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Ministerstwo Energii zobowiązało się, że w najbliższych dniach przekaże związkom zawodowym 
zestawienie wydatków w ramach notyfikowanego przez Komisję Europejską programu wsparcia dla 
górnictwa. Dotychczas resort trzymał szczegóły programu w tajemnicy, co rodzi obawy, że środki mają zostać 
przeznaczone na likwidację kolejnych kopalń. 

MINISTER DOTRZYMA SŁOWA? 
CIERPLIWOŚĆ GÓRNIKÓW SIĘ KOŃCZY
W lutym tego 

roku Komi-
sja Europej-
ska  wyra-
ziła zgodę 

na przedłużenie pomocy 
publicznej dla górnictwa do 
2023 roku, o co wnioskował 
resort energii. 2 października 
rząd przyjął projekt noweli-
zacji tzw. ustawy górniczej 
umożliwiający wydłużenie 
okresu wsparcia. Przez cały 
ten czas związki zawodowe 
bezskutecznie domagały się 
przedstawienia szczegółów 
notyfikowanego w Brukseli 
programu, jednak resort ener-
gii konsekwentnie się od tego 
uchylał. Dopiero 12 paździer-
nika podczas obrad Zespołu 
Trójstronnego ds. Bezpieczeń-
stwa Socjalnego Górników 
wiceminister energii Grzegorz 
Tobiszowski zobowiązał się, że 
w ciągu tygodnia udostępni 
stronie społecznej szczegółowy 
wykaz wydatków w ramach 
programu. Przed rozpoczęciem 
obrad Tobiszowski powiedział 
dziennikarzom, że rząd nie 
planuje przekazywania w 
przyszłym roku kolejnych 
kopalń do Spółki Restruktury-
zacji Kopalń celem ich likwi-
dacji. – Minister Tobiszowski 
zapowiedział, że otrzymamy 
pełne zestawienie, na co i kiedy 
pieniądze w ramach pomocy 
publicznej mają zostać prze-
znaczone. Liczymy, że się z 
tego wywiąże, bo ta gra trwa 
już zdecydowanie za długo 
i nasza cierpliwość się koń-
czy. Dopóki nie zobaczymy 
dokumentów, słowa o tym, 
że nie ma planów likwidacji 
kolejnych kopalń traktujemy 
z dystansem – mówi Bogusław 
Hutek, przewodniczący Kra-
jowej Sekcji Górnictwa Węgla 
Kamiennego NSZZ Solidarność. 

Co z tym importem?
Kolejnym tematem obrad 
zespołu trójstronnego, które 
odbyły się 12 października 
w gmachu Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach, 
była kwestia stale rosnącego 
importu węgla do naszego 
kraju. W roku 2017 wyniósł 
on 13 mln 300 tys. ton, nato-
miast w roku 2018 znacząco 
przekroczy poziom 15 mln 
ton. W ubiegłym roku rodzime 
kopalnie wyprodukowały około 

65,5 mln ton węgla. – Trzeba 
pamiętać, że koszt węgla z 
polskich kopalń dla energe-
tyki to 10,89 zł za GJ, z kolei 
importowany węgiel kosztuje 
już 13,42 zł za GJ. Wbrew 
temu, co często słyszymy w 
mediach, polski węgiel jest 
tańszy od sprowadzanego i 
to w dalszym ciągu górnictwo 
wspiera energetykę, a nie na 
odwrót – mówi Bogusław 
Hutek. Dodaje, że zahamo-
wanie tendencji wzrostowej w 
imporcie węgla będzie możliwe 
dopiero po odtworzeniu mocy 
wytwórczych polskich spółek 
węglowych. – Ten proces potrwa 
jednak kilka lat. Jeśli chcemy 

zwiększać wydobycie i budować 
nowe kopalnie, o czym mówi 
Ministerstwo Energii, musimy 
zrobić jeszcze jedną kluczową 
rzecz, o którą dopominamy 
się od dawna. Wreszcie musi 
zostać opracowany wieloletni 
bilans energetyczny kraju, żeby 
spółki węglowe wiedziały, ile 
węgla będą w stanie sprzedać na 
polskim rynku. Bez tego może 
się okazać, że zainwestujemy 
w zwiększenie wydobycia, a za 
kilka lat na ten polski węgiel 
nie będzie zbytu na krajowym 
rynku, zwłaszcza w kontekście 
rządowego programu „Czyste 
Powietrze” czy przyjmowanych 
przez samorządy wojewódzkie 

uchwał antysmogowych, 
które eliminują miliony ton 
węgla z sektora komunalno-
-bytowego – wskazuje szef  
górniczej Solidarności. 

Zabezpieczyć złoża
Podczas obrad Zespołu Trój-
stronnego ds. Bezpieczeństwa 
Socjalnego Górników związki 
zawodowe po raz kolejny 
upomniały się o przyjęcie aktów 
wykonawczych do rządowego 
programu dla sektora górnictwa 
węgla kamiennego w Polsce 
do 2030 roku. – Program został 
przyjęty w styczniu. Do połowy 
roku miano nam przedstawić 
rozporządzenia wykonawcze. 

To się jednak nie stało. Chodzi 
o bardzo ważne kwestie, np. 
określenie strategicznych złóż 
węgla, tak aby terenów, na 
których się znajdują nie zabu-
dowano, co znacznie podnio-
słoby koszty eksploatacji tych 
złóż w przyszłości – tłumaczy  
Bogusław Hutek. 

Koncesje na ostatnią chwilę
Minister Tobiszowski przekazał 
również związkom zawodowym 
informacje dotyczące noweli-
zacji prawa górniczego i geolo-
gicznego w zakresie uprosz-
czonej procedury przedłużania 
koncesji wydobywczych. Na 
ten problem górnicze związki 

zawodowe zwracały uwagę 
od wielu miesięcy. Do końca 
sierpnia 2020 roku wygasa 21 
koncesji, przy czym proces ten 
rozpocznie się już od początku 
przyszłego roku. Przedłużanie 
prac nad nowelizacją powodo-
wało ryzyko, że nowe przepisy 
nie zostaną uchwalone na czas 
i część kopalń utraci prawo 
do wydobywania węgla. – Na 
szczęście niezbędne przepisy 
zostały przyjęte i ten problem 
został rozwiązany. Szkoda 
tylko, że zostało to zrobione na 
ostatnią chwilę, bo nerwówki 
związanej z tą kwestią można 
było uniknąć – mówi Hutek. 

 ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: materiały prasowe LW Bogdanka
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Z OSTATNIEJ CHWILI:

ROZMOWA tygodnia
Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

Jesteśmy po to, żeby rozwiązywać problemy
25 października rozpocznie się Krajowy Zjazd 
Delegatów NSZZ Solidarność, który podsu-
muje ostatnie 4 lata działalności związku. 
Gdyby miał Pan wymienić największe 
sukcesy Solidarności z tego okresu, co by 
to było i dlaczego?

– Jest ich dużo i wszystkie są ważne. 
Ale gdybym miał sam ustalić czołówkę, 
to byłoby to: przywrócenie poprzedniego 
wieku emerytalnego, ograniczenie handlu 
w niedzielę, ustawa o płacy minimalnej i 
stawce godzinowej oraz minimalne wyna-
grodzenia zasadnicze dla pracowników 
służby zdrowia. Okupiliśmy to ciężką, 
wieloletnią pracą, a jej finał wcale nie 
był oczywisty. Szczególnie w przypadku 
pracowników niemedycznych, gdzie jako 
Solidarność zostaliśmy na placu boju 
sami. Tym większa satysfakcja i poczucie 
dumy, że jesteśmy prawdziwą Solidarno-
ścią. Pamiętajmy też, że choć to zasługa 
całego związku, to w przypadku handlu w 
niedzielę i pracowników niemedycznych 
szczególnie trzeba wskazać Alfreda Bujarę 
i Mariolę Ochman. To ich wielka zasługa.
Jeśli delegaci obdarzą Pana zaufaniem i 
zostanie Pan wybrany przewodniczącym 
„S” na kolejną kadencję, jakie będą prio-
rytet związku na najbliższe miesiące? 

– O tym oczywiście zdecydują delegaci, 
przyjmując uchwałę programową. Według 
mnie to państwowa sfera budżetowa. Dzięki 
Solidarności odmrożony został wreszcie 
wskaźnik wzrostu wynagrodzeń, ale zapaść 

w tym sektorze jest ogromna i potrzeba kilku 
lat, aby to odrobić. Stoimy też przed koniecz-
nością nowelizacji ustawy o ograniczeniu 
handlu w niedzielę, tak aby ją uszczelnić. 
To będą jedne z większych wyzwań, przed 
którymi stoi obecnie Solidarność. 
Podczas zbliżającego się KZD delegaci 
będą głosować nad zmianami w statucie 
NSZZ Solidarność. Projekt wewnętrznej 
reformy związku został zgłoszony przez 
śląsko-dąbrowską Solidarność, ale powstał 
on przy Pańskim współudziale. Dlaczego 
te zmiany są tak potrzebne? 

– Są dwie główne propozycje – kaden-
cyjność i sąd koleżeński. Zacznę od tej 
drugiej. Dzisiaj w przypadku niegodnego i 
niezgodnego ze statutem związku postępo-
wania członka, decyzje może podejmować 
jedynie podstawowa organizacja związ-
kowa. A bywa, że mamy do czynienia ze 
sprawami bulwersującymi, które szkodzą 
całemu związkowi. I nic nie można z tym 
zrobić, bo np. jego własna organizacja go 
chroni. Musimy mieć narzędzie dające 
gwarancję rzetelnego i obiektywnego osądu, 
aby w takich przypadkach interweniować. 

Potrzebne jest też miejsce do rozstrzygania 
sporów wewnątrzzwiązkowych i mediacji.

Jeśli chodzi o kadencyjność, która, przy-
pomnę, miałaby dotyczyć jedynie szczebla 
krajowego regionów i sekretariatów bran-
żowych, to szansa na nowych liderów. 
Taka „świeża krew” jest dobra i sprzyja 
budowaniu siły związku. 
Kadencyjność jest szansą na odmłodzenie 
struktur związku?

– Tu nie tyle chodzi o odmłodzenie, co 
świeże spojrzenie. Nowe pomysły. Świat 
się zmienia, my też musimy się zmieniać.
Jaka będzie ta następna kadencja dla 
Solidarności? Dialog społeczny na szczeblu 
ogólnokrajowym wgląda znacznie lepiej niż 
jeszcze kilka lat temu, co nie oznacza, że na 
linii Solidarność-rządzący nie ma punktów 
spornych. Tych w ostatnich miesiącach 
pojawia się coraz więcej...

 – Bo i problemy do rozwiązania są 
trudne. Weźmy budżetówkę. To kosztowny 
i skomplikowany proces wydobywania 
z zapaści materialnej pracowników tego 
sektora. Wieloletnie zaległości, degradacja 
ich pozycji i znaczenia. Ale my jesteśmy po 
to, by takie problemy – najlepiej w dialogu 
– rozwiązywać. Jeśli się nie da w dialogu, 
będziemy protestować. Solidarność ma swoje 
priorytety określone w uchwale progra-
mowej KZD i ma obowiązek je realizować. 
Dobre relacje z rządem, choć przydatne,  
nie są najważniejsze.

ŁK

Kadencyjność to szansa  
na nowych liderów.  
Taka „świeża krew” jest dobra  
i sprzyja budowaniu siły związku. 

KRÓTKO

Drugi etap podwyżek
» 2 LISTOPADA W HUCIE BANKOWA w Dąbrowie 
Górniczej zostanie sfinalizowane porozumienie płacowe na 
2018 rok zawarte w maju pomiędzy związkami zawodo-
wymi a zarządem huty. Porozumienie zakłada dwuetapowy 
wzrost płac zasadniczych w przedsiębiorstwie
Pierwszy etap nastąpił w czerwcu. Zgodnie z ustaleniami 
stron wszyscy pracownicy spółki dostali podwyżkę w 
jednakowej wysokości, po 120 zł brutto. W listopadzie 
zrealizowany zostanie drugi etap wzrostu płac zasadniczych. 
Pracownicy otrzymają kolejne podwyżki, ale tym razem w 
zróżnicowanej wysokości, uzależnionej od ocen pracy. 
– W sumie, razem z czerwcową podwyżką, tegoroczny 
wzrost wynagrodzeń zasadniczych w hucie wyniesie od 
150 zł do 200 zł brutto – informuje Henryk Myrda, 
przewodniczący zakładowej Solidarności, zaznaczając, 
że w ślad za podwyżką płac zasadniczych odpowiednio 
wzrosną też pozostałe składniki comiesięcznych wynagro-
dzeń pracowników huty.
Porozumienie płacowe strony zawarły w maju. Jak zapo-
wiada przewodniczący, kolejne negocjacje z pracodawcą 
w sprawie podwyżek w 2019 roku związki zawodowe 
zamierzają rozpocząć pod koniec grudnia. 
Huta Bankowa zatrudnia około 570 pracowników.

BEA

LICZBA tygodnia

190 mld zł
to łączne wydatki gmin i miast na prawach 
powiatu w 2017 roku. Dla porównania w 
tym samym okresie z budżetu centralnego 
przeznaczono na różne cele 375 mld zł. 
Sposób zarządzania środkami finansowymi 
przez władze samorządowe ma ogromne 
znaczenie dla jakości codziennego życia 
nas wszystkich. W najbliższą niedzielę 21 
października zdecydujemy, jak i na co będą 
wydawane pieniądze w naszych miastach i 
miejscowościach przez najbliższe 4 lata.

UWAGA
Drodzy Czytelnicy, informujemy, że następny 
numer Tygodnika Śląsko-Dąbrowskiego 
ukaże się w poniedziałek 29 października.

Redakcja TŚD

Komunikaty

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość
Najpierw demonstracja, teraz strajk
Ok. 700 osób wzięło udział w demonstracji 
zorganizowanej 17 października przed 
Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym 
nr 3 w Rybniku. Pracownicy placówki walczą 
o podwyżki wynagrodzeń. Protestujących 
wsparli związkowcy z innych placówek 
medycznych z naszego regionu oraz człon-
kowie Solidarności m.in. z górnictwa i 
oświaty. Jednym z elementów protestu był 
przemarsz ulicami Rybnika. 

Podczas manifestacji przewodniczący 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik 
Kolorz zaapelował do protestujących, żeby 
nie dali się podzielić i solidarnie upominali 
się o podwyżki dla wszystkich pracowników 
szpitala. – Macie spór zbiorowy, który jest 
prowadzony przez wszystkie grupy zawo-
dowe w szpitalu i to od waszej determinacji 
i jedności będzie zależeć, czy ten spór będzie 
skuteczny – powiedział Kolorz.

11 października szef śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności zwrócił się do obecnego przewod-
niczącego WRDS Marszałka Województwa 
Śląskiego Wojciecha Saługi o zwołanie nadzwy-
czajnego posiedzenia rady w związku z trudną 
sytuacją w rybnickim szpitalu. Placówka 
podlega Urzędowi Marszałkowskiemu. 
17 października marszałek poinformował 
o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia 
WRDS, ale jego datę wyznaczył dopiero 
na 24 października. – Z przykrością muszę 
stwierdzić, że dla pana marszałka ważniejsze 
są wybory, ważniejsza jest polityka, niż ludzie 
– ocenił Dominik Kolorz.

Po zakończeniu demonstracji reprezen-
tanci związków zawodowych działających 
w placówce podjęli decyzję o rozpoczęciu 

od 18 października bezterminowego strajku. 
– Jesteśmy zdeterminowani. Wszelkie inne 
próby osiągnięcia porozumienia zawiodły 
– podkreślił Piotr Rajman, przewodniczący 
Solidarności w szpitalu.

Spór zbiorowy w rybnickim szpitalu trwa 
od maja. W referendum przeprowadzonym 
na przełomie września i października zdecy-
dowana większość głosujących opowiedziała 
się za rozpoczęciem akcji protestacyjnych ze 
strajkiem włącznie. 

Pracownicy WSS nr 3 w Rybniku domagają 
się wzrostu płac o 1200 zł brutto. Dotychcza-
sowe negocjacje z dyrekcją szpitala zakoń-
czyły się fiaskiem. 

Oprócz podwyżek płac związkowcy doma-
gają się również zatrudniania dodatkowych 
pielęgniarek na oddziale intensywnej terapii 
i bloku operacyjnym. W ich ocenie obsady 
pielęgniarskie na tych oddziałach są zbyt 
małe, co może zagrażać zdrowiu pacjentów. 

AGA

Foto: TŚD
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Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

Jestem radnym czterech ka-
dencji. W kadencji 2006–2010 
byłem wiceprzewodniczą-
cym Rady Miasta, w kadencji 
2010–2014 przewodniczącym 
Komisji Oświaty. W wyborach 
samorządowych w 2014 r. uzy-
skałem najwyższe poparcie 
mieszkańców, którzy oddali na mnie 888 głosów. W mijającej kadencji 
piastuję stanowisko przewodniczącego Rady Miasta.
Reprezentowałem nasze miasto w Zgromadzeniu GZM, zostałem także 
wybrany do Zarządu GZM. Podpisałem przystąpienie Rudy Śląskiej do Me-
tropolii Śląsko-Zagłębiowskiej. 
Kandyduję ponownie, bo na sercu leży mi dobro i rozwój mojego miasta 
– Rudy Śląskiej. 
Chcę zadbać o wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich wieku: by naj-
młodsi znaleźli miejsce w żłobkach i przedszkolach, młodzież miała 
w naszym mieście szanse i perspektywy rozwoju, dorośli czuli się pew-
nie i bezpiecznie, a starsi mieli zapewnioną godną jesień życia.
Wspólnymi siłami wciąż możemy zrobić wiele dobrego dla 
miasta i jego mieszkańców.

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

Priorytetem zawsze będzie człowiek

Kazimierz 
MYSZUR
Miejsce nr 1
Lista nr 10 Okręg nr 3

Kandydat PiS do Rady Miasta Ruda Śląska

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

Rudzianka od urodzenia. Prawnik, ukończone stu-
dia podyplomowe w zakresie administracji i zarzą-
dzania, kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego 
w O/KWK „Ruda” Polskiej Grupy Górniczej S.A., 
członek Rudzkiego Konta Pomocy, wiceprezes, 
doradca prawny, radna Rady Miasta Ruda Śląska 
obecnej kadencji, w której pełni funkcję przewod-
niczącej Komisji Prawa, Samorządności i Bezpie-
czeństwa. Jestem również członkiem Komisji Kultury, Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Spo-
łecznej oraz Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości. Działam w Radzie Muzeum przy Muzeum 
Miejskim im. M. Chroboka oraz w Radzie Społecznej Przychodni Rejonowej Publicznego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej. Jestem członkiem Powiatowej Rady Rynku Pracy 
przy Prezydencie Miasta Ruda Śląska.
Wszystkie cele, które postanowiłam zrealizować jako radna w obecnej kadencji zrealizowałam.
Nowe cele i kontynuacja rozpoczętych:
– priorytetowo ścisła współpraca i angażowanie się w sprawy górnictwa,
– działania na rzecz budowy nowoczesnej infrastruktury sportowej,
– monitoring najbardziej niebezpiecznych miejsc,
– aktywne włączanie się w życie seniorów poprzez realizację programów 
rządowych i unijnych,
– prace w komisji związane z rewitalizacją terenów zdegradowanych,
– wspieranie miejskich inicjatyw kulturalnych, w tym amatorskich 
zespołów muzyczno-teatralnych,
– współpraca – promowanie działań na rzecz Hospicjum 
Domowego (docelowo hospicjum stacjonarne).

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

Dorota 
TOBISZOWSKA
Miejsce nr 2
Lista nr 10 Okręg nr 1

Kandydat PiS do Rady Miasta Ruda Śląska

Zasady zobowiązują!
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Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

Współpraca z pracodawcą dla dobra firmy i rozwój organizacji związkowej – to najważniejsze cele, jakie 
stawia przed sobą Solidarność działająca w Henkel Polska. – Jeśli firma będzie dobrze działać i przynosić zyski,  
to i pracownicy będą osiągali korzyści – mówi Marcin Zabochnicki, przewodniczący zakładowej Solidarności.

Jest związek, jest lepiej
Solidarność w polskim 

oddziale tej między-
narodowej korporacji 
powstała w lipcu tego 
roku. – Chcieliśmy 

wziąć na siebie część odpo-
wiedzialności za firmę. Do 
tej pory w Henkel Polska nie 
działała organizacja, która 
mogłaby reprezentować inte-
resy pracowników. Związek 
zawodowy jest potrzebny w 
każdej firmie, a szczególnie w 
tak dużej, jak nasza. Organizacja 
związkowa, której celem jest 
rozwój firmy i pracowników, 
może stać się rzetelnym part-
nerem pracodawcy do rozmów, 
podsuwać pomysły dobre i 
dla zakładu pracy, i dla ludzi – 
dodaje przewodniczący nowej 
organizacji.

Do tej pory polski oddział 
firmy był wyjątkiem. W 
innych europejskich oddzia-
łach korporacji związki zawo-
dowe działają od wielu lat.  
– Najlepszym przykładem mogą 
być takie kraje jak Szwecja czy 
Finlandia, gdzie do związków 
zawodowych należy aż 70 
proc. pracowników – mówi 
Marcin Zabochnicki.

Powstanie Solidarności 
zostało pozytywnie odebrane 
przez zarząd firmy. – Odbyły 
się już dwa spotkania z praco-
dawcą, podczas których przed-
stawiliśmy nasze oczekiwania. 
Niedługo po tym przedstawi-

ciel związku wszedł w skład 
komisji socjalnej, która ma 
wpływ na sposób wydatko-
wania środków z Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych  
– podkreśla Mieczysław 
Hoffman, wiceprzewodni-
czący zakładowej „S”.

W tej chwili trwają prace nad 
treścią porozumienia o współ-

pracy pomiędzy pracodawcą a 
związkiem. Równocześnie, na 
wniosek Solidarności, rozpo-
częły się rozmowy dotyczące 
wprowadzenia nowego systemu 
premiowania części pracow-
ników. – To nasze pierwsze, 
drobne sukcesy. Liczymy na 
to, że w przyszłości będzie ich 
więcej – mówi związkowiec.

Henkel Polska posiada sześć 
fabryk, m.in. w Raciborzu i w 
Tychach oraz rozbudowaną 
sieć dystrybucyjną. Łącznie w 
zakładach produkcyjnych i w 
sprzedaży zatrudnionych jest 
ok. 700 osób. Firma jest produ-
centem i liderem sprzedaży 
detergentów, kosmetyków i 
klejów budowlanych.

Do organizacji zakładowej 
związku, która została zareje-
strowana w Regionie Śląsko-
-Dąbrowskim NSZZ Solidar-
ność, zapisali się w większości 
przedstawiciele handlowi z 
całej Polski. – Udało nam się 
założyć organizację związ-
kową, pomimo że jesteśmy 
rozrzuceni po całym kraju 

i bardzo rzadko się spoty-
kamy. Mamy nadzieję, że 
w przyszłości dołączą do 
nas również pracownicy 
fabryk. Chcemy podczas 
rozmów z pracodawcą repre-
zentować wszystkie grupy 
zawodowe – zaznacza Marcin  
Zabochnicki.

AGNIESZKA KONIECZNY

Wzrosną najniższe wynagrodzenia w Poczcie Polskiej
Pracownicy Poczty Polskiej, 
których wynagrodzenia zasad-
nicze są niższe niż 2,5 tys. zł, 
otrzymają wyrównania do tej 
kwoty. Podwyżki wejdą w życie 
1 listopada – to najważniejsze 
zapisy porozumienia podpi-
sanego 9 października przez 
Solidarność działającą w Poczcie 
Polskiej z zarządem firmy.

Z informacji przekazywanych 
przez pracodawcę wynika, że 
podwyżkę otrzyma 7,5 tysiąca 
zatrudnionych. – To porozu-
mienie pozwoli na ustabili-
zowanie zatrudnienia. Duża 
rotacja jest jednym z naszych 
największych problemów. 
Pracowników w firmie mogą 
zatrzymać tylko wyższe zarobki, 

a po 1 listopada wynagrodzenia 
zasadnicze w Poczcie Polskiej 
nie będą mogły być niższe 
niż 2,5 tys. zł brutto. Do tego 
dochodzą pochodne, takie jak 
premia miesięczna czy dodatek 
za wysługę lat, w sumie średnio 
ok. 200 zł – mówi Regina Samek, 
przewodnicząca Solidarności 
w Poczcie Polskiej w Zabrzu.

– Wyrównania otrzymają 
między innymi listonosze i 
pracownicy okienek poczto-
wych. Cieszymy się, że choć 
małymi krokami, to jednak 
systematycznie rosną płace 
w Poczcie Polskiej – dodaje 
Danuta Dyszy, przewodnicząca 
Organizacji Podzakładowej 
NSZZ Solidarność Pracowników 

Poczty Polskiej w Chorzowie. 
Zaznacza, że niespełna 3 miesiące 
temu związkowcy podpisali 
z pracodawcą porozumienie, 
dzięki któremu podwyżkę płac 
zasadniczych w wysokości 170 zł 
brutto dostało 95 proc. spośród 
77 tys. pracowników firmy.

Jeden z zapisów poro-
-zumienia zawartego 9 paź-

dziernika stanowi również, 
że jeżeli sytuacja ekono-
miczno-finansowa Poczty 
Polskiej na to pozwoli, po 
20 listopada pracownikom 
zostanie wypłacona jedno-
razowa nagroda. Wysokość 
nagrody zostanie uzgodniona 
ze stroną społeczną. 

AGA

Foto: pxhere.com/CC0
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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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Promocja

40 lat temu, 16 października 1978 roku, biskup z Krakowa Karol Wojtyła został papieżem. Tylko nieliczni 
przeczuwali, jak doniosłe będą skutki decyzji konklawe. I dla wspólnoty katolickiej na całym świecie, i dla ojczyzny nowego 
papieża, Polski.

Papież, który zadziwił świat
Informacja o tym, że 

kolejnym następcą św. 
Piotra będzie Karol Wojtyła 
dotarła do Polski przed 
godziną 19.00, czyli kilka-

dziesiąt minut po zakończeniu 
konklawe. W wielu kościo-
łach odezwały się dzwony, 
ludzie spontanicznie zaczęli 
wychodzić na ulice. – Byliśmy 
w szoku, gdzieś głęboko w sercu 
budziła się nadzieja, że świat 
otworzy się na Polskę, a Polska 
na świat – wspomina Bronisław 
Skoczek, wtedy pracownik 
Zakładów Chemicznych w 
Oświęcimiu, obecnie prze-
wodniczący Regionalnej Sekcji 
Emerytów i Rencistów NSZZ 
„S”w Katowicach. Wieczorem, 
16 października 1978 roku pan 
Bronisław, podobnie jak setki 
innych mieszkańców oświę-
cimskiego Osiedla Chemików, 
poszedł pod krzyż postawiony w 
miejscu, w którym miał powstać 
nowy kościół. Ludzie od wielu lat 
zabiegali o budowę świątyni, ale 
komunistyczna władza zwlekała 
z wydaniem pozwolenia. – Na 
tę wieczorną modlitwę pod 
krzyżem przyszło mnóstwo 
ludzi. Cieszyliśmy się jak dzieci 
i płakaliśmy ze wzruszenia. 
Powtarzaliśmy, że teraz to już na 
pewno będziemy mieć kościół 
– mówi Bronisław Skoczek. Ten 
dzień ze wzruszeniem wspomina 
również Liwia Fedorowicz, 
emerytowana nauczycielka z 
Katowic i działaczka Solidar-
ności. – W skupieniu śledzi-
liśmy wszystkie informacje, 
które docierały z Watykanu. 
To było niesamowite uczucie. 

Wierzyliśmy, że pontyfikat Jana 
Pawła II jest darem, szczególnie 
dla nas, Polaków – podkreśla 
pani Liwia.

Dobrze, że nie prymas
– Nie było wątpliwości, że 
zaczyna się nowa epoka, ale 

jeszcze wówczas nie zdawaliśmy 
sobie sprawy z tego, jakie ten 
wybór będzie miał konsekwencje 
dla całego świata – mówi dr 
Andrzej Sznajder, dyrektor 
Oddziału Instytutu Pamięci Naro-
dowej w Katowicach. Historyk 
podkreśla, że już miesiąc wcze-

śniej, czyli w momencie śmierci 
Pawła VI i przed wyborem  
Jana Pawła I, mówiło się, że Polak 
może zostać papieżem. – Ale 
wtedy mówiło się o kardynale 
Stefanie Wyszyńskim jako o 
możliwym papieżu – podkreśla 
dr Sznajder. Zaznacza, że wynik 

konklawe spowodował zamie-
szanie wśród komunistycznych 
elit. – Władza PRL-u nie potrafiła 
na szybko zinterpretować, co 
ten wybór oznacza. Rządzący 
pocieszali się, że lepszy Wojtyła 
jako papież w Watykanie, niż 
jako możliwy prymas w Polsce. 
Wówczas sądzili, że jako papież 
będzie dla nich mniejszym 
kłopotem, niż jako prymas 
– dodaje dyrektor Oddziału 
Instytutu Pamięci Narodowej 
w Katowicach.

Przegrał z kineskopami
O ile informacja o tym, że Polak 
został papieżem wywołała radość 
i entuzjazm wśród społeczeń-
stwa, o tyle peerelowskie media 
miały problem z jej przekaza-
niem. Niemal wszystkie gazety 
ograniczyły się do krótkich, 
zaledwie kilkuzdaniowych 
informacji, dotyczących prze-
biegu konklawe. Jak podkreśla 
dr Sznajder, „Trybuna Ludu” 
opublikowała niewielką notatkę 
na pierwszej stronie. Natomiast 
w „Życiu Warszawy” na pierw-
szej stronie znalazł się artykuł 
o kolorowych kineskopach, 
które Zakłady Kineskopowe 
„Unitra-Polkolor” miały lada 
moment zacząć produkować. 
Informacja o wyborze krakow-
skiego biskupa na papieża zeszła 
na dalszy plan. 

Blisko ludzi
Wybór Polaka na Stolicę Piotrową 
zaskoczył również tłumy zebrane 
na placu Świętego Piotra. Jeszcze 
większym zaskoczeniem było 
zachowanie nowego papieża, 

który kilka minut po zakoń-
czeniu konklawe pojawił się w 
oknie Kaplicy Sykstyńskiej. Już 
w tym momencie było widać, że 
będzie to postać nietuzinkowa. 
Zwracając się do Włochów Jan 
Paweł II podkreślił, że nie jest 
pewien, czy będzie umiał mówić 
ich językiem. – Jak się pomylę, 
to mnie poprawcie – poprosił, 
czym już na wstępie zjednał 
sobie przychylność wiernych. Ku 
zaskoczeniu hierarchów kościel-
nych zaledwie trzy miesiące 
później wybrał się w pierwszą 
zagraniczną pielgrzymkę, odwie-
dzając Dominikanę, Meksyk i 
Bahamy. Spotkania z papieżem z 
Polski i odprawiane przez niego 
msze święte zaczęły przyciągać 
tłumy. Wszędzie, gdzie tylko się 
pojawiał, starał się być blisko 
ludzi. Brał na ręce dzieci, szcze-
gólną troską otaczał chorych 
i cierpiących, pokazywał jak 
ważna jest dla niego młodzież. 
Jan Paweł II powoli stawał się 
ikoną popkultury. Jego wizerunek 
zaczęto umieszczać na przeróż-
nych gadżetach od długopisów 
po kubki, breloczki i koszulki.

Dla Polaków prawdziwym 
przełomem był 1979 rok i 
pierwsza pielgrzymka papieża 
do Ojczyzny. – To był pierwszy 
owoc tego pontyfikatu. Jan 
Paweł II wyzwolił energię, która 
przerodziła się w wielki ruch, 
jakim była Solidarność. Pod 
względem psychologicznym 
komunizm w Polsce skończył się 
właśnie wtedy - w czerwcu 1979 
roku w Warszawie – podkreśla 
dr  Sznajder.

AGNIESZKA KONIECZNY

Jan Paweł II podczas wizyty w Gnieźnie w 1979 roku
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Zgodnie z przepisami 
Kodeksu pracy, pracownik 
posiada prawo do urlopu 

na żądanie w wymiarze 4 dni 
w ciągu roku kalendarzowego 
niezależnie od liczby praco-
dawców, z którymi pozostaje 
w danym roku w kolejnych 
stosunkach pracy. Warunkiem 
udzielenia urlopu jest zgło-
szenie pracodawcy takiego 
żądania najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia urlopu.

W praktyce, pracownik 
chcący skorzystać z urlopu 
na żądanie często ogranicza 
się jedynie do poinformo-
wania pracodawcy o rozpo-
częciu urlopu, nie bacząc na 
konieczność uzyskania zgody 
pracodawcy w tym zakresie. 
Powszechne, błędne przeko-
nanie wynika z redakcji prze-
pisu art. 1672 Kodeksu pracy, 
który posługuje się zwrotem: 
pracodawca jest obowiązany 

udzielić urlopu na żądanie 
(…). Jednakże, wbrew pozorom 
pracownik nie może samo-
wolnie zdecydować o tym, kiedy 
wykorzysta urlop na żądanie, 
ponieważ doprowadziłoby to 
do sytuacji, w jakie pracownik 
sam sobie udziela takiego urlopu 
co byłoby sprzeczne z zasadami 
prawa pracy.

Rozpoczęcie przez pracow-
nika urlopu na żądanie przed 
jego udzieleniem przez praco-
dawcę, może zostać odebrane za 
nieusprawiedliwioną nieobec-
ność w pracy, która stanowi 
ciężkie naruszenie obowiązków 
pracowniczych i w konsekwencji 
może stanowić przesłankę dla 
rozwiązania umowy o pracę 
bez wypowiedzenia z winy 
pracownika. Jednak co zrobić, 
kiedy pracodawca nie odpowie 
na zgłoszone żądanie udzielenia 
urlopu? Z pomocą przychodzi 
nam Sąd Najwyższy, który w 

jednym z orzeczeń wskazuje, 
że nieobecność pracownika po 
zgłoszeniu takiego wniosku nie 
może stanowić powodu dla 
rozwiązania umowy o pracę 
bez wypowiedzenia w przy-
padku, gdy pracodawca milczy 
i nie udziela odpowiedzi mimo 
obowiązku.

Czy pracodawca może nam 
odmówić udzielenia urlopu 
na żądanie?

Obowiązek udzielenia 
urlopu „na żądanie” nie jest 
bezwzględny, pracodawca 
może odmówić żądaniu 
pracownika ze względu na 
szczególne okoliczności, które 
powodują, że jego zasługujący 
na ochronę wyjątkowy interes 
wymaga obecności pracownika 
w pracy. Będzie to najczęściej 
sytuacja, w której nieobecność 
mogłaby zaszkodzić interesom 
pracodawcy np. ze względu na 
zapewnienie potrzeb produkcyj-

nych czy sytuacja, kiedy duża 
część pracowników przebywa 
na urlopach wypoczynko-
wych. Należy pamiętać, że w 
każdym przypadku pracodawca 
zobowiązany jest do podania 
konkretnej przyczyny, dla 
jakiej odmawia pracownikowi 
udzielenia urlopu na żądanie. 

Zapewnienie pracodawcy 
prawa wypowiedzi w zakresie 
udzielenia urlopu na żądanie, 
związane jest bezpośrednio z 
funkcją organizacyjną prawa 
pracy, która w założeniu ustawo-
dawcy ma na celu zapewnienie 
pracodawcy kierownictwa 
zakładem pracy. Zaś jednym 
z podstawowych obowiązków 
pracownika wynikającym m.in. 
z art. 22 K.p. jest podporząd-
kowanie pracodawcy, o czym 
pracownicy powinni pamiętać, 
zgłaszając chęć skorzystania z 
urlopu na żądanie. 

MICHAŁ DUDEK

Obowiązek uzyskania zgody 
pracodawcy na urlop na żądanie

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 III kwartale 2018 roku):  4.821,80 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

Harmonogram  
szkoleń związkowych

październik 2018 roku
Szkolenia w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 

NSZZ Solidarność w Katowicach (ul. Floriana 7)

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

Opiekunowie mogą 
domagać się wynagro-
dzenia za sprawowanie 

opieki nad dzieckiem lub 
osobą ubezwłasnowolnioną. 
Decyzję o wypłacie wyna-
grodzenia wydaje sąd. W 
postanowieniu o przyznaniu 
opiekunowi wynagrodzenia 
sąd upoważnia opiekuna do 
pobrania wynagrodzenia z 
dochodów lub majątku osoby 
pozostającej pod opieką, bądź 
ustala, że wynagrodzenie ma 
być wypłacone ze środków 
publicznych. 

Zgodnie bowiem z art. 162 
Kodeksu rodzinnego i opiekuń-
czego sąd opiekuńczy przyzna 
opiekunowi za sprawowanie 
opieki na jego żądanie stoso-
wane wynagrodzenie okresowe 
albo wynagrodzenie jednora-
zowe w dniu ustania opieki lub 
zwolnienia go od niej. Trzeba 
jednak pamiętać, że jeżeli nakład 
pracy opiekuna jest nieznaczny, 
gdy sprawowanie opieki jest 

związane z pełnieniem funkcji 
rodziny zastępczej albo czyni 
zadość zasadom współżycia 
społecznego wynagrodzenia 
nie przyznaje się. Ostatnia 
przesłanka ma miejsce na przy-
kład wówczas, gdy opiekunami 
prawnymi dziecka są człon-
kowie jego rodziny. 

Wynagrodzenie pokrywa 
się z dochodów lub z majątku 
osoby, dla której opieka została 
ustanowiona, a jeżeli osoba ta nie 
ma odpowiednich dochodów 
lub majątku, wynagrodzenie 
jest pokrywane ze środków 
publicznych na podstawie 
przepisów o pomocy społecznej. 
Zgodnie z nimi, a konkretnie w 
myśl art. 53a ustawy o pomocy 
społecznej, wynagrodzenie za 
sprawowanie opieki wypłaca się 
w wysokości ustalonej przez sąd. 
Wynagrodzenie to obliczone w 
stosunku miesięcznym nie może 
przekraczać 1/10 przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia 
w sektorze przedsiębiorstw, bez 

wypłat nagród z zysku, ogło-
szonego przez Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego 
za okres poprzedzający dzień 
przyznania wynagrodzenia. 

Ponadto oprócz wynagro-
dzenia opiekun może żądać 
od pozostającego pod opieką 
zwrotu nakładów i wydatków 
związanych ze sprawowaniem 
opieki. Roszczenia te jednak 
przedawniają się z upływem 
lat trzech od ustania opieki lub 

zwolnienia opiekuna. Nakłady 
i wydatki, podobnie jak samo 
wynagrodzenie, pokrywa się z 
dochodów lub z majątku osoby, 
której opieka została ustano-
wiona, a jeżeli osoba ta nie ma 
odpowiednich dochodów lub 
majątku, wynagrodzenie jest 
pokrywane ze środków publicz-
nych na podstawie wskazanych 
powyżej przepisów o pomocy 
społecznej.

MACIEJ STRUŻEK

Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 
dziecka lub osoby ubezwłasnowolnionej

Informujemy, że powyższe artykuły nie są opinią ani poradą 
prawną i nie mogą służyć jako ekspertyza przed sądem, urzędem 
czy osobą prywatną. Prosimy pamiętać, że ze względu na długość 
opracowania artykuły dostarczają jedynie informacji ogólnych, 
które w konkretnym przypadku nie mogą zastąpić porady prawnej.

Przypominamy, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 
mogą zawsze, na bieżąco zasięgnąć dodatkowych informacji 
w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu  
801 003 138. Pozostałe osoby zainteresowane posiadaniem 
ochrony prawnej zapraszamy do zapoznania się z ofertą CDO24.

17-19 października 
Ogólnozwiązkowe i uprawnienia organizacji związkowych
prowadzą Andrzej Kampa/Jacek Majewski, sala 108
(szkolenie podstawowe dla nowowybranych członków organizacji 
zakładowych) 
Zakres tematyczny: statut NSZZ „Solidarność”, ustawa o związkach 
zawodowych z uwzględnieniem zmian od 01 stycznia 2019 roku, 
elementy ustawy o sip, ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

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
Zakres tematyczny: magazyn, transport wewnątrzzakładowy, ręczne 
prace transportowe – przegląd zagrożeń i wypadków

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
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