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Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy w Gliwicach finalizują rozmowy z Ministerstwem Obrony Narodowej 
dotyczące szerokiej modernizacji ponad 300 czołgów z rodziny T-72. Na tak duży kontrakt zakład czeka od dawna. 
Jeśli dojdzie do podpisania umowy, będzie to również zasługa NSZZ Solidarność.

NA TAKI KONTRAKT PRACOWNICY 
BUMARU CZEKAJĄ OD LAT
Bumar-Łabędy od 

lat cierpi z powodu 
braku dużych zamó-
wień dla wojska. 
Podczas gdy jeszcze 

10 lat temu firma zatrudniała 
ponad 3 tys. osób, dziś jej załoga 
liczy ok. 860 pracowników.

W ostatnich latach Bumar-
-Łabędy zajmował się jedynie 
bieżącymi remontami czołgów 
dla polskiej armii, które pozwa-
lają zakładowi przetrwać, ale 
nie dają możliwości jakiegokol-
wiek rozwoju czy odbudowy 
kompetencji technologicznych. 

Leopardy to za mało
Szansą dla Łabęd miała być 
podpisana w grudniu 2016 roku 
umowa na modernizację 128 
niemieckich czołgów Leopard 
2A4. Tak się jednak nie stało, z 
kilku powodów. Po pierwsze, 
gliwicki zakład jest tylko jedną 
z kilku firm wchodzących w 
skład konsorcjum odpowiedzial-
nego za realizację kontraktu. 
Po drugie, prace wykony-
wane w Bumarze-Łabędy w 
żaden sposób nie rozwijają 
potencjału tego zakładu.  
– W przypadku Leopardów my 
tylko montujemy elementy 
dostarczane z Niemiec. Nie 
produkujemy żadnych części, 
nie mamy dokumentacji tech-
nicznej, aby móc to robić. 
Nawet gdybyśmy tę doku-
mentację mieli, to kontrakt nie 
przewiduje własnej produkcji 
jakichkolwiek części – mówi 
Zdzisław Goliszewski, prze-
wodniczący Solidarności w 
ZM Bumar-Łabędy. 

Zupełnie inaczej wyglądać 
ma sytuacja w przypadku 
modernizacji wysłużonych 
tanków z rodziny T-72 (czołgi 
T-72 i PT-91). Bumar-Łabędy 
ma być głównym wykonawcą 
modernizacji. To gliwicki 
zakład określi ramy współpracy 
z kooperantami, jednak więk-
szość prac będzie wykonywał 
samodzielnie. Obecnie trwają 
rozmowy na temat zakresu 
modernizacji. Z informacji, 
które ukazały się w mediach, 
wynika, że lifting i doposa-
żenie czołgów w najbardziej 
zaawansowanym wariancie 
wprowadza m.in. techno-
logie cyfrowe do systemów 
obserwacji, łączności i kiero-
wania ogniem, zaawanso-
wane systemy ochrony prze-

ciwminowej i balistycznej, 
czy  wymianę armat  na 
znacznie bardziej nowoczesne.  
– Bumar-Łabędy zaprezen-
tował resortowi dwa warianty 
zmodernizowanych czołgów, 
skonstruowane przez gliwicki 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Urządzeń Mechanicznych 
„OBRUM”. Oczywiście im 
szerszy zakres modernizacji, 
tym lepiej dla nas. Chodzi nie 
tylko o większe przychody, ale 
przede wszystkim o budowę 
kompetencji technologicznych. 
W przypadku szybkich decyzji 
MON, produkcja może się 
rozpocząć już w przyszłym 
roku – zaznacza Goliszewski. 

Szanse eksportowe
Modernizacja czołgów z rodziny 
T-72 stanowiłaby również dla 
Bumaru-Łabędy otwarcie szero-
kich możliwości eksportowych. 
Siły zbrojne wielu krajów na 
świecie używają tego typu 
czołgów i te maszyny mogłyby 
być modernizowane właśnie 
w Gliwicach. Dzisiaj eksport 
polskiego sprzętu pancernego 
w zasadzie nie istnieje. Podpi-
sany z wielką pompą w 2012 
roku kontrakt na dostawy 
wozów zabezpieczenia tech-
nicznego WZT-3 dla indyjskiej 
armii warty 275 mln dolarów 
po licznych perturbacjach  
i kontrowersjach jest obecnie 

zawieszony i nie wiadomo, 
czy kiedykolwiek zostanie 
uruchomiony. – Modernizacja 
czołgów dla polskiego wojska 
będzie dla nas prawdziwym 
skokiem technologicznym. 
Kompetencje, które w ten 
sposób zdobędziemy, znacznie 
zwiększą naszą pozycję jako 
eksportera. Ten kontrakt jest 
szansą, na którą czekamy od 
lat – podkreśla szef Solidarności 
w ZM Bumar-Łabędy.

Pomogła Solidarność
Przewodniczący podkreśla, 
że kontrakt na modernizację i 
doposażenie wysłużonych T-72 i 
PT-91 będzie również sukcesem i 

zasługą Solidarności, która od lat 
wskazuje na potrzebę rozwoju 
Bumaru-Łabędy i wykorzy-
stania ogromnego potencjału 
tego zakładu. Postulat ten 
znalazł się już w porozumieniu 
Międzyzwiązkowego Komitetu 
Protestacyjno-Strajkowego 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
z ówczesnym rządem Ewy 
Kopacz, które podpisano 17 
stycznia 2015 roku po fali 
górniczych strajków. Rozwią-
zania dla gliwickiego zakładu 
były też ważnym elementem 
powstałego z inicjatywy śląsko-
-dąbrowskiej „S” Porozumienia 
na Rzecz Zintegrowanej Poli-
tyki Rozwoju Województwa 

Śląskiego. Dokument ten 
stał się bazą dla rządowego 
Programu dla Śląska. – Dzięki 
śląsko-dąbrowskiej Solidar-
ności, a szczególnie dzięki 
zaangażowaniu przewodni-
czącego Dominika Kolorza 
temat naszego zakładu odbił 
się bardzo szerokim echem w 
Warszawie, gdzie podejmo-
wane są decyzje dotyczące 
inwestycji sprzętowych dla 
wojska. Gdy rozmowy z MON 
dobiegną końca i kontrakt 
zostanie podpisany, podzię-
kowania za to będą się należeć 
również Solidarności – wskazuje 
Zdzisław Goliszewski. 

 ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: materiały prasowe ZM Bumar-Łabędy 
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PIĘĆ pytań
Rozmowa z Małgorzatą Mańką-Szulik, prezydent Zabrza

Przyjazne mieszkańcom, otwarte dla inwestorów
Podobno pytana o największe niepowodzenie 
mijającej właśnie kadencji wskazuje Pani 
na sprawę KWK Makoszowy?

– Tak, faktycznie mimo podejmowania 
licznych prób niestety nie udało mi się 
przekonać rządu do utrzymania wydobycia 
w KWK Makoszowy. Chociaż wielokrotnie 
powtarzałam posłom, ministrom, a nawet 
premierom, że kopalnia posiadała wystar-
czające na dziesięciolecia eksploatacji złoża 
węgla i była jedną z najbezpieczniejszych 
dla górników.
Co w takim razie było największym Pani 
sukcesem?

– Utrzymanie Zabrza na ścieżce zrówno-
ważonego rozwoju, tak aby było miejscem, 
gdzie nowoczesnej gospodarce, medycynie, 
nauce i innowacyjnym technologiom towa-
rzyszy turystyka postindustrialna, kultura i 
sport. Dlatego gdy podejmujemy projekty 
inwestycyjne, naszym priorytetem zawsze jest 
dążenie do poprawy jakości życia w Zabrzu.
Poprawy jakości, czyli konkretnie…

– Wszechstronnego rozwoju Zabrza. 
Dzięki inwestycjom wzrósł majątek gminy z 
poziomu 900 mln zł w 2006 roku do ponad 
3 miliardów zł. To budynki mieszkalne, 

szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki, drogi, 
baseny itd. Ale zarazem dziś w Zabrzu 
rozbrzmiewa wspaniała muzyka podczas 
licznych koncertów i festiwali. Bogaty 
repertuar Filharmonii Zabrzańskiej i Teatru 
Nowego uzupełnia oferta Domu Muzyki i 
Tańca. Uwagę przyciągają obiekty na Szlaku 
Zabytków Techniki, a kibiców cieszą sukcesy 
sportowe zawodników zabrzańskich klubów.
Zabrze przez lata kojarzone było jednak z 
przemysłem ciężkim. Teraz będzie inaczej?

– Teraz już jest inaczej. Restrukturyzacja 
przemysłu ciężkiego przyniosła ogromne 
koszty społeczne. Udało się jednak spowo-
dować, że dziesiątki tysięcy miejsc pracy 
zlikwidowanych w kopalniach czy kombi-
natach okołogórniczych powstało w innych 
gałęziach gospodarki związanych z usługami, 
produkcją opartą o nowoczesne technologie, 

medycyną, nauką czy turystyką. Nie można 
jednak zapominać o pozycji, z której rozpo-
czynaliśmy pracę. Musieliśmy m.in. uporać 
się z degradacją ekologiczną spowodowaną 
przez przemysł. Dzisiaj możemy cieszyć 
się miastem przyjaznym dla mieszkańców.
Ważne jest też chyba otwarcie na inwe-
storów?

– Jak mówiłam, najistotniejszy jest 
zrównoważony rozwój. Od czasu, gdy w 
2006 roku zostałam wybrana na pierwszą 
kadencję prezydenta Zabrza, udało się nam 
zrealizować w mieście łącznie 445 projektów 
uzyskując 1,3 mld zł dofinansowania z Unii 
Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrz-
nych. Potwierdza to wskaźnik majątku 
Zabrza w przeliczeniu na 1 mieszkańca, 
który w 2007 wynosił 5505 zł, a w 2017 roku 
aż 17 615 zł. A zainwestowany pieniądz 
przyciąga… kolejny. Wystarczy spojrzeć 
na rozwój Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
gdzie zainwestowaliśmy w infrastrukturę 
65 mln zł, a już udało się doprowadzić do 
sprzedaży 18 obszarów, gdzie przedsiębiorcy 
inwestują 300 mln zł i tworzą ponad pół 
tysiąca nowych miejsc pracy.

AND

Gdy podejmujemy projekty 
inwestycyjne, naszym priorytetem 
zawsze jest dążenie do poprawy 
jakości życia w Zabrzu.

KRÓTKO

Protesty w PGE
» 1,5 TYS. ZWIĄZKOWCÓW REPREZENTUJĄCYCH 
WSZYSTKIE SEKCJE branżowe, skupione w Krajowym 
Sekretariacie Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, 
manifestowało 5 października przed warszawską siedzibą 
PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. Uczestnicy manife-
stacji protestowali przeciwko łamaniu praw pracowniczych 
i związkowych. 
Uczestnicy demonstracji mieli transparenty, na których 
widniały hasła: „Prezes dobrej zmiany niszczy Solidarność”, 
„Prezes niszczy Solidarność i chce być bezkarny” czy „Stop 
prześladowaniu członków Solidarności”. – Domagamy się 
zaprzestania dyskryminowania naszych członków w Grupie 
Kapitałowej PGE – podkreślał w trakcie demonstracji szef 
Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ Solidar-
ność Wojciech Ilnicki. 
Konflikt trwa już od wielu miesięcy. W ocenie Ilnickiego 
mimo kolejnych spotkań i rozmów z prezesem PGE PGA 
Henrykiem Baranowskim oraz prezesem PGE Górnictwo 
i Energetyka Konwencjonalna Sławomirem Zawadą sytu-
acja w firmie zamiast ulec poprawie, jeszcze się pogorszyła. 
Kierowane do resortu energii wystąpienia Komisji Krajowej 
związku i KSGiE w tej sprawie też nie przyniosły zakończenia 
konfliktu. We wrześniu Rada KSGiE podjęła decyzję o organi-
zacji demonstracji. Pierwszą zaplanowano i przeprowadzono 
5 października, kolejna ma się odbyć 19 października. 
– Dostaliśmy od ministra Tchórzewskiego pismo z prośbą 
o przełożenie demonstracji do 30 listopada. Do tego czasu 
sprawą ma się zająć Państwowa Inspekcja Pracy. Według 
nas to próba przeciągnięcia sprawy, bo pod koniec listopada 
zaczynają się obchody barbórkowe. Być może minister liczy, 
że wtedy nikomu nie będzie się już chciało protestować. 
Tymczasem w grupie PGE potrzebujemy dialogu. Mamy już 
dość pustych słów, spotykaliśmy się wiele razy, żeby rozma-
wiać i obiecywano nam wiele rzeczy. Teraz czekamy na speł-
nienie tych obietnic, a nie na kolejne piękne słówka  
– podsumowuje Wojciech Ilnicki.

NA PODSTAWIE SOLIDARNOSCGORNICZA.ORG.PL, NY

Od pierwszego października 
kierowcy samochodów nie 
muszą już wozić ze sobą 
dowodów rejestracyjnych i 
kartonika potwierdzającego 

posiadanie polisy OC. Hurra! – chciałoby 
się zawołać. Jeden obowiązek mniej do 
zapamiętania, dwa papierki mniej do 
noszenia w portfelu. Policja podczas 
kontroli sama se wszystko sprawdzi w 
komputerze. Dwudziesty pierwszy wiek 
pełną gębą, technika w służbie człowieka 
innymi słowami rzec można. I wszystko 
byłoby fajnie, gdyby nie fakt, że dokumenty 
samochodu, jak potocznie nazywamy dowód 
rejestracyjny i kartonik OC, są potrzebne 
nie tylko podczas policyjnych kontroli. 

Niestety, czasem na drodze zdarza 
się stłuczka. Dotychczas po niegroźnej 
kolizji kierowcy mogli bezproblemowo 
i kulturalnie załatwić sprawę między 
sobą bez konieczności wzywania policji. 
Wystarczyło, że sprawca stłuczki przyznał 
się do winy, napisał oświadczenie, że 
przydzwonił w samochód pokrzywdzo-
nego, a tenże pokrzywdzony spisał sobie 
wszelkie dane zawarte w dokumentach 
samochodu sprawcy.

Niestety, teraz już się tak nie da. Od 1 
października zamiast papierka w dowodzie 
jest komputer i teraz jest dużo łatwiej. 
Zupełnie jak w „Misiu” Barei. Otóż gdy 
sprawca przydzwoni w samochód poszko-
dowanego i nie ma przy sobie dokumentów 
samochodu, pokrzywdzony musi wejść na 
stronę Ubezpieczeń Funduszu Gwaran-
cyjnego, na której wpisując numery 
rejestracyjne samochodu sprawcy, może 
sprawdzić, gdzie i czy w ogóle jest on 
ubezpieczony. Z kolei jeśli stłuczka miała 
miejsce w szczerym polu, gdzie nie ma 
internetu lub po prostu nie jesteśmy posia-
daczami smartfona, możemy zadzwonić 
do swojego ubezpieczyciela, a on nam 
wszystko posprawdza i potwierdzi. Każdy, 
kto kiedykolwiek miał do czynienia z 
infolinią firmy ubezpieczeniowej, wie, że 
to czysta przyjemność. Skutki ułatwienia 

zafundowanego nam przez Ministerstwo 
Cyfryzacji będą łatwe do przewidzenia. 

Stłuczka drogowa jest zdarzeniem 
bardzo stresującym. Nie tylko ze względu 
uszkodzenie samochodu i zagrożenie 
zdrowia jej uczestników. Do tego dochodzi 
obawa, że właśnie trafiliśmy na jakiegoś 
cwaniaka i kombinatora, który będzie 
chciał uniknąć odpowiedzialności, jeśli 
jest sprawcą kolizji, lub naciągnąć nas, jeśli 
to my jesteśmy winni. W takiej sytuacji 

zamiast wertować strony internetowe, 
czy dobijać się do konsultanta infolinii 
ubezpieczalni, większość z nas będzie 
wolała zadzwonić na policję. Na wszelki 
wypadek i dla świętego spokoju. Innymi 
słowy, ułatwienie skończy się tym, że 
policja zamiast łapać bandytów, będzie 
jeździć do każdej najdrobniejszej nawet 
stłuczki. Z kolei wszyscy sprawcy tychże 
stłuczek, również ci uczciwi i nieuchy-
lający się od odpowiedzialności, poza 
utratą zniżek na OC na dokładkę będą 
dostawać mandaty. 

Minister cyfryzacji obwieszczając 
koniec obowiązku noszenia przy sobie 
dokumentów samochodu, stwierdził, że 
jest to zmiana, „na którą czekało wielu 
kierowców”. A ja odpowiem: Panie Mini-
strze, poczekamy, zobaczymy. 

TRZECI Z CZWARTĄ:)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: pixabay.com/CC0

Od 1 października  
zamiast papierka w 
dowodzie jest komputer 
i teraz jest dużo łatwiej. 
Zupełnie jak w „Misiu” Barei. 

LICZBA tygodnia

5,63 mld zł
trafiło do rodzin z województwa śląskiego 
w ramach „Rodzina 500+” od początku jego 
funkcjonowania, czyli od kwietnia 2016 roku. 
W tym roku ze wsparcia w ramach  programu 
w naszym województwie korzysta 381 tys. 
dzieci. Tegoroczne nakłady na program 
„Rodzina 500+” osiągnęły w skali kraju 
poziom 17 mld zł. Jedna dziesiąta tej kwoty 
przypada na woj. śląskie. Od 2015 roku 
nakłady na politykę rodzinną wzrosły  
z poziomu 1,74 proc. PKB do 3,11 proc. 

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość
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Podwyżki płac  
w uzdrowisku
» WZROSŁY PŁACE PRACOWNIKÓW  
spółki Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój. Podwyżki 
wynagrodzeń wynegocjowały z zarządem 
związki zawodowe. Porozumienie w tej sprawie 
strony podpisały 20 września. Wyższe wypłaty 
wpłynęły na konta pracowników 10 paździer-
nika z wyrównaniem od sierpnia.
Jak informuje Ewa Spek, wiceprzewodnicząca 
zakładowej Solidarności, wysokość podwyżek 
została zróżnicowana dla poszczególnych grup 
zawodowych. O 120 zł brutto wzrosły płace 
techników medycznych i fizjoterapeutów, a 
pracownicy niemedyczni otrzymali podwyżki po 
100 zł brutto. Po 50 zł brutto dostały pielęg-
niarki. – Na taką sumę zgodziły się przedsta-
wicielki związku zawodowego pielęgniarek i 
położnych z uwagi na fakt, że zgodnie z rozpo-
rządzeniem ministra zdrowia Mariana Zembali z 
2015 roku akurat w tej grupie zawodowej płace 
co roku systematycznie rosły, w sumie o ponad 
900 zł na rękę – wyjaśnia Halina Cierpiał, prze-
wodnicząca Regionalnego Sekretariatu Ochrony 
Zdrowia NSZZ Solidarność w Katowicach. Ewa 
Spek dodaje, że z negocjacji płacowych wyłą-
czeni zostali lekarze, bo ta grupa zawodowa 
negocjuje podwyżki osobno. 
Jak podkreśla Ewa Spek, to pierwsze od lat 
porozumienie płacowe pomiędzy dyrekcją 
placówki a stroną społeczną. – Do tej pory 
pracodawca nie chciał rozmawiać o podwyż-
kach. Zasłaniał się trudną sytuacją finansową 
spółki. Z powodu niskich płac odeszło od nas 
wielu pracowników, mamy też problem z pozy-
skaniem nowych – zaznacza Ewa Spek. 
W porozumieniu płacowym strony uzgodniły 
też, że na początku 2019 roku rozpoczną roko-
wania w sprawie dalszego wzrostu płac. 
Spółka Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój zatrudnia 
blisko 300 pracowników.

Większość głosowała 
za strajkiem
» BLISKO 96 PROC. PRACOWNIKÓW 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 
w Rybniku, którzy wzięli udział w referendum 
strajkowym, opowiedziało się za rozpoczęciem 
akcji protestacyjnych. Pracownicy placówki 
domagają się podwyżek płac zasadniczych o 
1200 zł brutto.
Referendum w szpitalu trwało od 28 września 
do 5 października. Wzięło w nim udział 60 proc. 
pracowników placówki. „Tak” na pytanie doty-
czące poparcia postulatu płacowego zgłoszonego 
przez stronę związkową i rozpoczęcia akcji prote-
stacyjnych ze strajkiem włącznie odpowiedziała 
zdecydowana większość głosujących.
Zdaniem Piotra Rajmana, przewodniczącego 
Solidarności w szpitalu wynik referendum 
świadczy o tym, że pracownicy placówki popie-
rają działania podjęte przez stronę związkową i 
są gotowi przystąpić do protestów.
W szpitalu od początku maja trwa spór zbiorowy. 
18 września spisaniem protokołu rozbieżności 
zakończyły się rozmowy z udziałem mediatora 
wskazanego przez resort pracy. Podczas mediacji 
pracodawca zaproponował jedynie podwyżki 
wynoszące od 100 do 200 zł brutto. Na takie 
rozwiązanie związkowcy nie wyrazili zgody, 
argumentując, że w szpitalu od ponad dekady 
nie było znaczącego wzrostu wynagrodzeń z 
wyjątkiem niewielkich regulacji płacowych wyni-
kających m.in. z ustawy o minimalnym wynagro-
dzeniu w służbie zdrowia.
Wśród postulatów przedstawionych dyrekcji przez 
stronę związkową jest też zatrudnienie dodat-
kowych pielęgniarek na oddziale intensywnej 
terapii i bloku operacyjnym. – Obsady pielęgniar-
skie na tych oddziałach są zbyt małe, co może 
zagrażać bezpieczeństwu pacjentów – mówi 
Piotr Rajman.

BG, AK

Foto: TŚD

Foto: TŚD

Albo podwyżki, albo referendum strajkowe
Zaostrza się konflikt w spółce 
Bitron Poland w Sosnowcu. Załoga 
zdecydowanie odrzuca propo-
zycję pracodawcy, aby podwyżkę 
wynagrodzeń zastąpić wypłatą 
jednorazowych nagród. W firmie 
od września trwa spór zbiorowy. 
Solidarność domaga się podwyżek 
płac zasadniczych i wzrostu premii.

3 października odbyła pierwsza 
runda rozmów na temat postulatów 
płacowych wysuniętych przez 
Solidarność w ramach sporu zbio-
rowego. – To było rozczarowujące 
spotkanie. Pracodawca zamiast 
podwyżek zaproponował nam 
jedynie nagrodę w wysokości 500 zł 
brutto i przeniesienie negocjacji na 
styczeń 2019 roku – mówi Izabela 
Będkowska, przewodnicząca Soli-
darności w spółce. 10 października 
Solidarność z Bitronu zorganizowała 
spotkania z załogą. – Chcieliśmy się 
dowiedzieć, co pracownicy sądzą o 
propozycjach zarządu i czy akcep-
tują jednorazowe nagrody zamiast 

podwyżek. Okazało się, że większość 
pracowników odbiera tę propozycję 
zarządu tak samo jak reprezentanci 
związku prowadzący negocjacje w 
imieniu załogi – uznaje ją za oburza-

jącą. Ludzie żądają podwyżek płac 
i coraz głośniej mówią o podjęciu 
bardziej zdecydowanych działań  
– podkreśla Będkowska. Dodaje, że 
jeżeli podczas kolejnych rozmów 

pracodawca nie przedstawi nowych 
propozycji i nie uda się podpisać 
porozumienia, w spółce może dojść 
do strajku.

Solidarność z Bitronu w postula-
tach wysuniętych w ramach sporu 
zbiorowego domaga się podniesienia 
stawki godzinowej pracowników 
produkcyjnych o 5 zł brutto i zwięk-
szenia premii frekwencyjnej z 350 do 
400 zł brutto. Kolejne żądania dotyczą 
podwyższenia premii wakacyjnej 
z 1700 do 2000 zł brutto i premii z 
okazji Świąt Bożego Narodzenia z 
1400 do 1600 zł brutto. 

Spółka Bitron Poland zajmuje 
się produkcją podzespołów do 
samochodów. W firmie powstają też 
komponenty do sprzętu AGD oraz 
elementy do systemów ogrzewania, 
klimatyzacji i wentylacji. Firma 
zatrudnia ok. 870 pracowników, do 
Solidarności należy blisko 400 osób. 
Pracownicy produkcyjni stanowią 
ok. 80 proc. załogi. 

AGA

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność zwrócił się z apelem do 
członków związku o uczestnictwo w zbliżających się wyborach samorządowych. 
Członkowie ZR w przyjętym stanowisku zachęcają, aby głosować przede wszystkim na 
kompetentne osoby, a nie na partyjne szyldy. 

Trzeba głosować na ludzi, 
a nie na partyjne szyldy
Znaczna część kluczo-

wych decyzji, od których 
zależy przyszłość naszych 
małych ojczyzn, przy-
szłość naszych rodzin 

i naszych miejsc pracy, zapada 
właśnie na różnych szczeblach 
władzy samorządowej. Ci, którzy 
rezygnują z udziału w wyborach, 
muszą mieć świadomość, że nie 
wskazując własnego kandydata, 
otwierają drogę do wyborczego 
zwycięstwa osobom, którym nigdy 
nie daliby mandatu zaufania – napi-
sali członkowie Zarządu Regionu w 
stanowisku przyjętym 9 października.

W stanowisku podkreślono, że 
samorząd w wielu dziedzinach może 
działać lepiej i efektywniej od władz 
centralnych. Dlatego też istotne jest, 
aby podczas głosowania kierować się 
kompetencjami i umiejętnościami 
poszczególnych kandydatów, a nie 
logiem partii politycznej. –  Partyjne 
szyldy pojawiają się raz na jakiś czas 
i szybko znikają. Ludzie, którzy są 
częścią lokalnych społeczności, 
pozostają na miejscu. Tu miesz-
kają, pracują i stykają się z takimi 
samymi problemami jak my na 
co dzień – czytamy w stanowisku  
reprezentantów śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności. 

Członkowie Zarządu Regionu 
jako kwestię kluczową dla funkcjo-
nowania władz każdego szczebla 
wskazali wymianę elit. – Zbyt długie 
sprawowanie władzy przez tę samą 
osobę lub tę samą grupę ludzi może 
nie sprzyjać rozwojowi i powodować, 
że stabilizacja może zmienić się w 
stagnację. Bez zmian w składzie 
władzy, naiwnością byłoby ocze-

kiwanie na zmianę w sposobie i w 
efektach rządzenia. Jak w każdej 
dziedzinie życia, również w samo-
rządzie potrzebny jest dopływ 
świeżej krwi, nowych pomysłów 
i chęci do pracy – podkreślono w 
stanowisku. 

Podczas posiedzenia Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
Solidarność, omówiono również 
przygotowania do Krajowego Zjazdu 
Delegatów związku, który odbędzie 
się w dniach 25-26 października w 
Częstochowie. Delegaci z całego 
kraju wybiorą przewodniczącego 
Solidarności na kolejną kadencję 
oraz wytyczą priorytety związku 
na najbliższe lata. Podczas zjazdu 

delegaci głosować będą również nad 
propozycjami śląsko-dąbrowskiej Soli-
darności dotyczącymi wewnętrznej 
reformy związku. Uchwałę dotyczącą 
zmian w statucie NSZZ Solidarność 
przyjęło w marcu Walne Zebranie 
Delegatów śląsko-dabrowskiej „S”. 

W uchwale znalazł się postulat 
wprowadzenia kadencyjności we 
władzach regionalnych i krajowych 
struktur związku. Funkcję prze-
wodniczących tych struktur, w tym 
przewodniczącego Komisji Krajowej, 
można by pełnić jedynie przez dwie 
kolejne kadencje. Jednocześnie 
kadencja władzy wykonawczej 
związku na wszystkich szczeblach 
miałaby zostać wydłużona z 4 do 5 

lat. Kadencyjność nie dotyczyłaby 
władz zakładowych organizacji 
związkowych. Kolejna propozycja 
dotyczy wprowadzenia do statutu 
NSZZ Solidarność instytucji sądów 
koleżeńskich oraz odwoławczego 
sądu koleżeńskiego. W przyjętej 
uchwale delegaci śląsko-dąbrow-
skiej Solidarności zawarli również 
postulat dotyczący wprowadzenia do 
statutu NSZZ Solidarność obowiązku 
zwoływania przez władze wyko-
nawcze poszczególnych struktur 
Solidarności posiedzenia władzy 
stanowiącej co najmniej 2 razy w 
trakcie kadencji w celu udzielenia 
absolutorium. 

NY, ŁK
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także innych niezbędnych działań, potrzebna jest 
determinacja, odwaga, ale także umiejętności  
w zarządzaniu i biznesowe doświadczenie. 

Do dyspozycji wyborców mojego okręgu wybor-
czego oddaję moje kilkunastoletnie doświadczenia 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, tak 
prywatnej jak i w spółkach skarbu państwa, w dzia-
łalności społecznej związanej z NSZZ Solidarność,  
w kierowaniu zespołami ludzkimi z czasu mojej pracy 
w kopalniach węgla kamiennego. Do oceny oddaję 
także moją historię i związanymi z nią dokonaniami. 

Jestem sygnatariuszem Porozumienia Jastrzębskiego 
z 1980 roku, jednym z założycieli Solidarności na 
Śląsku i w Zagłębiu, uczestnikiem działań opozycji 
antykomunistycznej, uczestnikiem obrad Okrą-
głego Stołu. Za swoją historię odznaczony zostałem 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Krzyżem Wolności i Solidarności. Posiadam nadany 
mi przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych status działacza opozycji antykomu-
nistycznej. Zawodowo jestem współwłaścicielem 
patentów stosowanych w górnictwie węgla kamien-
nego. W 2004 roku ukończyłem na Uniwersytecie 
Śląskim w Katowicach studia na wydziale socjologii 
w specjalności Socjologia Gospodarki.

w trójce przyjętych do pracy. Takich przykładów 
mógłbym podać więcej. 

Można budować, przebudowywać kolejne ścieżki 
rowerowe, budować fontanny, ławki do leżenia  
w parkach, ale główny akcent powinien położony 
być na rozwój gospodarczy. Niestety w tej dzie-
dzinie nie widać żadnych pomysłów. Ile mamy, tyle 
wydamy z kasy miasta. 

Wielkim problemem Rybnika jest niska emisja,  
a nazywając zjawisko wprost – zatrucie powietrza.  
W dzielnicy Rybnik Płn., zimową porą, w godzinach 
po 15, czasami trudno jest trafić do furtki. Nie 
widać determinacji ze strony włodarzy miasta  
w rozwiązywaniu problemu. 

W tej dzielnicy, a także i w innych dzielnicach 
jest bardzo wiele domów zamieszkiwanych przez 
samotnych i starych ludzi, dla których trzeba 
znaleźć formę pomocy, ponieważ ich nie stać na 
wymianę źródła ciepłą i termomodernizację. Są też 
niestety przypadki nieodpowiedzialnych zachowań 
i świadomych działań trucicielskich. Powołane do 
tego służby powinny w sposób radykalny elimi-
nować te zjawiska. Potrzebne także jest obudzenie 
świadomości i wyeliminowanie z naszych zachowań 
fałszywej solidarności z trucicielami. Dla tych spraw, 

12 lat temu przeprowadziłem się z Żor do Rybnika, 
z miasta dobrze zarządzanego do miejsca w którym 
widać brak pomysłów, koncepcji i strategi dla 
miasta średniej wielkości, jakim jest Rybnik. Rybnik 
jest zasobnym finansowo miastem. Mając dochody 
z danin od chociażby takich zakładów jak Elektro-
wnia Rybnik, czy kopalnie Chwałowice i Jankowice, 
powinien stworzyć strategię rozwoju gospodarczego 
miasta na 10, a najlepiej na 20 i 30 lat. Dobre 
skomunikowanie miasta powinno przyciągać biznes, 
który w perspektywie czasu przysporzył by kolejne 
dochody. 

W okolicach Żor rozwija się wiele firm, powstają 
nowe. Pod tym względem nasze miasto jest martwe. 
W takiej sytuacji wielu młodych, dobrze wykształ-
conych ludzi, opuszcza miasto, szuka perspektywy 
własnego rozwoju w innych miejscach i w bardzo 
wielu przypadkach za granicą. Z grona moich licz-
nych znajomych, przyjaciół i bliskich, dzieci opuściły 
Rybnik. Oferta pracy w markecie na kasie dla tych 
młodych ludzi jest marnotrawstwem ich potencjału. 

Jeden z młodych, wykształconych w Anglii 
inżynierów w procesie rekrutacji, z pośród 18 tyś 
kandydatów ubiegających się o pracę u światowego 
giganta jakim jest lotnicza firma Airbus, znalazł się 

Grzegorz 
Stawski

Kandyduję na radnego  
z Bloku Samorządowego Rybnik Adama Fudali 
Lista nr 20, okręg nr 3, miejsce nr 7

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

Materiał wyborczy KW Koalicja Obywatelska

Materiał wyborczy KWW Blok Samorządowy Rybnik Adama Fudali
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Jestem Ślązaczką i Śląsk mam we krwi. Tutaj 
�urodziłam�się,�wychowałam,�mieszkam�i�pracuję.�
Tutaj�mieszkają�moi�najbliżsi.�I�to�przede�wszystkim�
dla�nich�chciałabym�móc�realnie�wpływać�na�to�
jak�wygląda�nasze�najbliższe�otoczenie.

Ludzkie�problemy�były�mi�bliskie�od�zawsze,�� 
a�człowiek�jest�dla�mnie�najważniejszy.�Od�lat�
aktywnie�udzielam�się�w�organizacjach�społecz-
nych,�m.�in.��we�Wspólnocie�i�Szkole�Ewangelizacji�
Zacheusz,�która�daje�mi�jako�osobie�wierzącej�
siłę�do�mierzenia�się�z�wyzwaniami�codzienności.� 
Jestem�jedną�z�założycielek�Stowarzyszenia�Kobiet�
Lasu.�Leśnictwo,�szeroko�rozumiana�ekologia� 
i�dbałość�o�nasze�środowisko�to�sprawy�niezwykle�
mi��bliskie.

Myślę,�że�moja�wiedza�i�doświadczenie�pozwoli�
na�rozwiązanie�wielu�bieżących�problemów�
mieszkańców�naszego�regionu.

Chciałabym,�aby�moje�dzieci�z�dumą�mogły� 
powiedzieć�„Jestem�ze�Śląska”.�I�kochały�tę� 
ziemię�tak�mocno�jak�ja.

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość
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VII Memoriał im. Agaty Mróz-Olszewskiej
W dniach 19-21 października 
w Hali Widowiskowo Spor-
towej „Centrum” w Dąbrowie 
Górniczej odbędzie się memo-
riał poświęcony pamięci Agaty 
Mróz-Olszewskiej. W tym 
roku minęła 10. rocznica 
śmierci siatkarki.

C e l e m  i m p r e z y  j e s t 
promowanie krwiodawstwa 
oraz transplantacji i prze-
szczepu szpiku kostnego.  
– Chcemy oddać hołd Agacie. 
Ona walczyła z chorobą nowo-
tworową i głośno mówiła o 
potrzebie dzielenia się krwią 
i szpikiem kostnym. Podkre-
ślała, że prawdziwy sukces 
odnosimy wtedy, gdy poma-
gamy innym – mówi Mieczy-
sław Barański, współzałożyciel 
Fundacji Kropla Życia im. Agaty 
Mróz-Olszewskiej. 

W rozgrywkach wezmą 
udział drużyny klubowe: KSZO 
Ostrowiec Świętokrzyski, MKS 
Dąbrowa Górnicza,VOLLEY 
Wrocław oraz KHIMIK Jużne 
z Ukrainy. Zespoły zmierzą się 
w systemie każdy z każdym. 
Pierwszy mecz rozegrany 
zostanie 19 października o 

godz.16.00. Ceremonia otwarcia 
memoriału z udziałem wszyst-
kich drużyn odbędzie się tuż po 
tym meczu, o godz. 18.30. Na 20 
i 21 października zaplanowane 
zostały po dwa kolejne spotkania. 

Wstęp na turniej będzie wolny. 
Patronem honorowym memo-
riału jest małżonka prezydenta 
RP Agata Kornhauser-Duda.

Agata Mróz-Olszewska była 
wybitną polską siatkarką, repre-

zentantką Polski, mistrzynią 
Europy. Na białaczkę zacho-
rowała w wieku 17 lat. Ze 
względu na chorobę przerwała 
treningi. Po dłuższej prze-
rwie udało jej się wrócić do 

sportu. W 2007 roku jej stan 
zdrowia znów się pogorszył, 
ale mimo to zdecydowała się 
urodzić dziecko. Dwa miesiące 
po porodzie przeszła zabieg 
przeszczepienia szpiku kost-

nego, jednak przegrała walkę 
z chorobą. Zmarła 4 czerwca 
2008 roku. Miała zaledwie 
26 lat.

Memoriał po raz pierwszy 
zorganizowano w 2009 roku. 
Patronat nad imprezą objęła 
ówczesna prezydentowa Maria 
Kaczyńska oraz byłe pierwsze 
damy: Danuta Wałęsa i Jolanta 
Kwaśniewska. Pomysłodaw-
cami imprezy byli m.in. mąż 
siatkarki Jacek Olszewski, nieży-
jąca już dziennikarka Radia 
Katowice Krystyna Bochenek 
oraz przedstawiciele Fundacji 
777, która zajmowała się szuka-
niem dawcy szpiku kostnego 
dla siatkarki. W 2010 roku 
założona została Fundacja 
Kropla Życia im. Agaty Mróz-
-Olszewskiej, która zajęła się 
organizacją kolejnych memo-
riałów oraz promowaniem 
krwiodawstwa, transplantacji 
i przeszczepu szpiku kost-
nego. W gronie ambasadorów 
Fundacji znajdują się spor-
towcy Robert Korzeniowski 
i Andrzej Supron oraz artysta 
kabaretowy Marcin Daniec.

AGA

Foto: materiały promocyjne Fundacji Kropla Życia

Nowy rok szkolny oświatowa 
Solidarność rozpoczęła od 
demonstracji przed siedzibą 
Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej, w której wzięło udział 
kilka tysięcy osób. Nie takiej 
inauguracji roku szkolnego 
oczekiwaliby nauczyciele…

– Rozpoczęliśmy nowy rok 
szkolny niezbyt optymistycznie. 
Atmosfera w szkołach jest bardzo 
zła, a dużą winę za to ponosi 
minister Anna Zalewska. 15 
września pojechaliśmy do 
Warszawy, żeby przypomnieć 
szefowej resortu edukacji o 
naszych postulatach. Cały czas 
domagamy podwyżek wyna-
grodzeń i odbiurokratyzowania 
szkolnictwa. 
Minister Zalewska twierdzi, że 
te żądania zostały już zreali-
zowane...

– Nie do końca. W 2017 
roku oświatowa Solidarność 
prowadziła rozmowy z przed-
stawicielami MEN, domagając 
się podwyżek w wysokości 15 
proc. od stycznia 2018 roku i 
waloryzacji nauczycielskich 
pensji. W rezultacie 15-procen-
tową podwyżkę rozłożono na 
trzy lata, a wskaźnika inflacji 
w ogóle nie wzięto pod uwagę.  
W kwietniu tego roku nauczy-
cielskie pensje wzrosły od ok.  
130 zł do 170 zł brutto. Nauczy-
ciele poczuli się oszukani. Postulat 
15-procentowych podwyżek od 
stycznia 2019 roku jest więc 
aktualny. Podczas demonstracji 
w Warszawie domagaliśmy się 
też wycofania przez MEN nowej 
formuły ocenienia nauczycieli, 
która weszła w życie 1 września. 
Wprowadza ona m.in. obowiązek 

pisania sprawozdań z pracy 
nauczyciela, czyli dodatkową 
biurokrację, od której mieliśmy 
odchodzić. Minister Zalewska 
zapewniała, że odciąży nauczy-
cieli od pracy papierkowej i 
pozwoli im się skupić na tym, 
co jest najważniejsze, czyli na 
uczeniu.
W zeszłym roku szkolnym 
weszła w życie reforma systemu 
edukacji, która zakłada m.in. 
wydłużenie nauki w szko-
łach podstawowych, liceach 
i technikach oraz stopniowe 
wygaszanie gimnazjów. Jak 
Solidarność ocenia te zmiany?

– Skutki reformy najbardziej 
odczuli nauczyciele pracu-
jący równocześnie w szkołach 
podstawowych i wygaszanych 
gimnazjach, ponieważ prowadzą 
zajęcia według dwóch różnych 
podstaw programowych, np. 
w ósmej klasie szkoły podsta-
wowej i trzeciej klasie gimna-
zjum. Popieraliśmy reformę, 
ale równocześnie liczyliśmy 
na to, że dodatkowy wysiłek, 
jaki nauczyciele ponoszą w 
związku ze zmianami, zostanie 
im wynagrodzony poprzez 
większe podwyżki. Tak się nie 
stało. Ciągle nie możemy dogonić 

przeciętnych wynagrodzeń w 
Polsce, a w Unii Europejskiej 
jesteśmy w ogonie. Młody 
nauczyciel, który rozpoczyna 
pracę w szkole, przez dwa lata 
zarabia niewiele więcej od płacy 
minimalnej.
Z informacji, które przekazują 
nauczyciele, wynika, że mimo 
zmian w Karcie Nauczyciela, 
problem godzin karcianych 
nie zniknął…

– Pani minister chwali się, że 
zlikwidowała godziny karciane, 
ale tak nie jest. Wielu dyrek-
torów szkół w dalszym ciągu 
wymusza na nauczycielach pracę 
przez dwie godziny w tygodniu 
ponad tzw. pensum i za tę pracę 
im nie płaci. Postulat całkowitej 
likwidacji godzin karcianych 
również jest aktualny.
14 października będziemy 
obchodzić Dzień Edukacji Naro-
dowej. Czego chciałby Pan 
życzyć nauczycielom z tej okazji?

– Wyciszenia, uspokojenia 
atmosfery i żadnych nowych 
rewolucji w systemie oświaty. 
Żeby więcej eksperymentowania 
w polskiej szkole już nie było. 
Nie wiem, czy jest taka branża, 
która w ciągu ostatnich 20 lat 
byłaby tak często reformowana 
jak szkolnictwo. Te reformy 
głównie spadają na barki pracow-
ników oświaty oraz uczniów 
i rodziców. Kolejne reformy 
systemu edukacji wiązały się 
np. z łączeniem placówek 
oświatowych przez samorządy 
i wprowadzaniem coraz to 
nowych podstaw programo-
wych przez MEN, co wymuszało 
druk nowych podręczników. 
Nierzadko młodsze dzieci nie 

mogły korzystać z książek star-
szego rodzeństwa, a rodzice 
musieli ponosić dodatkowe 
koszty. Kolejną bolączką polskiej 
szkoły są zbyt liczne klasy. 

Wszyscy wiemy, że w 
mniejszych klasach łatwiej jest 
prowadzić zajęcia i dotrzeć do 
uczniów. Gminy, jako organy 
prowadzące szkół i dyrektorzy 
szkół też o tym wiedzą, a często 
postępują odwrotnie. W tej 
chwili mamy duży problem w 
klasach czwartych szkół podsta-
wowych, których uczniowie 
rozpoczęli naukę w wieku 
sześciu lat. Był wówczas taki 
przepis, który stanowił, że w 
klasach I-III może być maksy-
malnie 25 uczniów. Teraz te 
25-osobowe klasy są łączone 
w większe, liczące przeszło 
trzydziestu uczniów. Dlatego 
dobrze byłoby, gdyby gminy 
przestały patrzeć na szkolnictwo 
jak na niepotrzebny wydatek, 
a na inwestycję w przyszłość 
młodego pokolenia.

Konsekwencją takiego spoj-
rzenia na szkolnictwo jest 
kiepskie wyposażenie części 
placówek oświatowych…

– W wielu szkołach bolączką 
jest słaby internet. Z jednej strony 
wymaga się od nauczycieli, 
żeby podczas lekcji korzystali  
z nowoczesnych technologii,  
a z drugiej nie daje im się narzędzi 
do takiej pracy, dostępu do 
internetu, laptopów, tablic multi-
medialnych. W wielu szkołach 
brakuje pomocy naukowych,  
a nauczyciele nie mają miejsca, 
w którym mogliby odpocząć 
przed kolejnymi zajęciami, przy-
gotować się do lekcji, sprawdzić 
klasówki, czy uzupełnić dziennik 
internetowy. Znaczna część tej 
pracy jest zabierana do domu. 
Kilka lat temu MEN przeprowa-
dziło badania dotyczące czasu 
pracy nauczyciela i okazało 
się, że przeciętny nauczyciel 
pracuje przez 46 godzin w tygo-
dniu, o 6 więcej niż zapisano  
w Kodeksie pracy.Foto: TŚD

Z Lesławem Ordonem, przewodniczącym Regionalnego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ Solidarność  
w Katowicach rozmawiała Agnieszka Konieczny.

Czas skończyć eksperymenty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty 

składam życzenia wielu sukcesów w życiu 
zawodowym, stabilnego zatrudnienia

i godnych zarobków. 

Życzę Wam, aby Wasza praca była doceniania 
i szanowana przez Waszych wychowanków, ich 

rodziców, społeczeństwo i państwo.

Dominik Kolorz
przewodniczący 

Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ Solidarność
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Michał Dudek
CDO24
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Z wielkim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

MĘŻA
naszej Koleżanki

Anieli Pułki

wieloletniej działaczki 
 Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność.

Pogrążonej w bólu 

Rodzinie i Bliskim

wyrazy najgłębszego współczucia i żalu

w imieniu
koleżanek i kolegów

z Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność

przekazuje
przewodnicząca
Halina Cierpiał

Od 1 października, 
w wyniku noweli-
zacji ustawy prawo 

o ruchu drogowym, znie-
siony został obowiązek 
posiadania przez kierowców 
dowodu rejestracyjnego oraz 
dowodu zawarcia umowy 
OC. Kierowcy nie muszą 
posiadać przy sobie wspo-
mnianych dokumentów, 
gdyż informacje o ubezpie-
czeniu OC oraz dane samo-
chodu zamieszczone zostały 
w Centralnej Ewidencji 
Pojazdów i Kierowców. 
Warto jednak pamiętać, że w 
dalszym ciągu koniecznym 
jest posiadanie w czasie 
jazdy dokumentu prawa 
jazdy. 

Do tej pory kierowca, 
który zapomniał doku-
mentów, ryzykował otrzy-
manie mandatu karnego 
w wysokości 50 zł za brak 
każdego z dokumentów. 
N o w e l i z a c j a  u s t a w y 
prawo o ruchu drogowym 
s tanowi  n iewątp l iwie 
ogromne udogodnienie 
dla kierowców, ale co w 
przypadku kiedy dojdzie 
do kolizji? 

Wbrew pozorom, pomimo 
zniesienia obowiązku posia-
dania dowodu rejestracyj-
nego i odcinka potwierdza-
jącego zawarcie umowy 

ubezpieczenia OC, kierowcy 
biorący udział w zdarzeniu 
drogowym w przypadku 
zgodności co do osoby 
odpowiedzialnej za kolizję, 
nadal będą mogli spisać 
stosowne oświadczenie. 
Aby uzyskać numer polisy 
sprawcy zdarzenia, kierowcy 
powinni skorzystać ze strony 
internetowej Ubezpiecze-
niowego Funduszu Gwaran-
cyjnego, gdzie po wpisaniu 
niezbędnych danych jak 
numer rejestracyjny i nr 
VIN wyświetlone zostaną 
niezbędne informacje. 
Jedynym minusem tego 
rozwiązania jest koniecz-
ność posiadania dostępu 
do Internetu. W sytuacji 
braku możliwości połączenia 
z Internetem, aby uzyskać 
dane sprawcy wypadku 
k o n i e c z n y m  b ę d z i e 
wezwanie Policji. Zawia-
domienie Policji o wypadku 
winno także nastąpić, kiedy 
mamy wątpliwości co do 
trzeźwości sprawcy, kiedy 
sprawca nie posiada prawa 
jazdy, albo kiedy kierowcy 
nie są zgodni co do prze-
biegu zdarzenia, rozmiaru 
uszkodzeń oraz obrażeń 
poniesionych przez uczest-
ników kolizji. 

Warto zaznaczyć, że brak 
obowiązku fizycznego posia-

dania dokumentów nie 
uchroni kierowcy przed 
zatrzymaniem dowodu 
rejestracyjnego. Policja po 
stwierdzeniu w toku kontroli 
drogowej, że pojazd zagraża 
bezpieczeństwu lub porząd-
kowi w ruchu drogowym  
albo nie spełnia norm 
środowiskowych, odnotuje 
okoliczność zatrzymania 
dokumentu w systemie 
CEPIK, zaś kierowca otrzyma 
stosowne pokwitowanie. 
Zwrot dokumentu będzie 
mógł odnotować zarówno 
organ, który go wydał, jak 
i  dowolna jednostka w 
ramach podmiotu, który 
go zatrzymał.

Należy pamiętać,  że 
znies ienie  obowiązku 
posiadania w czasie jazdy 
dowodu rejestracyjnego 
oraz odcinka potwierdza-
jącego zawarcie umowy 
ubezpieczenia OC nie ma 
charakteru bezwzględnego.  
W dalszym ciągu posia-
danie wspomnianych doku-
mentów będzie konieczne 
w przypadku kierowania 
samochodem zarejestro-
wanym poza granicami 
kraju oraz w czasie podróży 
za granicę. 

Niezaprzeczalnie, znie-
sienie obowiązku posiadania 
dowodu rejestracyjnego i 

OC stanowi spore ułatwienie 
życia– szczególnie dla osób 
zapominalskich. Jednakże, 
osobiście przychylam się 
do stanowiska Polskiej 
Izby Ubezpieczeniowej i 
radzę, aby każdy, kto jest 
kierowcą, a nie chce wozić 
zbędnych dokumentów, 
posiadał w swoim telefonie 
ich zdjęcie. W przypadku 
kolizji posiadanie zdjęcia 
dokumentów może okazać 
się bardzo przydatne.

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

Przypominamy, że osoby 
posiadające Ochronę Prawną 
CDO24 mogą zawsze, na 
bieżąco zasięgnąć dodatko-
wych 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.

Kierowco! Od 1 października 
znika obowiązek posiadania 
dowodu rejestracyjnego i OC

Harmonogram  
szkoleń związkowych

październik 2018 roku
Szkolenia stacjonarne w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-

-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w Katowicach (ul. Floriana 7)

15 i 16 października 
Ustawa o związkach zawodowych – zmiany od 1.01.2019 
prowadzą: Jadwiga Piechocka/ Andrzej Kampa, sala 108
UWAGA! Szkolenie w tych terminach zostały odwołane 
i przełożone na: 29 października i 5 listopada

17-19 października 
Ogólnozwiązkowe i uprawnienia organizacji związkowych
prowadzą Andrzej Kampa/Jacek Majewski, sala 108

23-24 października
Negocjacje 1 – techniki  i strategie (brak wolnych miejsc)
prowdzą Jacek Majewski/Eugeniusz Karasiński, sala 235
(szkolenie podstawowe z zakresu negocjacji)

24 października
Szkolenie dla członków komisji rewizyjnych
prowadzą: Andrzej Kampa/Beata Kocerba, sala 108

25 października
Szkolenie doskonalące dla SIP (brak wolnych miejsc)
prowadzi: OIP Katowice, sala 108

25-26 października
Negocjacje 1 – techniki i strategie
prowadzi: Jacek Majewski, sala 235

29 października
Ustawa o związkach zawodowych – zmiany od 1.01.2019 
prowadzi: Jadwiga Piechocka, sala 108

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
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Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość


