur Zarządu Regionu
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Z wielkim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość

o śmierci

OJCA
naszej Koleżanki

Haliny Cierpiał

Dzielimy żałobę z Tobą i Twoją Rodziną

koleżanki i koledzy
z Zarządu Regionu

Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Wyrazy głębokiego żalu
z powodu śmierci

OJCA
Halinie Cierpiał

przewodniczącej
Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia 

NSZZ Solidarność w Katowicach

w imieniu Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ Solidarność

przekazuje 
przewodniczący
Dominik Kolorz



» JAK ZAPOWIEDZIELIŚMY w zeszłym 
tygodniu, nasza rubryka tymczasowo 
zmienia charakter z politycznego na spor-
towy. Niestety tak będzie już chyba tylko 
przez dwa numery, lub jak kto woli dwie 
kolejki. Potem naszych orłów będziemy 
co prawda nadal oglądać na ekranach, ale 
już tylko podczas przerwy na reklamy 
między pierwszą i drugą połową. 

» NIE JEST JEDNAK TAK ŹLE, 
jak mogłoby się wydawać. Na mundialu 
w Korei w meczu otwarcia było 0:2 
w plecy z gospodarzami, cztery lata 
później 0:2 z Ekwadorem, a teraz, proszę 
– już tylko 1:2. Długo szukaliśmy, ale w 
końcu znaleźliśmy jakiś pozytyw meczu 
Polska : Senegal. Jeśli nasi piłkarze będą 
konsekwentni, to niewykluczone, że już 
na Mistrzostwach Świata w 2042 roku 
czekają nas wspaniałe chwile. 

» JEST JESZCZE JEDNA DOBRA 
wiadomość po meczu z Lwami Terangi, 
jak nazywa samą siebie reprezentacja 
Senegalu (my też nie wiemy, co to jest ta 
Teranga). Otóż był to ostatni mecz repre-
zentacji Polski na mundialu w Rosji, który 
komentował Dariusz Szpakowski. Tzn. 
ostatni w fazie grupowej, ale to przecież 
na jedno wychodzi. 

» SZPAKOWSKI PO RAZ KOLEJNY 
udowadnia w tych mistrzostwach, że 
nie jest fanem zespołu Perfect i nie zna 
piosenki wyjaśniającej, kiedy należy zejść 
ze sceny. Choć w zasadzie przez cały 
mecz z Senegalem nasze orły prezento-
wały równie beznadziejny poziom, do 
37 minuty pan Dariusz zachwycał się 
dojrzałą, wyrachowaną i spokojną grą 
naszej reprezentacji, tylko po to, aby 

od minuty 38 narzekać na zbyt wolną, 
niedokładną kopaninę bez pomysłu. 
Jeszcze lepszy był jednak jego komentarz 
w meczu Hiszpania : Portugalia, gdy to 
przez dobrych kilka minut perorował, 
jak to piłkarzom z Półwyspu Iberyjskiego 
musi się trudno grać w upale sięgającym 
24 stopni. W 2042 roku Szpaku już będzie 
musiał być na emeryturze.

» NA KONIEC O BIEDNEJ PANI 
spikerce z pewnej trzyliterowej stacji 
telewizyjnej, która tak dobrze wytłu-
maczyła widzom, na czym polega hat-
-trick, że w nagrodę została zawieszona. 
Oto jej wypowiedź w całości: „Warto 

powiedzieć, że dwa z goli w tym meczu, 
które należały oczywiście do Cristiano 
Ronaldo, to tzw. hat-tricki. I dzięki temu 
Cristiano przeszedł właśnie do historii 
mistrzostw świata, ponieważ okazuje się, 
że jest najstarszym zawodnikiem, który 
wykonał takie zagranie”. Żebyście się 
nie zadławili ze śmiechu, mamy dla was 
na koniec piłkarską zagadkę: w jakim 
innym meczu na Mundialu w XX wieku 
Portugalczyk ustrzelił hat-tricka? Dla 
ułatwienia dodamy, że tym piłkarzem był 
Pedro Pauleta, a bramkarz, który wówczas 
dał mu się trzykrotnie pokonać, wygrał 
później z Liverpoolem Ligę Mistrzów. 

GOSPODZKI&PODRÓŻNY 
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ROZBAWIŁO nas to
Córeczka pyta mamę:
– Co to jest impotencja?
– Hmm... Widzisz, to jest tak, 
jakbyś chciała grać ugotowanym 
makaronem w bierki.

***
– Janie!
– Tak, panie hrabio?
– Zabij tę muchę, chcę być sam.

***
Syn pyta polityka:
– Tato,co to jest reforma?
– Zaraz ci pokażę – odpowiada 
ojciec, bierze wiadro ziemniaków 
i przesypuje je do drugiego wiadra
– Widzisz synu, to właśnie jest 
reforma.
– Ale tato, przecież nic się nie zmie-
niło. Było i jest wiadro ziemniaków!
– Masz rację, ale ile przy tym jest 
hałasu!

***
Uważajcie! Internet pełen jest 
naciągaczy żerujących na ludzkiej 
naiwności. Za jedyne 19,99 zł 
powiem wam jak się ich ustrzec.

***
Wędkarz złowił złotą rybkę, która 
standardowo mówi do wędkarza.
– Spełnię Twoje trzy życzenia.
Wędkarz odpowiedział.
– Chcę ognisko, patelnię i sól.

***
Basen. Mały chłopczyk z wielką 
żywą rybą pod pachą ładuje się 
na najwyższą trampolinę. Ratownik 
krzyczy:
– Co chcesz z tym zrobić?!
– Potrójne salto.

***
Przychodzi żona sapera do szpitala.
– Pani mąż miał wypadek podczas 

pracy – mówi lekarz.
– Gdzie on jest? – pyta żona.
– Leży w sali numer 27, 28 i 29.

***
Funkcjonariusz policji wodnej na 
brzegu jeziora dobrze znanego z 
doskonałych warunków wędkar-
skich zatrzymał faceta z dwoma 
wiadrami ryb:
– Czy ma pan pozwolenie na łowienie 
ryb w tym miejscu?
– Ależ proszę pana, to są udomo-
wione rybki!
– Udomowione?!
– Tak, co wieczór wyprowadzam 
te właśnie ryby na spacer w tym 
jeziorku, żeby sobie popływały. 
Później gwiżdżę i na ten gwizd one 
same wpływają do mojego wiadra.
– Co mi pan kit wciskasz! Żadna 
ryba tego nie potrafi .
Facet popatrzył chwilę na funk-
cjonariusza, po czym powiedział:
– Wobec tego zademonstruję panu. 
Udowodnię, że to prawda!
– Dobra, pokazuj pan, ale bez 
żadnych numerów.
Facet wlał więc zawartość wiader do 
jeziora, postawił je na ziemi i stoi. 
Policjant stoi obok zaciekawiony:
– No i co?
– Jak to co?
– Zawoła je pan czy nie?
– Zawoła kogo?!
– No, ryby!
– Jakie ryby?

***
Mąż drze się siedząc w ubikacji:
– Kochanie! Słyszysz mnie?
– Co się stało? – pyta żona. – Papier 
się skończył?
– Nie... Możesz zrestartować router?

WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
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