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INNI napisali

Pakiet emerytalny 
w Niemczech

Jak poinformował Puls Biznesu, niemiecki 
rząd przyjął pakiet emerytalny przy-
gotowany przez szefa resortu pracy i 

spraw socjalnych Hubertusa Heila.
Zgodnie z zapisami pakietu standardowa 

emerytura po 45 latach składkowych ma 
wynieść 48 proc. średniego wynagrodzenia. 
Równocześnie założono, że składka na 
ubezpieczenie emerytalne nie powinna 
przekroczyć 20 proc. dochodu brutto. 
W tej chwili jest to niespełna 19 proc. W 
Niemczech składka emerytalna opłacana 
jest w połowie przez pracodawcę, a w 
połowie przez pracownika.

W ocenie części środowisk emerytura 
na poziomie 48 proc. średniego wynagro-
dzenia jest niewystarczająca dla ludzi w 
podeszłym wieku. Jeden z liderów lewicy 
Bernd Riexinger zarzucił rządowi, że nie 
zabezpiecza przed ubóstwem osób starszych. 
Jego zdaniem standardowa emerytura 
powinna być wyższa i wynosić 53 proc. 
średniego wynagrodzenia.

Niemiecki rząd przygotował także 
projekt obniżenia składki na ubezpieczenie 
od bezrobocia z 3 proc. do 2,5 proc. Proces 
ten miałby być realizowany do 2022 roku 
w dwóch etapach.

Portugalia walczy 
o emigrantów

Portugalski rząd zapowiedział objęcie 
powracających do kraju emigrantów 
50-procentową redukcją podatku docho-

dowego od osób fizycznych. Dotyczy ona 
Portugalczyków, którzy wyjechali z kraju 
po rozpoczęciu kryzysu gospodarczego w 
2008 roku – podał portal forsal.pl.

Program podatkowego wsparcia dla obywa-
teli, którzy wyjechali z Portugalii w poszuki-
waniu pracy, wejdzie w życie z początkiem 
przyszłego roku. Zakłada on, że obywatel, 
który wróci do kraju, co najmniej przez 3 
lata będzie mógł płacić obniżony o połowę 
podatek dochodowy od osób fizycznych. 
Otrzyma też zwrot części kosztów podróży 
powrotnej i wynajmu mieszkania.

Warunkiem otrzymania pomocy będzie 
złożenie w ministerstwie finansów wniosku, 
w którym emigrant wykaże, że wyjechał 
z kraju w czasie kryzysu gospodarczego. 
Okres ten obejmuje lata 2008 – 2015. Równo-
cześnie będzie to dotyczyło osób, które 
wrócą do Portugalii w latach 2019-2020.

Obecnie poza liczącą 10 mln mieszkańców 
Portugalią żyje 2,3 mln osób urodzonych 
w tym kraju i jest to najwyższy odsetek 
w Europie. Od początku kryzysu co roku 
z Portugalii emigrowało ok. 100 tys. ludzi.

Pielęgniarki nie 
chcą Brexitu

Portal pulsmedycyny.pl poinformował, 
że brytyjskie pielęgniarki obawiają się 
konsekwencji wyjścia Wielkiej Brytanii 

z Unii Europejskiej. Ich zdaniem Brexit 
może przynieść poważne konsekwencje dla 
brytyjskiego systemu opieki zdrowotnej.

Przed problemami związanymi z wyjściem 
Wielkiej Brytanii z UE ostrzegło Królewskie 
Towarzystwo Pielęgniarek (Royal College of 
Nursing, RCN) – związek zawodowy liczący 
ponad 435 tys. członków. W piśmie do przy-
wódców największych partii politycznych 
przedstawiciele RCN zwrócili uwagę na 
braki kadrowe, jakie mogą się pojawić wśród 
pielęgniarek, gdy między Wielką Brytanią 
i pozostałymi państwami UE ograniczony 
zostanie swobodny przepływ pracowników. 
Ma to nastąpić po 31 grudnia 2020 roku. 
Liderzy RCN obawiają się też ograniczenia 
dostępu do wyników najnowszych badań 
medycznych. RCN opowiada się za kolejnym 
referendum w sprawie Brexitu.

Największy odsetek wśród pracowników 
sektora zdrowia, którzy pochodzą spoza 
Wielkiej Brytanii, stanowią Polacy. Wynosi on 
11 proc. Tylko w publicznej służbie zdrowia 
pracuje ponad 8,5 tys. Polaków.

OPRAC. AGA
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Górnicza „S”: Te zmiany 
powinny być wycofane
» PRZEWODNICZĄCY KRAJOWEGO SEKRETARIATU 
Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność oraz Krajowej 
Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność 
sprzeciwiają się zmianom w rozporządzeniach wykonaw-
czych do ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości 
paliw stałych zaproponowanym przez pełnomocnika 
Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze” 
Piotra Woźnego. W ocenie szefów górniczych struktur 
Solidarności wprowadzenie takich wymagań jakościowych, 
jakie zawarł w swojej propozycji pełnomocnik premiera, 
byłoby działaniem zagrażającym gospodarczym interesom 
Polski i polskiego górnictwa.
27 sierpnia przewodniczący KSGiE NSZZ „S” Jarosław 
Grzesik i szef górniczej Solidarności Bogusław Hutek 
skierowali do premiera Mateusza Morawieckiego wystą-
pienie w tej sprawie, domagając się wycofania rozwiązań 
zaproponowanych przez ministra Woźnego i wprowadzenia 
rozporządzenia wykonawczego do ustawy o monitoro-
waniu i kontrolowaniu jakości paliw stałych w wersji 
zaproponowanej przez resort energii. 
W ocenie liderów górniczej Solidarności, parametry 
jakościowe dla węgla kamiennego zawarte w propozycjach 
sformułowanych przez pełnomocnika „uderzają w polskich 
producentów, otwierając tym samym szeroko rynek na 
węgiel z importu, czyli w praktyce pochodzący głównie 
z Rosji”. Związkowcy zwracają uwagę, że wskazany w 
projekcie ministra Woźnego węgiel premium, jako propo-
nowany do stosowania w kotłach w Polsce, praktycznie 
nie jest nigdzie w naszym kraju produkowany. Taką możli-
wość ma tylko jedna polska kopalnia. – Ponadto, według 
szacunków naszych ekspertów, przedstawione wyma-
gania co do parametrów jakościowych węgla w praktyce 
zamykają rynek komunalno-bytowy dla paliwa produko-
wanego przez zakłady górnicze spółki Tauron Wydobycie 
oraz Lubelski Węgiel „Bogdanka”, a także drastycznie 
(o ok. 25-30 proc.) ograniczą przychody Polskiej Grupy 
Górniczej. To może doprowadzić do konieczności cięcia 
zatrudnienia w spółkach węglowych i utraty kilkunastu 
tysięcy miejsc pracy w górnictwie – czytamy w wystą-
pieniu przedstawicieli związku do premiera. – Obok 
dramatycznych konsekwencji społecznych, ten stan rzeczy 
będzie miał też poważne skutki dla finansów publicznych 
związane z ograniczeniem wpływów z podatków i innych 
różnego rodzaju danin publiczno-prawnych płynących 
z sektora górnictwa węgla kamiennego do budżetu 
państwa. A warto przypomnieć, że mówimy tu o kwotach 
wielomiliardowych – podkreślili szefowie górniczych 
struktur Solidarności.
Reprezentanci związku zwracają uwagę, że parametry 
jakościowe paliw stałych zawarte w projekcie rozporzą-
dzenia Ministra Energii zostały już wcześniej uzgodnione 
zarówno z producentami węgla, jak i stroną społeczną. 
Dlatego ich zdaniem powinny w takim właśnie kształcie 
zostać przyjęte, a zmiany proponowane przez ministra 
Piotra Woźnego winny zostać wycofane.

POD

Ciepło systemowe w Rybniku 
zgodnie z planem
» ZAPISANY W PROGRAMIE DLA ŚLĄSKA (PDŚ) 
projekt dotyczący kogeneracji energii elektrycznej i ciep-
lnej oraz rozwoju ciepła sieciowego na bazie Elektrowni 
Rybnik będzie realizowany. Takie zapewnienie przekazał 
stronie społecznej Ryszard Wasiłek, członek zarządu Polskiej 
Grupy Energetycznej, do której należy rybnicka elektrownia, 
podczas spotkania 24 sierpnia w Warszawie z udziałem mini-
stra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, nadzorują-
cego z ramienia rządu realizację PdŚ. Tym samym zaprzeczył 
doniesieniom jakoby właściciel zamierzał zamknąć rybnicką 
elektrownię i nie realizować tego projektu.
Zgodnie z zapisami programu projekt, którego nieodłącznym 
elementem jest modernizacja bloków węglowych o mocy 
200 MW, ma zostać sfinalizowany do 1 września 2022 roku. 
Dzięki tej inwestycji Elektrownia Rybnik będzie obok energii 
elektrycznej produkować również energię cieplną do ogrze-
wania mieszkań i domów w Rybniku oraz ciepłą wodę użyt-
kową. Partnerem inwestycji obok PGE jest Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo oraz samorząd miasta.
Elektrownia Rybnik w październiku ubiegłego roku 
została zrepolonizowana. Wcześniej należała do francu-
skiego koncernu EDF. Obecnie wchodzi w skład polskiego 
koncernu PGE.

NY

Dawno, dawno temu, kiedy 
nie było jeszcze 300+, 500+, a 
pomysłodawca plusów ujem-
nych i plusów dodatnich jeszcze 
nie wykonał zwrotu o 360 

stopni i był bardziej znany jako posiadacz 
dużego długopisu z odpustu niż jako 
były prezydent, zostałem pierwszakiem. 
Nie mogłem się doczekać, kiedy założę 
na plecy tornister. On też czekał (nie 
mężczyzna z wąsem, lecz tornister, oczywi-
ście). Już od czterech miesięcy. Zapobiegliwi 
rodzice załatwili owo cudo nieopodal mojej 
rodzinnej miejscowości, ale jednak za granicą,  
a konkretnie w Czechosłowackiej Repub-
lice Socjalistycznej. Piszę „załatwili” nie 
przez pomyłkę. To były czasy, kiedy 
kupowanie było nie lada wyzwaniem i 
to raczej nie ze względu na brak gotówki, 
z którą zresztą też było krucho, lecz z 
powodu notorycznego braku towaru. 
Krótko mówiąc, nawet najbogatszy nie 
mógł sobie ot tak czegoś kupić. Najpierw 
musiał sobie tę możliwość załatwić.  
Ale wracając do rzeczy, czyli do opisu mojego 
pierwszego tornistra. Otóż był on zrobiony 
z prawdziwej skóry. Barwiony na kolor 
granatowy. Z metalowymi zatrzaskami i z 
plastikowymi odblaskami, dzięki którym 
po zmierzchu posiadacz fiata, poloneza czy 
syrenki mógłby dostrzec, że jakiś szczyl 
zmierza ze szkoły do domu. Oczywiście 
gdyby akurat w pobliżu mnie i mojego 
tornistra taki automobil przejeżdżał. To się 
zdarzało, ale nie z taką częstotliwością jak 
dziś. Do owego zachwycającego tornistra 
rodzice załatwili u naszych południowych 
sąsiadów bonus w postaci wiecznego pióra 
Żaczek. Jak się później okazało, wieczne 
ono było jak przyjaźń polsko-radziecka, ale 
i tak lepsze niż trudno dostępne i jeszcze 
trudniejsze w codziennym użytkowaniu 
pióra naszej, krajowej produkcji.

Pierwszak obok tornistra i pióra powi-
nien mieć jeszcze co? Piór – nik. Ten był był 
dla odmiany chiński. To był wówczas hit, 
podobnie jak pachnące gumki z Chińskiej 
Republiki Ludowej, których niestety w 
swojej wyprawce nie posiadałem. Rodzice 
nabyli je drogą kupna dopiero w II półroczu, 

ale nie pamiętam od kogo i gdzie. Od razu 
spieszę też wyjaśnić żartownisiom, że chodzi 
o gumki do gumowania źle odtwarzanych 
ołówkiem linii, figur i liter, a nie o wyroby 
przemysłu gumowego, które kupowali dla 
jaj uczniowie klas dużo starszych.

Wyprawka szkolna to zawsze jest sporo 
zachodu i sporo wydatków, a bywa że i sporo 
załatwiania. Każdy rodzic marzy, żeby jego 
dziecko poszło do szkoły dobrze wyposa-
żone i żeby porównując z rówieśnikami 
tornistry i ich zawartość, nie zostały od 
razu ustawione w grupie gorszych. Wszak 

powszechnie wiadomo, że dzieci potrafią 
być okrutne. Oczywiście są tacy, którzy 
dokładają starań, aby konkurentkom i 
konkurentom oko zbielało oraz tacy, którzy 
mają to wszystko w głębokim poważaniu, 
ale wydaje się, że choć to stosunkowo częste 
przypadki, to jednak skrajne. Pójście do 
szkoły to przekroczenie progu, przekro-
czenie granicy. Wysokiego progu, wyraźnej 
granicy. Nie tylko dla dziecka. Nie tylko dla 
rodziców. To wydarzenie ważne dla całej 
wspólnoty. Ci, którzy to rozumieją, mają 
też świadomość, jak ważne jest bezpłatne 
szkolnictwo, jak istotny jest drobny, ale 
zarazem bardzo znaczący gest w postaci 
rządowego programu dofinansowania 
wyprawek szkolnych dla dzieci. Gest 
pokazujący, jakie są priorytety wspólnoty. 
Jest jeszcze jedna ważna rzecz, która od lat 
przez państwo polskie nie jest rozwiązana w 
sposób należyty – dobrze przygotowani do 
swojej roli i dobrze wynagradzani nauczy-
ciele. Ale to temat na odrębną opowieść.

JEDEN Z DRUGĄ:)

CHODZI O TO zwłaszcza...
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Do tornistra rodzice załatwili u 
naszych południowych sąsiadów 
bonus w postaci wiecznego  
pióra Żaczek. Jak się później okazało, 
wieczne ono było jak przyjaźń polsko-
radziecka, ale i tak lepsze niż pióra 
naszej, krajowej produkcji.



Solidarność działająca w sieci 
Biedronka rozpoczęła spór zbio-
rowy z pracodawcą. Związkowcy 
domagają się m.in. skrócenia 
godzin w pracy w soboty, które 
zostały wydłużone po wejściu 
w życie ustawy o ograniczeniu 
handlu w niedziele. 

– Biedronka wydłużyła 
godziny otwarcia sklepów w 
soboty do 22.00 lub nawet 23.00. 
O tej porze naprawdę mało kto 
robi zakupy i utarg jest bardzo 
mały. Zdarzają się za to agresywni 
klienci pod wpływem alkoholu 
czy innych używek. W ostatnich 
miesiącach wiele razy otrzymy-
waliśmy od pracowników z 
całego kraju informacje, że do 
sklepów musiała być wzywana 
policja. Biedronka wydłużyła 
godziny pracy do późnych 
godzin nocnych, ale nie zapew-
niła sklepom i pracownikom 
właściwej ochrony – mówi 
Piotr Adamczak, przewodni-
czący Solidarności w Jeronimo 
Martins Polska.

Przewodniczący podkreśla, że 
zamknięcie sklepu nie oznacza, 
że pracownicy od razu mogą 
wyjść do domu. – Trzeba jeszcze 
uporządkować sklep, podliczyć 
kasy i wykonać wiele innych 
czynności. W efekcie pracownicy 
wychodzą ok. północy. Nasze 
sklepy są i w dużych miastach, 
gdzie o tej porze jeżdżą jeszcze 
autobusy, i w małych miejsco-
wościach, gdzie tej komunikacji 
nie ma – zaznacza Adamczak. 

Wśród żądań, które związ-
kowcy przedstawili pracodawcy, 

jest również postulat dotyczący 
zwiększenia zatrudnienia w skle-
pach. Pracownicy sieci skarżą 
się, że są obarczani pracą ponad 
siły. – Poziom zatrudnienia na 
poszczególnych sklepach jest 
taki sam lub mniejszy niż np. 
10 lat temu. Tymczasem w tym 
okresie znacząco wzrósł asor-
tyment. Nie trzeba pracować 
w Biedronce, żeby zobaczyć, 
że pracowników jest za mało. 
Klienci też widzą, jak pracownicy 
biegają po sklepie, wykładają 
towar, wypiekają pieczywo, 
a w międzyczasie obsługują 
klientów na kasie, gdy zrobi się 
kolejka – mówi szef związku 
w Biedronce. 

Solidarność domaga się 
również wprowadzenia regula-

minu wynagradzania, nowego 
regulaminu pracy oraz zmiany 
systemu premiowego, który 
w ocenie związkowców jest 
niesprawiedliwy. – Premie 
w naszej sieci są oparte na 
sprecyzowanych kryteriach, 
a jednocześnie mają charakter 
uznaniowy, więc koniec końców 
to, czy pracownik dostanie 
premię, czy nie, zależy od arbi-
tralnej decyzji przełożonych. 
W praktyce wygląda to tak, 
że z jednej strony Biedronka 
chwali się w mediach podwyż-
kami wynagrodzeń, a z drugiej 
pozbawia pracowników premii 
– wskazuje Piotr Adamczak. 

Jak podał przewodniczący, 
pismo informujące o wszczęciu 
sporu zostało drogą pocztową 

wysłane do pracodawcy 28 
sierpnia i dziś powinno trafić 
do adresata. Zgodnie z ustawą o 
rozwiązywaniu sporów zbioro-
wych, po złożeniu żądań przez 
stronę związkową rozpoczną się 
rokowania z pracodawcą. Jeżeli 
nie przyniosą one porozumienia, 
kolejnym etapem są mediacje 
z udziałem mediatora wyzna-
czonego przez resort rodziny, 
pracy i polityki społecznej. Jeśli 
i one zakończą się fiaskiem, w 
firmie może dojść nawet do 
strajku generalnego. 

Sieć Biedronka należąca do 
Jeronimo Martins Polska posiada 
w całej Polsce ok. 3 tys. sklepów, 
które zatrudniają łącznie 65 tys. 
pracowników. 

 ŁK

W styczniu tego 
roku przed-
stawiliśmy 
p o s t u l a t 
dotyczący 

podwyżek dla nauczycieli w 
wysokości 15 proc. W odpo-
wiedzi, w kwietniu rząd podniósł 
pensje o 5 proc. i zapowie-
dział, że kolejne podwyżki w 
tej samej wysokości wejdą w 
życie w 2019 i w 2020 roku. 
Takie rozwiązanie nie usatys-
fakcjonowało środowiska. 
W praktyce wynagrodzenia 
nauczyciela dyplomowanego 
z 20-letnim stażem wzrosło o 
ok. 160 zł brutto. Biorąc pod 
uwagę inflację, realny wzrost 
płac był niewielki i nie przy-
bliżył zarobków nauczycieli do 
przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce, czego się doma-
galiśmy – mówi Lesław Ordon, 
przewodniczący Regionalnego 
Sekretariatu Nauki i Oświaty 
NSZZ Solidarność w Katowicach. 

Jak zaznacza, w ciągu ostat-
nich miesięcy przedstawiciele 
oświatowej Solidarności wielo-
krotnie rozmawiali z szefową 
edukacji Anną Zalewską na 
temat podwyżek. Do ostat-
niego spotkania, podczas 
którego ten problem został 

poruszony, doszło 22 sierpnia. 
– Te rozmowy również nie 
przyniosły przełomu, mimo że 
pani minister bardzo dobrze zna 
nasze postulaty. Domagamy się, 

by od 1 stycznia 2019 roku 
wynagrodzenia nauczycieli 
wzrosły o 10 proc. i zostały 
zwaloryzowane o wskaźnik 
inflacji – dodaje Lesław Ordon.

Dodatkowo oświatowa Soli-
darność domaga się rezyg-
nacji MEN z wchodzącego od 
1 września obowiązkowego 
oceniania nauczycieli. Ma ono 

polegać na obligatoryjnym, 
przypadającym raz na trzy 
lata, ocenianiu pracy nauczy-
ciela przez dyrektora szkoły. 
Wynik, jaki dana osoba uzyska, 
będzie miał wpływ na skró-
cenie awansu zawodowego, 
jeżeli dotyczy to nauczyciela 
mianowanego lub przyznania 
nauczycielowi dyplomowanemu 
miesięcznej premii w wysokości 
500 zł. Premia ta miałaby być 
wypłacana przez 3 lata, czyli 
do momentu kolejnej oceny, 
przy czym obligatoryjna ocena 
wchodzi w życie już teraz, a 
związana z nią premia dopiero 
za trzy lata. 

Natomiast jeśli praca nauczy-
ciela zostanie źle oceniona, 
wówczas dyrektor będzie 
mógł go zwolnić. W ocenie 
związkowców problem polega 
na tym, że kryteria oceny 
będą wyznaczali dyrektorzy 
szkół. – Obawiamy się, że tak 

wyśrubują wymagania, że mało 
który nauczyciel uzyska ocenę 
wyróżniającą i związaną z nią 
premię, co będzie na rękę samo-
rządom, od których dyrektorzy 
szkół są zależni. W dodatku 
ewentualna premia będzie się 
należała tylko nauczycielom 
dyplomowanym, co dyskry-
minuje nauczycieli posiada-
jących inne stopnie awansu 
zawodowego, np. mianowa-
nych. Oprócz tego ocenianie 
nauczyciela będzie się wiązało 
z ogromną masą papierów. 
Nauczyciel będzie musiał 
składać sprawozdania ze swojej 
pracy, co tylko dodatkowo ją 
zbiurokratyzuje – wyjaśnia 
przewodniczący oświatowej 
Solidarności w Regionie Śląsko-
-Dąbrowskim. Lesław Ordon 
przypomina, że PiS szedł do 
wyborów parlamentarnych z 
obietnicą odbiurokratyzowania 
pracy nauczycieli i wzrostu jej 
prestiżu, m.in. poprzez znaczące 
podwyżki wynagrodzeń, ale 
tak się nie dzieje. – Jesteśmy 
coraz bardziej zdetermino-
wani i rozgoryczeni. Będziemy 
walczyć o swoje prawa, nie 
wykluczamy działań protestacyj-
nych – zaznacza związkowiec.
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27 sierpnia około 130 
pracowników Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Zabrzu przybyło na sesję 
Rady Miasta. Poinformowali 
radnych o niskich płacach 
w ośrodku. Rada Miasta 
zdecydowała o zwołaniu 
w tej sprawie posiedzenia 
Komisji Polityki Społecznej.

Na sesję Rady Miasta 
pracownicy MOPR przyszli 
z flagami Solidarności i w 
związkowych kamizelkach. 
Przynieśli ze sobą transparenty 
informujące o trwającym w 
ośrodku sporze zbiorowym. – 
Dzięki obecności na sali obrad 
tak licznej grupy pracow-
ników MOPR, radni zaintere-
sowali się naszymi zarobkami i 
brakiem podwyżek w ośrodku 
od lat. Obrady zostały prze-
rwane. Radni zdecydowali 
o zwołaniu w tej sprawie 
posiedzenia Komisji Polityki 
Społecznej. Z ich wypowiedzi 
wynikało, że w ogóle nie 
znali powodów rozpoczęcia 
sporu zbiorowego w MOPR 
– informuje Natalia Daniel-
-Kozik, wiceprzewodnicząca  
zakładowej Solidarności. 

Zdaniem wiceprzewod-
niczącej informację o sytu-
acji płacowej w zabrzań-
skim MOPR radni powinni 
otrzymać od wiceprezydenta 
miasta Krzysztofa Lewan-
dowskiego, zaraz po jego 
spotkaniu ze związkowcami 
21 sierpnia. Tym bardziej że 
podczas spotkania wicepre-

zydent uzależnił podwyżki 
w ośrodku od zgody Rady 
Miasta na dokonanie korekt 
finansowych w miejskim 
budżecie. Termin głosowania 
w tej sprawie wyznaczył  
na 17 września. 

W tej sytuacji Rada Miasta 
w uchwale zdecydowała, że 
wcześniej, 10 września, prob-
lemem niskich zarobków i 
brakiem podwyżek w MOPR 
zajmie się Komisja Polityki 
Społecznej. Na posiedzenie 
zaproszeni zostali nie tylko 
związkowcy z Solidarności 
ale i wszyscy zaintereso-
wani pracownicy. Radni 
zasugerowali aby przed-
stawić wszystkie pisma w 
sprawie podwyżek płac w 
MOPR, które przez ostatnie 
lata kierowaliśmy do władz 
miasta, a które pozostawały 
bez odpowiedzi – informuje 
wiceprzewodnicząca. 

Spór  zbiorowy trwa 
w ośrodku od 11 lipca.  
W ocenie przedstawicieli 
zakładowej Solidarności, 
propozycja dyrekcji doty-
cząca podwyżki płac o 70 
zł brutto od stycznia 2019 
roku, jest stanowczo za niska.  
13 sierpnia, po fiasku rokowań, 
związkowcy oflagowali 
wszystkie budynki MOPR. 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Zabrzu jest 
jednostką podległą Urzędowi 
Miasta. Zatrudnia łącznie  
270 pracowników. 

BEA

3 września blisko 4,6 mln uczniów i kilkaset tysięcy nauczycieli rozpocznie nowy rok szkolny.  
Dla związku będzie to kolejny rok batalii o wzrost nauczycielskich wynagrodzeń.

Postulaty płacowe wciąż niezrealizowane

Spór zbiorowy w Biedronce Radni pomogą?

Foto: commons.wikimedia.org/Dominik Fiuk/CC BY-SA 4.0 

Solidarność chce, by 
w 2019 roku płace 
nauczycieli wzrosły 
o 10 proc. i zostały 
zwaloryzowane o wskaźnik 
inflacji.



Ko n f e r e n c j a  z 
udziałem przed-
stawicieli niemie-
ckiej centrali związ-
kowej IG Metall, 

Krajowego Sekretariatu Meta-
lowców NSZZ Solidarność oraz 
zrzeszonej w OPZZ Federacji 
Związków Zawodowych „Meta-
lowcy” zorganizowana została 
w siedzibie śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności. Jednym z tematów 
spotkania był rozwój związków 
zawodowych. 

W ocenie uczestników 
konferencji pracownicy bardzo 
często nie zdają sobie sprawy z 
tego, że zorganizowanie się w 
związek zawodowy leży w ich 
interesie. Tylko w ten sposób 
mogą doprowadzić do zmian 
w zakładzie. Przedstawicielom 
centrali związkowej znacznie 
łatwiej prowadzić negocjacje 
z pracodawcą, jeśli wiedzą, że 
wspiera ich dobrze zorgani-
zowana załoga, która w razie 
potrzeby jest gotowa przystąpić 
do protestu i walczyć o swoje 
prawa. Jest to także siła, przed 
którą pracodawcy czują respekt. 
– Jeśli małe rybki połączą się 
w stado, to mogą dać radę 
nawet takiej wielkiej rybie, 
jaką jest pracodawca – przeko-
nywał w swoim wystąpieniu 
Olivier Höbel, reprezentujący 
Region Berlin-Brandenburgia-
-Saksonia IG Metall – jednej 
z największych organizacji 
związkowych na świecie. IG 
Metall zrzesza 2,2 mln pracow-
ników w przemyśle meta-
lowym, tekstylnym, drzewnym 
i tworzyw sztucznych. Region 
Berlin-Brandenburgia-Saksonia 
obejmuje trzy landy znajdujące 
się na wschodzie kraju i liczy 
przeszło 150 tys. członków.

Model niemiecki
W Niemczech podstawę 
stosunków pracy stanowią 
układy zbiorowe. To w tych 

dokumentach określana jest 
m.in. wysokość płac w danej 
branży. Zazwyczaj układ zbio-
rowy negocjują przedstawi-
ciele centrali związkowej z 
przedstawicielami organizacji 
pracodawców. Obecnie zapi-
sami układów zbiorowych 
objętych jest ok. 50 proc. 
pracowników w tym kraju. Na 
terenie Berlina, Brandenburgii 
i Saksonii odsetek ten wynosi 
31 proc. – Żeby mogło dojść do 
negocjacji układu zbiorowego 
pracy, pracodawca musi być 
zrzeszony w związku praco-
dawców, a w zakładzie musi 
działać związek zawodowy  
– powiedziała TŚD Gabriele 
Ibrom reprezentująca IG Metall. 

Jak wyjaśniła, niemieckie prawo 
nie określa progu uzwiązko-
wienia który obligowałby 
pracodawców do rozpoczęcia 
rozmów ze związkowcami na 
temat układu zbiorowego. 
Jednak w praktyce jest tak, że 
jeśli uzwiązkowienie w danej 
firmie jest niższe niż 20 proc., 
to szanse na podpisanie doku-
mentu są nikłe. Tak samo jest 
z radami zakładowymi, które 
wspólnie ze związkami zawo-
dowymi reprezentują interesy 
pracowników. – Rada zakładowa 
może powstać w zakładzie, 
w którym nie działa związek 
zawodowy. Są też takie rady, 
których członkowie nie należą 
do związku. Jednak w praktyce 

układy zbiorowe pracy mogą 
podpisywać tylko związki 
zawodowe i tylko związki 
mogą wzywać pracowników 
do strajku. Zależność jest więc 
prosta. Jeśli w zakładzie związek 
jest liczny, to silna jest też 
rada zakładowa. Rada, która 
nie ma wsparcia w związku, 
jest dużo słabsza – dodała 
Gabriele Ibrom.

Potrzeba 60 proc.
Dlatego, jak przekonywał 
Olivier Höbel, ważne jest, żeby 
uświadamiać pracownikom, 
że jeśli mają jakiś problem 
do rozwiązania, np. przeszka-
dzają im wysokie temperatury 
panujące latem na halach 

produkcyjnych lub chcą więcej 
zarabiać, to muszą się zorgani-
zować. – Takim pracownikom 
mówimy: możemy wam pomóc, 
ale przystąpcie do związku – 
podkreślał dyrektor Regionu 
Berlin-Brandenburgia-Saksonia 
IG Metall podczas spotkania 
w Katowicach. W jego ocenie, 
żeby w ogóle mogło dojść 
do rozmów z pracodawcą 
na temat układu zbiorowego 
pracy, do związku powinno 
należeć więcej niż 50 proc. 
pracowników zakładu. – Jeżeli 
uzwiązkowienie nie przekracza 
50 proc., to bardzo trudno jest 
wynegocjować dobry układ 
zbiorowy. Dlatego dążymy do 
tego, by do związku należało 

60-70 proc. załogi danego 
przedsiębiorstwa – zaznaczył 
Höbel, dodając, że czasem od 
powstania związku do rozpo-
częcia rozmów dotyczących 
układu zbiorowego pracy, 
mija kilka lat.

Warto być cierpliwym
Jako przykład podał zakłady 
meblarskie Maja Möbelwerke 
w miejscowości Wittichenau w 
Saksonii. W zakładzie zatrud-
nionych jest 880 pracowników, 
w tym 350 Polaków oraz 280 
osób za pośrednictwem agencji 
pracy tymczasowej. Zdecydo-
wana większość pracowników 
Maja Möbelwerke otrzymuje 
wynagrodzenie równe płacy 
minimalnej. W 2014 roku do 
związku zawodowego w firmie 
należało mniej niż 1 proc. 
załogi. Budowanie związku 
rozpoczęło się praktycznie od 
zera. Liderom z IG Metall udało 
się stworzyć grupę aktywnych 
pracowników firmy, którzy 
zaangażowali się w działal-
ność związkową i zachęcali 
innych do zrzeszania się. Rok 
później do związku należało 
już 15 proc. załogi. W 2016 
roku rozpoczęły się spotkania 
z pracownikami polskimi, 
wśród których, dzięki wsparciu 
Solidarności, także powstała 
grupa aktywnych. Te działania 
doprowadziły do powstania w 
2017 roku rady zakładowej, 
która liczy 13 osób, z czego 
12 jest członkami IG Metall, a 
funkcję jej wiceprzewodniczą-
cego pełni Polak. Natomiast do 
związku zawodowego należy 
31 proc. załogi. – Rozpoczy-
namy kampanię dotyczącą 
układu zbiorowego pracy, 
ale zdajemy sobie sprawę, że 
uzwiązkowienie musi jeszcze 
wzrosnąć, żeby podpisanie 
takiego układu było realne – 
podkreślił Höbel.
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ZAŁÓŻ ZWIĄZEK I BĄDŹ SILNY W PRACY. 
ZORGANIZOWANI MAJĄ LEPIEJ!

Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci: 
tel.: 32 728 41 13 kom. 504 259 646  
e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl

Foto: IG Metall

Tylko podpisanie układu zbiorowego pracy może doprowadzić do poprawy warunków pracy, ale żeby taki 
dokument powstał, pracownicy muszą się zorganizować w związek zawodowy – mówił Olivier Höbel, 
dyrektor Regionu Berlin-Brandenburgia-Saksonia IG Metall podczas spotkania związkowców z branży metalowej,  
które odbyło się 23 sierpnia w Katowicach.

Jest związek, jest układ zbiorowy



W tym roku mija 30.rocznica 
fali strajków z 1988 roku. 
Jaka była przyczyna prote-
stów, które doprowadziły do 
rozmów przy Okrągłym Stole 
i zmiany ustrojowej w Polsce?

– Od ponad dekady trwał 
kryzys gospodarczy, brakowało 
artykułów konsumpcyjnych, 
rynek był bardzo źle zaopa-
trzony. Początek 1988 roku 
przyniósł kolejne załamanie, 
chociaż rządzący podkreślali, 
że powinno być lepiej, że 
wchodzimy w kolejny etap 
reformy gospodarczej i lada 
moment nastąpi poprawa. 
Pomimo tych zaklęć, poziom 
życia obniżał się. Do tego doszły 
ograniczenia w dostawach 
energii elektrycznej, które 
były szczególnie odczuwalne w 
wielu górnośląskich miastach. 
Na niektórych osiedlach często 
brakowało również wody. W tej 
sytuacji na zakładach uaktyw-
niły się podziemne struktury 
Solidarności. Pierwsze strajki 
wybuchły już wiosną 1988 
roku. Była to odpowiedź na 
podwyżkę cen, która weszła 
w życie na początku lutego, 
była najwyższa od 1982 roku i 
wbrew zapowiedziom nie przy-
niosła poprawy zaopatrzenia.
15 sierpnia zbuntowali się 
górnicy z jastrzębskiej kopalni 
Manifest Lipcowy, do których 
bardzo szybko przyłączyły się 
kolejne zakłady...

– Ciężka praca górników 
nie przekładała się na wyna-
grodzenia. Z jednej strony z 
miesiąca na miesiąc malała 
wartość pieniądza, z drugiej i 
tak nic nie można było kupić, 
nawet słynne sklepy górnicze 
zaczęły świecić pustkami. Spora 
część górników pracowała przez 
siedem dni w tygodniu, co spra-
wiało, że praca w kopalniach 
stawała się nieznośna. Oprócz 
tego nie respektowano upraw-
nień wynikających z Karty 
Górnika. Na to nakładała się 
fatalna sytuacja mieszkaniowa. 
Wielu górników mieszkało 
w hotelach robotniczych, 
niektórzy nawet po kilka lat.
Strajkujący zgłosili nie tylko 
postulaty ekonomiczne i 
socjalne...

– Wiosną 1988 roku poja-
wiły się głównie postulaty 
ekonomiczne. Sytuacja zmie-
niła się w lecie, gdy obok nich 
przedstawione zostało żądanie 
dotyczące legalizacji Niezależ-
nego Samorządnego Związku 
Zawodowego Solidarność. Z 
punktu widzenia rządu był to 
postulat polityczny, ponieważ 
komunistyczna władza postrze-
gała Solidarność jako przeciw-
nika politycznego.
Jednak skala strajków była 
znacznie mniejsza niż w 1980 
roku. Dlaczego?

– Do 20 sierpnia strajkowało 
12 kopalń, głównie w Rybni-

ckim Okręgu Węglowym, ale 
nie tylko. Do protestu przyłą-
czyli się m.in. górnicy z kopalni 
Andaluzja w Piekarach Śląskich. 
Władza od razu podjęła dzia-
łania, które miały zapobiec 
rozprzestrzenianiu się strajków. 
Rozpoczęto ofensywę propa-
gandową, wszędzie, gdzie tylko 
się dało – w gazetach, mediach 
lokalnych, audycjach radiowych 
oraz w telewizji – podkre-
ślano, że strajki są nielegalne, 
a osoby, które się przyłączą 
do protestujących, spotkają 
represje, łącznie ze zwolnieniem 
z pracy. Podawano, że protesty 
szkodzą Polsce, twierdząc, że 
prowadzą do jeszcze większej 
zapaści gospodarczej, co powo-
duje braki w sklepach. W ten 
sposób chciano przerzucić na 

protestujących odpowiedzial-
ność za kryzys. Wielu ludzi 
podatnych na tę propagandę 
patrzyło na strajki z obawą, ale 
determinacja górników była 
ogromna. Nie dali się zastra-
szyć. Po kilku dniach protesty 
zaczęły się wylewać poza Śląsk, 
zastrajkowało Wybrzeże.
Równocześnie 20 sierpnia w 
Warszawie zebrał się Komitet 
Obrony Kraju pod przewodni-
ctwem gen. Wojciecha Jaruzel-
skiego, który rozważał wpro-
wadzenie stanu wyjątkowego, 
a nawet powtórkę ze stanu 
wojennego, czyli wyprowa-
dzenie wojska i milicji na ulice...

– Jeszcze tego samego dnia 
wojewoda katowicki Tadeusz 
Wnuk postanowił, że na terenie 
Jastrzębia-Zdroju i w okolicy 

innych strajkujących kopalń 
wprowadzony zostanie stan 
wyjątkowy. Tak też się stało, w 
pobliże protestujących zakładów 
skierowane zostały oddziały 
wojska i milicji. To rozpoczęło 
wojnę nerwów. Z jednej strony 
władza dążyła do zlikwidowania 
protestów, z drugiej obawiała 
się, że pacyfikacja z użyciem 
wojska i milicji przyniesie 
efekt odwrotny i dojdzie do 
strajku powszechnego. Nie 
mamy dostępu do wszystkich 
materiałów dotyczących tego 
okresu, ale najprawdopodob-
niej rządzący konsultowali się 
ze swoimi zwierzchnikami 
w Moskwie. Wydaje się, że 
ekipa Gorbaczowa nie była 
zainteresowana zaognianiem 
sytuacji w Polsce. 21 sierpnia do 

Jastrzębia-Zdroju przyjechał szef 
Wojewódzkiego Urzędu Spraw 
Wewnętrznych płk Zdzisław 
Wewer, który podczas spotkania 
z członkami egzekutywy PZPR 
przekonywał, by członkowie 
partii postawili na dialog i nie 
oczekiwali od wojska i milicji 
rozwiązania siłowego.
To był przełom w myśleniu 
ówczesnej władzy?

– Strajki wystraszyły rządzą-
cych, którzy obawiali się, że 
mogą się one stać zapalnikiem 
wybuchu niezadowolenia 
społecznego w całym kraju. 
Na szczęście obyło się bez 
rozlewu krwi. 26 sierpnia szef 
Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych gen. Czesław Kiszczak 
zasugerował, że przedstawi-
ciele różnorodnych środowisk 

społecznych i pracowniczych 
mogliby się spotkać przy tzw. 
Okrągłym Stole. Już następ-
nego dnia to oświadczenie 
zostało podane do publicznej 
wiadomości, wydrukowano 
je w Trybunie Robotniczej.
Niemniej obietnica dotycząca 
legalizacji Solidarności nie 
padła...

– Dlatego górnicy z Mani-
festu Lipcowego postanowili, 
że strajk będzie trwał dalej. O 
zakończeniu protestu zdecy-
dowali dopiero 3 września, 
po bardzo trudnych i długich 
rozmowach z Lechem Wałęsą, 
który przyjechał do zakładu. 
To otwarło drogę do Okrągłego 
Stołu, ale trzeba pamiętać, że 
postulaty protestujących nie 
zostały spełnione.

H I S T O R I A  Z W I Ą Z K UZarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 5fb.com/SlaskoDabrowskaSolidarnosc  Nr 29/2018 |  KATOWICE 30.08-5.09.2018

Foto: Archiwum IPN Katowice

Z dr. Bogusławem Traczem z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach rozmawiała Agnieszka Konieczny

Władze PRL obawiały się  
kolejnego zrywu robotników



Obchody rozpo-
czną się o godz. 
10.00 mszą św. 
w kościele pw. 
Najświętszej Maryi 

Panny Matki Kościoła przy  
ul. księdza Jerzego Popiełuszki.  
Po zakończeniu nabożeństwa 
w pobliżu świątyni posadzony 
zostanie „Dąb Wolności”. Będzie 
to jeden ze 100 dębów poświę-
conych przez papieża Franciszka 
z okazji przypadającej w tym 

roku 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 

Uroczystości pod pomnikiem 
Porozumienia Jastrzębskiego 
rozpoczną się o godz. 11.45. 
Jednym z punktów obchodów 
będzie nadanie placowi znaj-
dującemu się przed kopalnią 
Zofiówka imienia Tadeusza 
Jedynaka, sygnatariusza Poro-
zumienia Jastrzębskiego oraz 
odsłonięcie poświęconej mu 
tablicy pamiątkowej.

Podczas uroczystości swoje 
przemówienia wygłoszą 
zaproszeni goście. Jak co 
roku uczestnicy obchodów 
złożą wiązanki kwiatów pod 
Pomnikiem Porozumienia 
Jastrzębskiego. – Do udziału 
w uroczystościach zapra-
szamy uczestników tamtych 
wydarzeń, sympatyków i 
członków związku wraz z pocz-
tami sztandarowymi – mówi 
Mirosław Truchan, zastępca  

przewodniczącego śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności.

O godz. 15.00 w budynku 
szko len iowym kopa ln i 
Zofiówka odbędzie się semi-
narium naukowe poświęcone 
strajkom górniczym z 1988 roku.  
W panelu wezmą udział m.in. 
uczestnicy wydarzeń sprzed 30 
lat oraz przedstawiciele kato-
wickiego Oddziału Instytutu 
Pamięci Narodowej.

AGNIESZKA KONIECZNY
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Foto: TŚD/Solidarność Jastrzębska

Porozumienie Jastrzębskie było trzecim, po gdańskim i szcze-
cińskim, które na fali strajków 1980 roku robotnicy podpisali z 
komunistyczną władzą. Dokument został podpisany 3 września w 
kopalni Manifest Lipcowy (obecnie Zofiówka). Górnicy wymusili 
m.in. rezygnację z czterobrygadowego systemu pracy, co dało im 
wolne niedziele oraz wywalczyli wolne soboty. Spełnionych zostało 
też wiele postulatów branżowych. 

Strajk w Manifeście Lipcowym oraz w innych kopalniach miał 
przede wszystkim charakter solidarnościowy z protestującymi zało-
gami Gdańska i Szczecina, a do zgłoszonych przez nie postulatów 
górnicy dołączyli swoje.

AGA

Uroczystości rocznicowe w Jastrzębiu-Zdroju

4 września minie ćwierć wieku 
od tragicznej śmierci przewod-
niczącego śląsko-dąbrowskiej 
Grzegorza Kolosy, szefa Sekcji 
Krajowej Górnictwa Węgla 
Kamiennego Adama Stepe-
ckiego i związkowego kierowcy 
Jana Tyszkiewicza. Zginęli 
wypadku samochodowym 
pod Koziegłowami. Wracali z 
nagrania telewizyjnej debaty 
wyborczej.

Grzegorz Kolosa jako 
u r o d z o n y  l i d e r  d a ł  s i ę 
poznać w 1988 roku podczas 
sierpniowych strajków w 
jastrzębskich kopalniach. 
Był przywódcą protestu 
w KWK Moszczenica. Za 
udział w strajku stracił pracę.  
W 1989 roku, po reaktywacji 
Solidarności, Kolosa został 
przewodniczącym związku w 
Moszczenicy. Od 1990 roku 
był najmłodszym członkiem 
prezydium Zarządu Regionu 

Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
Solidarność oraz Komisji 
Krajowej. W marcu 1992 
roku został przewodniczącym 

regionalnych struktur związ-
kowych. Miał zaledwie 26 lat.

–  Grzegorz Kolosa zaim-
ponował mi sercem do dzia-

łania. Musiał intensywnie 
nabierać nowej wiedzy. Uczył 
się szybko i roli przewodni-
czącego podjął się będąc, jak 
się okazało, w pełni do tego 
przygotowanym. W 1993 
roku myślałem o Nim jako 
o przyszłym kandydacie na 
szefa związku – wspominał 
dr Ryszard Kuszłejko, nieży-
jący już członek ówczes-
nego ZR w książce pt. „Za 
krótko”, wydanej przez śląsko-
-dąbrowską Solidarność tuż 
po śmierci przewodniczącego. 

Jak podkreśla Bronisław 
Skoczek, szef Regionalnej 
Sekcji Emerytów i Rencistów 
NSZZ Solidarność, mimo że 
Grzegorz został przewod-
niczącym regionalnych 
struktur związkowych w 
bardzo młodym wieku, to już 
wtedy imponował szeroką 
wiedzą.– Podczas wyborów 
na przewodniczącego świetnie 

odpowiadał na wiele trud-
nych pytań, dotyczących nie 
tylko spraw związkowych, ale 
również kwestii prawnych. 
Nie mieliśmy też żadnych 
obaw, że w tak młodym wieku 
funkcja uderzy mu do głowy, 
bo jego wielką zaletą było 
to, że nigdy się nie wynosił  
– opowiada Bronisław Skoczek. 

Z kolei Adam Stepecki w 
1988 roku kierował strajkiem 
w kopalni Jastrzębie. Po lega-
lizacji związku w 1989 roku 
objął funkcję szefa ówczesnej 
Krajowej Sekcji Górnictwa.  
Od 1993 roku był wiceprze-
wodniczącym Sekretariatu 
Górnictwa i Energetyki.  
– Adam i Grzegorz to byli dzia-
łacze z krwi i kości. W negocja-
cjach trudno było ich zagiąć. 
Obaj byli bardzo stanowczy,  
bo sprawy górnictwa oraz 
pracownicze mieli w jednym 
palcu. Podejmowali decyzje 

mądre dla ludzi. Ze swoją 
wiedzą i kompetencjami 
pewnie zaszliby wysoko. 
Prywatnie byli otwarci i 
serdeczni – mówi Edward 
Szczygieł, długoletni działacz 
Solidarności. 

Za wybitną działalność związ-
kową i zasługi na rzecz przemian 
demokratycznych w Polsce 
Grzegorz Kolosa i Adam Stepecki 
zostali pośmiertnie odznaczeni 
Krzyżami Kawalerskimi Orderu 
Odrodzenia Polski. 

Co roku, w rocznicę śmierci 
Grzegorza, Adama i Jana w 
kościele pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny 
w Wodzisławiu Śląskim 
odprawiana jest msza święta. 
Koledzy z Solidarności zapa-
lają znicze na ich grobach i 
pod krzyżem, który posta-
wili w miejscu tragedii pod 
Koziegłowami.

BEA

Związkowiec, społecznik i polityk
Tadeusz Jedynak urodził się w 1949 roku w Niesadnej 
niedaleko Garwolina. Po skończeniu technikum budowla-
nego w Płocku pracował m.in. w płockiej Naftobudowie. 
W kopalni Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju został 
zatrudniony w 1974 roku. 29 sierpnia 1980 roku przyłączył 
się do strajku w tym zakładzie. Pełnił funkcję wiceprze-
wodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. 
Był jednym z sygnatariuszy Porozumienia Jastrzębskiego 
podpisanego w kopalni 3 września.

W Solidarności od momentu powstania związku, czyli od września 
1980 roku. Był jednym z twórców i redaktorów „Naszej Solidarności” – 
biuletynu informacyjnego wydawanego przez Międzyzakładową Komisję 
Robotniczą Jastrzębie. Od 22 lutego 1981 roku pełnił funkcję wice-
przewodniczącego Zarząd Regionu Śląska i Zagłębia NSZZ Solidarność.

Po wprowadzeniu stanu wojennego, 13 grudnia 1981 roku 
został zatrzymany i internowany. Przebywał w Ośrodku Odosob-
nienia w Katowicach, a następnie w Zabrzu Zaborzu i Nowym 
Łupkowie. Na wolność wyszedł w 1982 roku i zaangażował się 
w działalność podziemną, za co był szykanowany. Wielokrotnie 
go zatrzymywano i skazywano na grzywny. 

W lipcu 1988 roku wyjechał do Australii, ale po wybuchu strajku 
w kopalni Manifest Lipcowy wrócił do Jastrzębia-Zdroju i przedostał 
się do protestujących górników. Po zakończeniu strajku kontynuował 
działalność związkową. Był uczestnikiem II Zgromadzenia Działaczy 
Solidarności Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, które odbyło się w lutym 
1989 roku w Ustroniu-Polanie. Brał także udział w obradach Okrągłego 
Stołu, gdzie zajmował się górnictwem.

W latach 1991-1997 był posłem na Sejm. W 1988 roku został 
odznaczony Krzyżem Kawalerskim, a w 2006 Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 31 maja 2017 roku.

AK

3 września w Jastrzębiu-Zdroju odbędą się obchody 38. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego 
oraz 30. rocznicy strajków górniczych, które utorowały drogę do przemian ustrojowych w Polsce. Do udziału 
w uroczystościach zaproszeni zostali prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki.

25. rocznica śmierci Grzegorza, Adama i Jana

Foto: TŚD
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Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę  

(od 1 stycznia 2018 roku):   2.100 zł

» Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku  
(w II kwartale 2018 roku):  4.811,42 zł

» Najniższa emerytura  
(od 1 marca 2018 roku):  1.029,80 zł

»  Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności  
do pracy i renta rodzinna  
(od 1 marca 2018 roku):  1.029,80 zł

»  Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności  
do pracy (od 1 marca 2018 roku):  772,35 zł

»  Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy  
w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta 
rodzinna wypadkowa  
(od 1 marca 2018 roku):  1.235,76 zł

» Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy  
w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową  
(od 1 marca 2018 roku):  926,82 zł

W polskim usta-
w o d a w s t w i e 
karnym przyjęto 

koncepcję, w myśl której 
nie zawsze sprawca czynu 
zabronionego, któremu 
udowodniono winę  i 
orzeczono wobec niego 
prawomocny wyrok karny, 
będzie musiał odbywać 
karę. Pomijając prerogatywę 
Prezydenta RP do stoso-
wania prawa łaski wobec 
skazanych (a ostatnio także 
tych, którzy nie są skazani 
prawomocnym wyrokiem, 
czyli w świetle prawa są 
„niewinni”) Kodeks karny 
(dalej „k.k.”) przewidział 
tzw. środki probacyjne, 
czyli danie sprawcy szansy 
na poprawę i obserwo-
wanie jego zachowania. 
Jednym z tych środków 
jest warunkowe umorzenie 
postępowania karnego. 
Zgodnie z art. 66 K.k. Sąd 
może warunkowo umorzyć 
pos tępowanie  karne , 
jeżeli wina i społeczna 
szkodliwość czynu nie są 
znaczne, okoliczności jego 
popełnienia nie budzą 
wątpliwości, a postawa 
sprawcy niekaranego za 
przestępstwo umyślne, 
jego właściwości i warunki 
osobiste oraz dotychcza-
sowy sposób życia uzasad-
niają przypuszczenie, że 
pomimo umorzenia postę-

powania będzie przestrzegał 
porządku prawnego, w 
szczególności nie popełni 
przestępstwa, przy czym 
warunkowego umorzenia 
nie stosuje się do sprawcy 
przestępstwa zagrożonego 
karą przekraczającą 5 lat 
pozbawienia wolności. 
Wobec powyższego przy 
popełnieniu przestęp-
stwa „lżejszego” (jak np. 
najczęściej popełniane 
przestępstwo „wypadku 
drogowego” z art. 177 § 1 
K.k.) sprawca czynu może 
liczyć na to, by wobec 
niego nie została orzeczona 
żadna kara. Warto jednak 
pamiętać, że warunkowe 
umorzenie następuje na 
okres próby, który wynosi 
od roku do 3 lat i biegnie 
od uprawomocnienia się 
orzeczenia, zaś umarzając 
warunkowo postępowanie 
karne, sąd może w okresie 
próby oddać sprawcę pod 
dozór kuratora lub osoby 
godnej zaufania, stowarzy-
szenia, instytucji albo orga-
nizacji społecznej, do której 
działalności należy troska o 
wychowanie, zapobieganie 
demoralizacji lub pomoc 
skazanym. W tzw. okresie 
próby należy zwracać 
szczególną uwagę, by nie 
popełnić kolejnego czynu 
zabronionego. Dopusz-
czenie się przestępstwa 

w tym czasie doprowadzi 
bowiem nie tylko do tego, 
że wobec sprawcy zostanie 
wszczęte postępowanie 
karne, ale też może spowo-
dować, że postępowanie 
wcześniejsze (to warun-
kowo umorzone) zostanie 
wznowione i będzie prowa-
dzone dalej, albowiem 
sąd zawsze podejmuje 
postępowanie karne, jeżeli 
sprawca w okresie próby 
popełnił przestępstwo 
umyślne, za które został 
prawomocnie skazany. 
Ponadto sąd może podjąć 
postępowanie karne, jeżeli 
sprawca w okresie próby 
rażąco narusza porządek 
prawny, w szczególności 
gdy popełnił inne niż okre-
ślone w § 1 przestępstwo, 
jeżeli uchyla się od dozoru, 
wykonania nałożonego 
obowiązku lub orzeczonego 
środka karnego, środka 
kompensacyjnego lub 
przepadku albo nie wyko-
nuje zawartej z pokrzyw-
dzonym ugody, a także 
podejmuje postępowanie 
karne, jeżeli to rażące naru-
szenie porządku prawnego 
przez sprawcę zaistnieje 
po udzieleniu sprawcy 
pisemnego upomnienia 
przez sądowego kuratora 
zawodowego, chyba że 
przemawiają przeciwko 
temu szczególne względy. 

Sąd może również podjąć 
postępowanie karne, jeżeli 
sprawca po wydaniu orze-
czenia o warunkowym 
umorzeniu postępowania, 
lecz przed jego uprawomoc-
nieniem się, rażąco narusza 
porządek prawny, a w szcze-
gólności, gdy w tym czasie 
popełnił przestępstwo, 
aczkolwiek warunkowo 
umorzonego postępowania 
nie można podjąć później 
niż w ciągu 6 miesięcy od 
zakończenia okresu próby.

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 opra-
cowania artykuł dostarcza 
jedynie informacji ogólnych, 
które w konkretnym przy-
padku nie mogą zastąpić 
porady prawnej.

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

Warunkowe umorzenie 
postępowania  karnego

Pomóż Frankowi

Franek, 6-letni syn naszego kolegi z Solidarności z kopalni 
Brzeszcze Tomasza Irzyka potrzebuje pilnie pomocy.  
Na początku wakacji 17 lipca 2018 roku lekarze z Górnoślą-
skiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach rozpoznali 
u chłopczyka rozlanego glejaka mózgu. To choroba, której 
wyleczenie w Polsce obecnie nie jest możliwe. Jedyna szansą 
dla Franka jest szukanie ratunku za granicą. Potrzebna jest 
natychmiastowa pomoc. Liczy się każdy dzień.

Nadzieję na wyleczenie chłopczyka daje m.in. Instytut 
Onkologiczny w Monterrey w Meksyku. Jednak koszty 
terapii są szacowane na ok. 900 tys. zł. To ogromna suma, 
której rodzina Franka nie jest w stanie sama zebrać. Potrzebne 
jest wsparcie ludzi dobrej woli. Potrzebna jest Solidarność.  
W imieniu Frania i jego rodziców bardzo o taką pomoc prosimy. 

 
Fundusze na leczenie są zbierane za pośrednictwem Małej 

Orkiestry Wielkiej Pomocy. 
Nr konta: 
66 1540 1115 2084 6046 6185 0003
BOŚ Bank S.A.
koniecznie z dopiskiem: „Darowizna – Franciszek Irzyk”.

Dziękujemy ludziom dobrej woli!
Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 
ZG Brzeszcze Tauron Wydobycie S.A. 
32-620 Brzeszcze, ul. Kościuszki 1
tel. 32/7165111 lub 7165488
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ROZBAWIŁO nas to
Emerytowana nauczycielka obła-
dowana zakupami idzie ulicą. 
Nagle z piskiem opon podjeżdża 
nowiutki mercedes:
– Proszę pani! Pamięta mnie pani?! 
To ja, pani uczeń! Podwiozę panią!
– Och Adasiu, poznałeś mnie 
po tylu latach?
– Panią nie, ale pani płaszczyk tak!

***
Było sobie dwóch matematyków 
– kobieta i mężczyzna. Jedzą 
kolację przy świecach i nagle 
mężczyzna się pyta:
– Myślisz o tym samym co ja?
– Tak...
– I ile Ci wyszło?

***
Przed wizytacją w szkole nauczy-
ciel ustala:
– Jak o coś zapytam, niech zgła-
szają się wszyscy. Ci co wiedzą 
– prawą ręką, ci co nie wiedzą 
– lewą ręką.

***
Na lekcji języka polskiego nauczy-
ciel pyta:
– Czym będzie wyraz „chętnie” 
w zdaniu: „Uczniowie chętnie 
wracają do szkoły po wakacjach.”?
Zgłasza się Jasio:
– Kłamstwem, panie profesorze!

***
Na lekcji polskiego:
– Jasiu, powiedz nam, kiedy 
używamy wielkich liter?
– Kiedy mamy słaby wzrok!

***
– Jasiu dlaczego masz w zeszycie 
te same błędy co twój kolega 
z ławki?
– Bo mamy tego samego nauczy-
ciela od języka polskiego...

– Jasiu, jeśli powiem: „Jestem 
piękna”, to jaki to czas?
– Czas przeszły, proszę pani!

***
– Jasiu, kim jest twój ojciec?
– On jest chory. 
– Ale co on robi?
– Kaszle.

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

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

***
Uczelniania aula. Trwa wykład, 
a za oknem robotnicy kładą 
ocieplenie i co chwilkę zaglądają 
przez okno na aulę. Nagle wykła-
dowca nie wytrzymał:
– Co oni tak tu zerkają?
– A, bo to studenci zaoczni – pada 
odpowiedź z sali.

***
Dwie myszy w archiwum filmów: 
– Co jesz? 
– Potop. 
– Dobre? 
– Książka była lepsza.

***
– Żona wyrzuciła mnie z domu. 
– Za co?! 
– Za słabą frekwencję...
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Bokserska gala w Jastrzębiu-Zdroju
Damian Jonak (40-0-1, 21 KO) wystąpi w głównej 
walce JSW Boxing Night, która odbędzie się 21 
września w Hali Widowiskowo-Sportowej w 
Jastrzębiu-Zdroju. Jego przeciwnikiem będzie 
Uzbek Sherzod Husanow (21-0-1, 9 KO). Będzie 
to pojedynek bokserów niepokonanych dotych-
czas na zawodowym ringu. 

– Mój rywal ma bardzo bogatą karierę amatorską. 
Był srebrnym i brązowym medalistą mistrzostw 
świata. Husanow, podobnie jak ja, preferuje 
ofensywny styl walki, jest fighterem. Kibice chcą 
emocji i nie zawiodą się – zapowiada Damian 
Jonak. – Gala organizowana jest z okazji 25-lecia 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. We wrześniu 
mija też dokładnie 25 lat, od kiedy trenuję boks. 
Miejsce również jest szczególne. W barwach 
BKS Imex Jastrzębie debiutowałem lata temu 
w lidze bokserskiej – dodaje Jonak. 

Jastrzębie-Zdrój ma bogate tradycje bokser-
skie. W tym mieście w przeszłości odbywały się 
walki w cechowni kopalni Jastrzębie. Podczas 
otwarcia jastrzębskiej hali widowiskowo-spor-
towej na początku lat 70-tych miejscowi kibice 
mogli podziwiać legendarnego pięściarza z Jugo-
sławii Mate Parlova. Ten utytułowany Chorwat 
walczący w wadze półciężkiej był mistrzem 
Europy i mistrzem świata, a także mistrzem 
olimpijskim z Montrealu. Zdobył też mistrzostwo 
świata na zawodowych ringach. Na początku 
lat 90-tych zawodnikiem GKS Jastrzębie był 
Tomasz Adamek, były zawodowy mistrz świata 
w wadze półciężkiej WBC i junior ciężkiej IBO 
i IBF. Zresztą Jonakowi w przygotowaniach do 
pojedynku z Uzbekiem pomaga były trener 
Adamka, Ireneusz Przywara. Aby nawiązać do 
jastrzębskich tradycji, ceremonię ważenia zapla-
nowano właśnie w cechowni. Odbędzie się ona 
20 września w kopalni Pniówek. 

PD
Komisje zakładowe NSZZ Solidarność zaintereso-
wane nabyciem biletów na galę proszone są o kontakt  
z panią Katarzyną Sroką, tel. 607 429 680.
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