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KRÓTKO

Będą podwyżki  
dla ratowników
» 1 STYCZNIA 2019 ROKU OK. 16 TYS. 
RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH otrzyma podwyżkę 
wynoszącą 400 zł brutto. Środki na ten cel będą pocho-
dziły z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Jak informuje Łukasz Fica, szef Solidarności w Wojewódzkim 
Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach oraz członek prezy-
dium Krajowej Sekcji Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa 
Medycznego NSZZ „S”, pieniądze zostaną wypłacone ratow-
nikom w formie dodatku do wynagrodzenia. Od kwoty 400 
zł potrącone zostaną koszty oraz składki odprowadzane od 
wynagrodzenia zarówno przez pracodawcę jak i pracownika. 
Na rękę podwyżka wyniesie ok. 228 zł.
Równocześnie będzie to trzecia podwyżka dla ratowników 
medycznych od lipca ubiegłego roku. Łącznie ich wyna-
grodzenia wzrosną o ok. 680 zł netto. Wzrost płac jest 
efektem porozumień podpisanych w 2017 i w 2018 roku 
z przedstawicielami resortu zdrowia przez organizacje 
związkowe zrzeszające ratowników medycznych, m.in. 
Krajową Sekcję Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa 
Medycznego NSZZ Solidarność.
Kolejna transza podwyżki nie oznacza jednak, że wszystkie 
postulaty strony społecznej zostały spełnione. Przystępując 
do rozmów z przedstawicielami resortu zdrowia związkowcy 
domagali się takich samych podwyżek, jakie w 2015 roku 
minister zdrowia Marian Zembala przyznał pielęgniarkom, 
czyli 4 razy 400 zł brutto. – Upominamy się jeszcze o 
ostatnią transzę podwyżek. Rozmowy na ten temat mają 
się rozpocząć w maju tego roku – informuje Łukasz Fica.
Jednym z priorytetów strony społecznej jest doprowadzenie 
do włączenia dodatków do płacy zasadniczej ratowników 
medycznych. – Jeżeli pracownik otrzymuje jakieś pieniądze 
w formie dodatku do wynagrodzenia to nigdy nie ma 
stuprocentowej pewności, że ten dodatek za kilka lat nie 
zostanie mu odebrany – mówi przewodniczący Solidarności 
w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach.

Premia w Damelu
» DO 20 GRUDNIA W DĄBROWSKIEJ FABRYCE 
MASZYN ELEKTRYCZNYCH DAMEL wypłacona 
zostanie premia roczna. W tym roku bonus wyniesie 57,9 
proc. średniego wynagrodzenia w spółce za ostatnich 12 
miesięcy. Premia to efekt uzgodnień pomiędzy działającymi 
w firmie związkami zawodowymi a zarządem fabryki. 23 
listopada jej wysokość zatwierdziła rada nadzorcza spółki. 
Arkadiusz Łapa, szef zakładowej Solidarności podkreśla, że 
tegoroczny bonus będzie wyższy niż przed rokiem, wówczas 
wyniósł 48 proc. średniego wynagrodzenia w spółce. 
– Sytuacja ekonomiczna naszej firmy jest dobra, realizujemy 
wiele zamówień, dzięki temu pracownicy dostaną znacząco 
wyższą premię roczną – podkreśla przewodniczący. Jak 
zaznacza, zgodnie z tegorocznymi zasadami na premię nie 
będą mogły liczyć osoby, które w ciągu roku odnotowały 
ponad 20-procentową absencję chorobową, jednak liczba 
pracowników którzy przekroczyli ten próg, jest niewielka.
Przy okazji trwających od stycznia rozmów z pracodawcą 
na temat premii rocznej zdecydowano, że od 2019 roku 
wprowadzone zostaną nowe zasady jej wypłaty. Zamiast 
corocznych uzgodnień, strony będą zawierać wieloletnie 
porozumienia w tej sprawie. Pierwsze negocjacje odbędą 
się w styczniu przyszłego roku. 
Dąbrowski Damel zatrudnia blisko 390 pracowników. 
Produkuje i remontuje głównie maszyny elektryczne dla 
przemysłu górniczego w Polsce i zagranicą.
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LICZBA tygodnia

5,1 proc.
o tyle wzrósł w ujęciu rocznym PKB w III 
kwartale – wynika z danych Głównego Urzędu 
Statystycznego. Konsumpcja w badanym 
okresie zwiększyła się o 4,5 proc., pozostając 
głównym motorem rozwoju gospodarki. 
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych 
wzrosły w listopadzie rok do roku o 1,2 proc. 

Zasiadłem właśnie przed ekranem 
laptopa, który podpiąłem do gniazdka 
z prądem wytworzonym w znakomitej 

części z węgla kamiennego. Już choćby ten 
fakt powinien dać Szanownym Czytelnikom 
jasno do zrozumienia, kto za moim pisaniem 
stoi i czemu tu służy. Ale z drugiej strony 
po prądzie nie widać, skąd pochodzi, a więc 
możliwe, że do mojego lapa dotarła właśnie 
ta „zielona” część miksu energetycznego. 
Nieduża, ale jednak wystarczająca, aby 
doładować baterię i „zielonym” uczynić 
piszącego. Może z wody, wiatru czy ogniwa 
fotowoltaicznego czerpię właśnie energię, 
aby móc poklepać w klawiaturę i sklecić 
zdań kilka. Z atomu raczej ta energia nie 
pochodzi, choć wcale nie jest wykluczone, 
że trochę tego w polskich kablach od czasu 
do czasu płynie, ale kto by to zgłębiał. 
Przeciętny pobieracz prądu z gniazdka 
bladego pojęcia nie ma, jak to działa, o 
co chodzi w miksach energetycznych czy 
przesyłach transgranicznych i sprawdzać 
tego nie zamierza. Prąd jest, albo go nie ma, 
ewentualnie, jak to się potocznie opowiada, 
jednej fazy brakuje, ale z czego ten prąd, to 
już przecież nie nasze zmartwienie, tylko 
tych z elektrowni. Wszakże to oni systema-
tycznie przeczesują nasze portfele i konta, 
wystawiając skomplikowane rachunki za 
zużycie, przesył, utrzymanie, uczesanie 
i uśmiech inkasenta, czyli opłatę stałą, 
przejściową, abonamentową i zmienną 
oraz coś tam, coś tam. W skrócie mówiąc, 
to oni rachunek za prąd komplikują i 
wystawiają, więc to oni powinni wiedzieć, 
co tam się w kablach miksuje. Ale pamiętaj 
Czytelniku Drogi (choć nie aż tak drogi 
jak prąd ze źródeł odnawialnych), że gdy 
już z grubsza zaczniesz przeczuwać, co się 
pod tym kryje, to znowu zmienią nazwę 
i liczbę składowych niezmiennie horren-
dalnej opłaty finalnej.

Wracając do rzeczy po tem przydłu-
giem wstępie, otóż po włączeniu lapa 
do sieci z prądem robionym głównie z 
polskiego węgla, równolegle obok pisania 
przystąpiłem do przyrządzania barszczu. 
Normalnego, środkowoeuropejskiego, 
czerwonego, z buraków. Na kuchence 
spalającej ruskie paliwo kopalne, czyli 
gaz ziemny wysokometanowy, odpa-
liłem płomień chińską zapalniczką na 
propan butan niewiadomego pochodzenia  
i zacząłem gotować wywar z rodzimego, 

wędzonego żeberka wieprzowego. Woda 
polska z miejskich wodociągów, włosz-
czyzna również z ziemi polskiej oraz liść 
laurowy, ziele angielskie, pieprz, sól i dwa 
plastry suszonego prawdziwka. Gdy już 
odszumiłem i zaczęło ładnie pachnieć 
oraz ładnie wyglądać, usiadłem na chwilę 
w fotelu i trochę mi się oko przymknęło,  
a przez łeb zaczął przemykać taki półsen. 
Śniło mi się, że jestem w roku 2040 i w 
Katowicach odbywa się szczyt klimatyczny, 
podczas którego światowi przywódcy pod 
pretekstem oziębienia klimatu i narastają-

cego jak grzyb w nieogrzewanym pokoju 
ryzyka nadejścia nowej epoki lodowcowej 
zakazują wędzenia mięsa oraz wprowadzają 
limity na produkcję barszczu. W tym półśnie 
docierał do mnie z kuchni zapach-dowód 
przestępstwa, czyli aromat barszczu,  
w dodatku na wędzonce. Główka zaczęła 
intensywnie pracować. Jestem legalistą, ale 
są k... granice szaleństwa. Barszczu, mimo 
że nielegalny, zabrać nikomu nie pozwolę. 
Gdy zastanawiam się, gdzie barszczyk 
przed ekosiepaczami schować, z telewizora 
wybrzmiewa news, że policja ekologiczna 
aresztuje dziennikarzy, którzy ujawnili, że 
za zakazem wędzenia stoi kartel produ-
centów aromatu dymu wędzarniczego,  
a za limitami na produkcję buraków grupa 
monopolistów sterująca cenami warzyw. 
Z tego koszmaru wyrwał mnie głos syna, 
który zapytał, z czym będzie ten barszczyk.  
– Z czym tylko chcesz synku – odpowie-
działem. – Z uszkami, z fasolą, z ziemnia-
kami. Mogę zabielić, mogę podać czysty. 
Jedz synku taki barszczyk, jaki chcesz, 
póki jeszcze masz wybór. 

JEDEN Z DRUGĄ:)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Śniło mi się, że w roku 2040 
w Katowicach będzie szczyt 
klimatyczny, podczas którego 
światowi przywódcy pod 
pretekstem oziębienia 
klimatu zakażą wędzenia 
mięsa oraz wprowadzą limity 
na produkcję barszczu. 

Foto: pxhere.com/CC0

Z OSTATNIEJ CHWILI:

W Aweco protestowali przeciwko  
łamaniu praw pracowniczych
5 grudnia przed siedzibą Aweco Polska 
Appliance w Tychach zorganizowana 
została akcja protestacyjna przeciwko 
łamaniu praw pracowniczych i związ-
kowych. Protest był odpowiedzią na 
uniemożliwienie przez pracodawcę prze-
prowadzenia referendum strajkowego 
w tej spółce.

W akcji wzięło udział kilkadziesiąt osób, 
pracownicy firmy oraz przedstawiciele 
innych zakładów działających w branży 
motoryzacyjnej na Śląsku i w Zagłębiu 
Dąbrowskim. Część osób protestowało, 
chodząc po przejściu dla pieszych znajdu-
jącym się w pobliżu zakładu i w ten sposób 
tamując ruch samochodów. Przy drodze 
ustawione zostały banery, na których 
widniały hasła: „Prawo ważniejsze niż 
zyski Aweco”, „Zwolnić łamiących prawo 
dyrektorów Aweco” oraz „Prawo dla 
wszystkich, dla dyrektorów Aweco też”.

Referendum strajkowe w spółce miało 
się rozpocząć 22 listopada. Pracownicy 
mieli głosować w stołówkach zakłado-
wych. Jednak godzinę przez rozpoczęciem 
referendum pracodawca poinformował 
zakładową Solidarność, że nie wyraża 
zgody na wystawienie urn w stołówkach 
i wyznaczył pomieszczenie znajdujące 
się w pobliżu biura dyrektora. W ocenie 
strony społecznej, takim postępowaniem 
zarząd firmy utrudnił prowadzenie sporu 
zbiorowego, którego referendum straj-
kowe jest częścią. – Pracodawca uderzył 
w fundament działalności związkowej, 
jaki stanowią ustawa o związkach zawo-
dowych oraz ustawa o rozwiązywaniu 
sporów zbiorowych. Nie mogliśmy pozo-
stać bierni, musieliśmy zaprotestować 
przeciwko takiemu postępowaniu. Praco-
dawca naruszył prawo i czuje się bezkarny, 
taka sytuacja w ogóle nie powinna się 

zdarzyć – mówi Grzegorz Zmuda, szef 
międzyzakładowej organizacji NSZZ Soli-
darność w Nexteer Automotive Poland, 
która zrzesza też pracowników spółki 
Aweco Polska Appliance. 23 listopada 
przedstawiciele Solidarności powiado-
mili Prokuraturę Rejonową w Tychach 
o utrudnianiu przez pracodawcę prowa-
dzenia sporu zbiorowego.

Referendum strajkowe miało zostać 
zorganizowane w firmie w związku 
z impasem w toczących się od wielu 
miesięcy negocjacjach płacowych. Przed-
stawiciele „S” domagają się podwyższenia 
wynagrodzeń zasadniczych wszystkich 
pracowników spółki o 500 zł brutto. 

Spółka Aweco Polska Appliance zajmuje 
się produkcją komponentów do samo-
chodów i sprzętu AGD. Firma zatrudnia 
ok. 800 pracowników.

AGA
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Od 1 stycznia 2019 roku stawki godzinowe pracowników spółki Bitron Poland  
w Sosnowcu wzrosną o 2 zł brutto. To oznacza wzrost miesięcznych płac o 336 zł brutto.

Koniec sporu w Bitronie, 
będą wyższe płace
Op r ó c z  p o d w y ż e k 

strony ustaliły, że do 
10 grudnia tego roku 
w zakładzie wypłacona 
zostanie dodatkowa 

premia w wysokości 1000 zł brutto. To 
są najważniejsze zapisy porozumienia 
podpisanego w firmie 29 listopada. 
3 grudnia treść dokumentu została 
zaakceptowana przez właściciela 
spółki. Podwyżki dla pracowników 
wynegocjowała Organizacja Między-
zakładowa NSZZ Solidarność Bitron 
Poland. Podpisanie porozumienia 
płacowego jest jednoznaczne z 
zakończeniem sporu zbiorowego, 
który w sosnowieckiej firmie trwał 
od początku września. 

 – Cieszymy się, że udało nam 
się wypracować kompromis, ale 
mamy żal do pracodawcy, że tak 
późno zaczął z nami rozmawiać. 
Już wiele tygodni temu mogliśmy 
podpisać to porozumienie i obyłoby 
się bez sporu zbiorowego – mówi 
Izabela Będkowska, przewodni-
cząca Solidarności w Bitron Poland. 
Przewodnicząca podkreśla, że sytu-
acja w firmie była bardzo napięta. 
Pracownicy głośno mówili, że są 
zdeterminowani i chcą strajkować, 
by upomnieć się o wyższe płace.

Jeden z zapisów porozumienia 
stanowi, że w grudniu pracownicy 
otrzymają dodatkową premię w 
wysokości 1000 zł brutto. Zostanie 
ona wypłacona niezależnie od 
nagrody świątecznej, która w tej 
spółce wynosi 1400 zł brutto.

Zanim doszło do podpisania 
porozumienia, przedstawiciele Soli-
darności zorganizowali spotkania 
z pracownikami, podczas których 
omówili propozycje płacowe przed-
stawione przez zarząd firmy. – Zawsze 
liczę się z opinią pracowników, 
nigdy nie podpisuję porozumienia 

sama. Pracodawca przedstawił trzy 
propozycje, ta była najbardziej 
korzystna. Dostałam od pracow-
ników zielone światło na podpisanie 
tego porozumienia. Gdyby odrzucili 
wszystkie propozycje pracodawcy, 
spór zbiorowy trwałby nadal – dodaje  
Izabela Będkowska.

Podpisując porozumienie strony 
uzgodniły, że kolejne rozmowy 
płacowe rozpoczną się w spółce 
w październiku przyszłego roku. 
Oprócz tego ruszą prace nad zmia-
nami w regulaminie pracy oraz w 
regulaminie wynagradzania. Jednym 
z priorytetów dla Solidarności w 
Bitronie jest ujednolicenie stawek na 
tych samych stanowiskach. – Osoby 
wykonujące takie same obowiązki 

mają różne stawki zaszeregowania. 
Wyrównanie tych stawek było 
jednym z naszych postulatów 
przedstawionych podczas rozmów 
z pracodawcą – mówi przewodni-
cząca „S” w Bitron Poland.

Kolejną ważną kwestią jest ogra-
niczenie zatrudniania pracowników 
za pośrednictwem agencji pracy 
tymczasowej i firm zewnętrznych. 
– To jeden z naszych największych 
problemów. W tej chwili pracodawca 
korzysta z pośrednictwa trzech 
agencji pracy tymczasowej i kilku 
firm zewnętrznych. Pod koniec listo-
pada, w momencie, gdy 120 osobom 
wygasały umowy z agencją pracy 
tymczasowej, pracodawca ściągnął 
firmę zewnętrzną, która przejęła 

tych pracowników. W ten sposób 
obszedł obowiązujące przepisy, 
ponieważ ci ludzie powinni zostać 
zatrudnieni w Bitronie – zaznacza 
Izabela Będkowska. Jak podkreśla, 
tylko za pośrednictwem agencji 
pracy tymczasowej dla Bitronu 
pracuje ok. 200 osób. 

Bitron Poland zajmuje się 
produkcją podzespołów do samo-
chodów. W firmie powstają także 
komponenty do sprzętu AGD oraz 
elementy systemów ogrzewania, 
klimatyzacji i wentylacji. W spółce 
zatrudnionych jest ok. 900 pracow-
ników, do Solidarności należy blisko 
400 osób. Pracownicy produkcyjni 
stanowią ok. 80 proc. załogi.

 AGNIESZKA KONIECZNY
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Porozumienie płacowe w Hucie Pokój 
W ciągu najbliższego roku wyna-
grodzenia zdecydowanej większości 
pracowników Huty Pokój S.A. i spółki 
Huta Pokój Konstrukcje wzrosną w 
sumie o 420 zł brutto – to najważ-
niejsze postanowienie porozumienia 
płacowego podpisanego 3 grudnia 
z pracodawcą przez zakładowe 
organizacje związkowe.

Zgodnie z zapisami dokumentu 
podwyżka zostanie rozłożona na 
cztery etapy. Pierwszą jej część w 
wysokości 50 zł brutto pracownicy 
otrzymają w styczniu 2019 roku razem 
z wypłatą za grudzień. W czerwcu 
ich wynagrodzenia wzrosną o 100 zł 
brutto, a we wrześniu o 120 zł brutto. 
W listopadzie płace w zakładzie 
zostaną ponownie podniesione, tym 
razem o 150 zł brutto. – Nie do końca 
jestem zadowolony z zapisów tego 
porozumienia. Pracownicy z pewno-
ścią liczyli na więcej. Z drugiej jednak 
strony trzeba pamiętać, że rozmowy 
z pracodawcą były niezwykle trudne 

i trwały wiele miesięcy. Przez cały 
ten czas słyszeliśmy, że na nic nie 
ma pieniędzy. W końcu jednak coś 
nam się udało wynegocjować, na 
więcej nie było szans. Warto też 
przypomnieć, że to będzie pierwsza 
znacząca podwyżka od wielu lat 

– mówi Joachim Kuchta, przewod-
niczący zakładowej Solidarności. 

Podczas rozmów z pracodawcą 
uzgodniono, że podwyżki otrzymają 
pracownicy, których miesięczne 
wynagrodzenie nie przekracza 4300 
zł brutto. To oznacza, że wzrosną 

wynagrodzenia przeszło 600 spośród 
830 pracowników zatrudnionych 
w Hucie Pokój oraz w spółce Huta 
Pokój Konstrukcje.

Jak zaznacza Joachim Kuchta, 
podpisanie porozumienia nie jest 
jednoznaczne z zakończeniem sporu 
zbiorowego na tle płacowym, który 
w zakładzie trwa od końca 2017 
roku. – Spór zostanie zakończony 
dopiero wówczas, gdy pracownicy 
otrzymają ostatnią podwyżkę, czyli 
w grudniu przyszłego roku – dodaje 
przewodniczący zakładowej „S”.

Huta Pokój S.A. wraz ze spółką 
zależną Huta Pokój Konstrukcje 
wchodzi w skład Grupy Kapitałowej 
Węglokoks S.A. Zakład zajmuje 
się produkcją m.in. konstrukcji 
stalowych, kształtowników i profili 
zimnowalcowanych. W listopadzie 
i w grudniu tego roku huta przejęła 
dwie inne spółki zależne: Euroserwis 
i Euroblachę. 

AGA
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Rozmowy płacowe 
w JSW Koks 
» 4 GRUDNIA W JSW KOKS S.A  
odbyły się wstępne rozmowy zarządu 
spółki i zakładowych organizacji związko-
wych dotyczące wzrostu wynagrodzeń w 
2019 roku. Strona związkowa domaga się 
podwyższenia płac zasadniczych wszyst-
kich pracowników spółki o 10 proc. 
– Przedstawiliśmy pracodawcy postulaty 
i jesteśmy gotowi do negocjacji – mówi 
Zenon Fiuk, przewodniczący Solidarności 
w JSW Koks.
30 listopada reprezentanci organizacji 
związkowych działających w spółce 
skierowali do pracodawcy pismo, w 
którym oprócz kwestii wzrostu płac 
przedstawili postulaty dotyczące 
wprowadzenia miesięcznej premii 
wynoszącej 600 zł brutto dla każdego 
pracownika oraz ustalenia wysokości 
dodatku z okazji Dnia Koksownika na 
poziomie 1000 zł brutto.
Strona związkowa domaga się także 
zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych w 2019 roku o 
kwotę 1400 zł brutto na pracownika. 
Kolejne postulaty dotyczą podniesienia 
dodatku wigilijnego do kwoty 1000 zł 
brutto oraz wprowadzenie minimalnej 
płacy zasadniczej w wysokości 3 tys. 
zł brutto dla nowo przyjmowanych 
pracowników.
JSW Koks S.A. powstała w wyniku 
połączenia Kombinatu Koksochemicznego 
„Zabrze” S.A. oraz Koksowni Przyjaźń 
S.A. w Dąbrowie Górniczej. Spółka 
jest producentem koksu i produktów 
węglopochodnych.

Podwyżki i premie 
w Montanie
» ŚREDNIO O 300 ZŁ BRUTTO  
wzrosną płace zasadnicze w Śląskiej 
Fabryce Urządzeń Górniczych Montana 
w Katowicach. Dodatkowo jeszcze w tym 
roku w spółce wypłacone zostaną dwie 
premie uznaniowe.
Zgodnie z zapisami porozumienia zawar-
tego 22 listopada pomiędzy zakładowymi 
organizacjami związkowymi a zarządem 
firmy podwyżka będzie wdrażana w dwóch 
etapach. Pierwszy etap zostanie zrealizowany 
w grudniu. W tym miesiącu wynagrodzenia 
zasadnicze wzrosną średnio o 150 zł. Drugie 
etap podwyżek, o kolejne 150 zł brutto, 
nastąpi w lutym. Jak zaznacza szef między-
zakładowej Solidarności w spółce Alfred 
Gawron, 300 zł brutto to kwota średnia, 
wzrost płac dla poszczególnych pracowników 
będzie zróżnicowany i uzależniony m.in. od 
dotychczasowych zarobków oraz stażu pracy. 
– Jednak tak naprawdę różnice w wysokości 
podwyżek będą niewielkie. Mogą wynieść 
co najwyżej kilkadziesiąt złotych – dodaje 
przewodniczący. 
Oprócz podwyżek płac zasadniczych 
związkowcy wynegocjowali również z 
zarządem fabryki, że do końca roku 
pracownicy będą otrzymywać premię 
uznaniową. – To oznacza, że razem z 
wypłatami za listopad i grudzień każdy z 
nich dostanie dodatkowe 200 zł brutto 
– wyjaśnia Alfred Gawron.
Ponadto dzięki staraniom strony związ-
kowej w spółce jeszcze w tym roku 
wzrosną również świadczenia z ZFŚS. 
Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie 
funduszu kwotą 50 tys. zł.
Śląska Fabryka Urządzeń Górniczych 
Montana zatrudnia blisko 90 pracowników.

AGA, BEA

Foto: TŚD
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W Sejmie trwają pracę nad nowelizacją ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Projekt przygotowany 
przez posłów PiS zawiera rozwiązania, których od wielu miesięcy domagała się handlowa Solidarność. 
Zabrakło w nim jednak wydłużenia doby pracowniczej w wolne niedziele, co było najważniejszym postulatem związku.

Zmienią ustawę o wolnych niedzielach
Ustawa o ograni-

czeniu handlu w 
niedziele zaczęła 
obowiązywać w 
marcu 2018 roku. 

W wielu elementach jej kształt 
różnił się od obywatelskiego 
projektu ustawy przygoto-
wanego przez Solidarność. 
– Głównie z tego wynika 
konieczność nowelizacji, o 
którą dopominaliśmy się od 
kilku miesięcy. W trakcie prac 
parlamentarnych do ustawy 
wprowadzono zapisy, które, 
jak się później okazało, umoż-
liwiły obchodzenie ograni-
czeń w handlu. Nowelizacja 
ma taką możliwość wyelimi-
nować – mówi Alfred Bujara, 
przewodniczący Krajowego 
Sekretariatu Banków, Handlu 
i Ubezpieczeń. 

Sklep to nie poczta
29 listopada odbyło się pierwsze 
czytanie projektu nowelizacji 
w sejmowej Komisji Polityki 
Społecznej i rodziny. Jedną z 
najważniejszych zmian jest 
doprecyzowanie zapisów doty-
czących niedzielnego handlu 
w placówkach pocztowych. 
W obywatelskim projekcie 
ustawy placówki pocztowe nie 
były wyłączone z ograniczeń 
dotyczących funkcjonowania 
w niedziele. Takie wyłączenie 
wprowadzono podczas prac 
nad ustawą w Sejmie. W ten 
sposób stworzono furtkę do 
obchodzenia prawa. W ostatnich 
miesiącach niektóre sklepy, w 
których można również odbierać 
przesyłki kurierskie, prowa-
dziły działalność handlową w 

niedziele, udając, że są placów-
kami pocztowymi. – Omijanie 
przepisów poprzez udawanie, 
że sklep jest pocztą było stoso-
wane m.in. przez sieć Żabka. 
Centrala nakazywała franczy-
zobiorcom otwieranie sklepów 
w niedziele, a oni musieli to 
robić, żeby uniknąć dotkliwych 
kar finansowych – wskazuje 
przewodniczący. 

W projekcie zmian w 
ustawie zapisano, że wyłączone 

spod ograniczeń w handlu w 
niedziele będą tylko te placówki, 
w których usługi pocztowe 
stanowią przeważającą dzia-
łalność, zgodnie z wpisem 
do rejestru przedsiębiorstw. 
– Analogiczne rozwiązanie 
zastosowano m.in. w przypadku 
kiosków z prasą, które również 
są wyłączone z ograniczeń w 
niedzielnym handlu. Także 
tutaj obowiązująca obecnie 
konstrukcja prawna tworzyła 

pole do nadużyć – wskazuje 
przewodniczący handlowej „S”. 

Zabrakło najważniejszego 
W nowelizacji przygotowanej 
przez posłów Prawa i Sprawie-
dliwości zabrakło jednak reali-
zacji najważniejszego postulatu 
handlowej Solidarności, zgodnie 
z którym ograniczenia w handlu 
miałyby obowiązywać od godz. 
22. w sobotę poprzedzającą wolną 
niedziele. Po wejściu w życie 

ustawy wiele sieci handlowych 
wydłużyło godziny otwarcia 
swoich sklepów. W efekcie ich 
pracownicy, głównie kobiety, 
kończą pracę tuż przed północą. 
W mniejszych miejscowościach 
o tej porze często nie jeżdżą 
już autobusy. – Wnioskowa-
liśmy do posłów z Komisji 
Polityki Społecznej i Rodziny 
o wniesienie tej poprawki. 
Trudno znaleźć wytłumaczenie 
dlaczego nasz apel nie został 

wysłuchany. Ciekawe co ci 
posłowie powiedzieliby tym 
wszystkim kobietom, które z 
pracy wychodzą w środku nocy 
choć nie ma takiej potrzeby, 
bo o tej porze praktycznie 
nikt nie robi już zakupów  
– zaznacza Bujara.

Kompromisowe rozwiązanie
Podkreśla, że rozwiązanie zapro-
ponowane przez handlową „S” 
podczas prac nad nowelizacją 
w sejmowej komisji stanowi 
ustępstwo wobec początkowych 
postulatów związkowców.  
– Wcześniej domagaliśmy się, 
aby doba pracownicza w wolne 
od pracy niedziele obowiązywała 
od 22.00 w sobotę do 5.00 w 
poniedziałek, tak jak w wielu 
krajach zachodniej Europy, w 
których funkcjonują ograni-
czenia w niedzielnym handlu. 
W końcu ograniczyliśmy nasze 
żądania tylko do tych dwóch 
godzin przed północą w soboty 
– wskazuje szef handlowej „S”.

Drugie czytanie miało zostać 
przeprowadzone 5 grudnia, 
jednak punkt ten został nieocze-
kiwanie zdjęty z porządku obrad 
Komisji Polityki Społecznej i 
Rodziny. Jak dotąd nie podano 
terminu, w którym komisja 
powróci do procedowania 
ustawy. – Jest jeszcze sporo 
czasu na wprowadzenie postu-
lowanej przez nas poprawki 
i zrobimy wszystko, aby tak 
się stało. Przed trzecim czyta-
niem będziemy się zwracać o 
poparacie do poszczególnych 
parlamentarzystów – zapowiada 
Alfred Bujara. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: TŚD

Kalendarz niedziel handlowych w 2019 roku
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Śląsko-dąbrowska Solidarność oraz Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „S” podpisały deklarację  
o współpracy z Heartland Institute, amerykańskim think tankiem, który jest sceptyczny wobec polityki klimatycznej ONZ. 

Istnieje zasadniczy spór co do 
przyczyn i skutków zmiany klimatu

NSZZ Solidarność 
Region Śląsko-
- D ą b r o w s k i , 
Krajowy Sekre-
tariat Górnictwa 

i Energetyki NSZZ Solidarność 
oraz Heartland Institute wyra-
żają sceptycyzm wobec tezy 
Międzyrządowego Zespołu ds. 
Zmian Klimatu (IPCC), jakoby 
świat stał na krawędzi kata-
strofy klimatycznej. Region 
Śląsko-Dąbrowski, KSGiE 
Solidarność oraz Heartland 
Institute podkreślają wspólnie, 
że nie istnieje konsensus 
naukowy dotyczący głównych 
przyczyn oraz konsekwencji 
zmian klimatycznych. Żadna 
z organizacji nie przeciw-
stawia się działaniom na rzecz 
czystego powietrza, nie wspie-
rając jednocześnie eliminacji 
węgla z światowego portfolio 
energetycznego – czytamy 
we wspólnym komunikacie 
podpisanym 5 grudnia przez 
Dominika Kolorza, przewod-
niczącego Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
Solidarność, Jarosława Grze-
sika, szefa KSGIE oraz Jamesa 
Taylora z Heartland Institute. 

Przedstawiciele Heart-
land Institute przyjechali 
do Katowic, aby podczas 
szczytu klimatycznego COP24 
zaprezentować wyniki swoich 
badań, które kwestionują 
alarmistyczną politykę klima-
tyczną Organizacji Narodów 
Zjednoczonych oraz poddają 
w wątpliwość tezę, że działal-
ność człowieka ma znaczący 
wpływ na zmiany klimatyczne. 
– Mówiąc jednym głosem, 
wierzymy w przywrócenie 
naukowych metod i odrzucenie 
ideologicznego dogmatu ONZ. 
Oznacza to zdrowy scepty-
cyzm interpretacji danych i 
wniosków – napisali przed-
stawiciele NSZZ Solidarność 
oraz Heartland Institute. 

Tania energia = dobrobyt
W ocenie sygnatariuszy 
deklaracji światowi liderzy 
powinni skoncentrować swoje 
wysiłki przede wszystkim na 
zapewnieniu obywatelom 
swoich krajów dostępu do 
niedrogiej energii i  tym 
samym podniesienia stan-
dardu życia. – Negatywne 
skutki zbyt drogiej energii 

dla zdrowia i dobrobytu ludzi 
są oczywiste i niszczyciel-
skie. Niedroga energia jest 
absolutnie niezbędna, aby 
wyciągnąć ludzi z ubóstwa 
i zapewnić lepszą przyszłość 
ludziom na całym świecie  
– czytamy w dokumencie. 

Przedstawiciele Solidar-
ności oraz amerykańskiego 
think tanku zadeklarowali 
współpracę w zakresie edukacji 
społeczeństwa oraz decy-
dentów w obszarze polityki 
klimatycznej m.in. poprzez 
organizowanie seminariów 
i konferencji naukowych. 

To nie człowiek jest winny
Podpisanie deklaracj i  o 
współpracy poprzedził panel 
naukowy zorganizowany w 
siedzibie śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności w Katowicach. 
W jego trakcie przedstawione 
zostały prezentacje podwa-
żające ustalenia działającego 
przy ONZ Międzyrządowego 
Zespołu ds. Zmian Klimatu 
(IPCC). James Taylor z Heart-
land Institute przedstawił dane 
dotyczące zmian temperatury 
na Ziemi w ciągu ostatnich 10 

tys. lat. Jak wskazał, wzrosty  
i spadki globalnej temperatury 
mają charakter cykliczny, a 
działalność człowieka ma 
tylko nieznaczny wpływ na 
to zjawisko. Decydującym 
czynnikiem jest tutaj aktyw-
ność Słońca. Historyczne dane 
pokazują, że okresy zwięk-
szonej aktywności Słońca 
pokrywają się z okresami 
ocieplenia klimatu. 

Taylor zaznaczył również, 
że alarmistyczne prognozy 
ONZ dotyczące wzrostu 
temperatury na Ziemi nie 
znajdują potwierdzenia w 
rzeczywistości. – W 1990 
roku ONZ prognozowała, 
że temperatura na Ziemi 
będzie rosnąć o 0,3 stopnia 
Celsjusza w ciągu dekady. 
My twierdziliśmy, że będzie 
to 0,1 stopnia. Oskarżono 
nas wówczas, że ignorujemy 
naukę i zaprzeczamy faktom 
naukowym. Jednak późniejsze 
pomiary wskazały, że tempe-
ratura rośnie w tempie 0,13 
stopnia na dekadę, a więc 
nasza prognoza była znacznie 
bliższa rzeczywistości – zazna-
czył James Taylor. 

Taylor przedstawił również 
dane podważające wpływ 
ocieplenia klimatu na niepo-
żądane zjawiska pogodowe. 
Z przeprowadzonych badań 
wynika, że w ostatnich kilku 
dekadach liczba huraganów, 
burz tropikalnych, susz czy 
powodzi na świecie oraz natę-
żenie tych zjawisk pozostają 
na stałym poziomie lub ich 
liczba nieznacznie spada.

 
Ogromne koszty, mizerne skutki
Z kolei Wolfgang Müller, 
sekretarz generalny działa-
jącego w Niemczech Euro-
pejskiego Instytutu Klimatu i 
Energii (EIKE) omówił koszty 
dotychczasowej polityki 
klimatycznej prowadzonej u 
naszych zachodnich sąsiadów. 
Zaznaczył, że subsydiowanie 
tzw. zielonej energii kosztuje 
niemieckich podatników 30 
mld euro rocznie, a koszty 
te ciągle rosną. Prognozo-
wane wydatki na ten cel w 
ciągu najbliższej dekady mają 
wynieść 370 mld euro. Müller 
wskazał, że z uwagi na gigan-
tyczne wydatki związane z 
dekarbonizacją energetyki 

koszt 1 kWh energii elek-
trycznej dla gospodarstw 
domowych w Niemczech 
wynosi obecnie 30 eurocentów. 
Tymczasem koszt wyproduko-
wania 1kWh w nowoczesnej, 
spełniającej wysokie standardy 
emisyjne elektrowni węglowej 
to 4 eurocenty. 

Co więcej, ogromne koszty 
ponoszone przez Niemców nie 
przekładają się na zakładany 
spadek emisji CO2 w tym 
kraju. Jak podkreślił Wolfgang 
Müller, choć Niemcy często są 
stawiane za wzór do naślado-
wania w kwestii osiągania celów 
redukcyjnych, największy 
spadek emisji CO2 nastąpił 
tam w latach 90-tych ubiegłego 
wieku w wyniku likwidacji 
niewydolnego przemysłu 
w dawnej NRD. Z kolei w 
ostatnich latach, mimo ogrom-
nych wydatków na zieloną 
energię, emisja CO2 w Niem-
czech utrzymuje się niemal na 
stałym poziomie. – Konkluzja 
jest taka, abyście nie podążali 
drogą Niemiec – powiedział 
ekspert EIKE na zakończenie 
swojego wystąpienia. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Od lewej: Jarosław Grzesik, przewodniczący KSGiE, James Taylor z Heartland Institute i Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej „S”
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Od 1 grudnia zwolnienia lekarskie są wystawiane tylko w formie elektronicznej. Tradycyjne druki L4 odeszły 
do lamusa. Ma być szybciej i wygodniej zarówno dla lekarzy, jak i dla pracowników i pracodawców.

Od 1 grudnia zwolnienia elektroniczne 
zamiast papierowych L4
Możliwość wysta-

wiania elek-
tronicznych 
zwolnień lekar-
skich istnieje 

już od początku 2016 roku, 
jednak bardzo niewielka liczba 
lekarzy korzystała z tego rozwią-
zania. Od tego czasu do końca 
października 2018 wystawio-
nych zostało 7,37 mln elek-
tronicznych zwolnień lekar-
skich (e-ZLA). Dla porównania,  
w tym samym okresie, w 
formie papierowej lekarze 
wystawili 60,98 mln zaświad-
czeń. Od soboty 1 grudnia 
papierowe druki L4 mogą 
być wystawiane wyłącznie 
w wyjątkowych sytuacjach,  
np. w przypadku awarii systemu 
informatycznego. 

Elektroniczne zwolnienia 
lekarskie są wystawiane przez 
lekarzy za pomocą Platformy 
Usług Elektronicznych ZUS. 
System jest bezpłatny i bardzo 
prosty w obsłudze, co ma 
sprawić, że wystawienie e-ZLA 
będzie trwać krócej, niż wypi-
sywanie tradycyjnego druku. 
Wystawiając elektroniczne 
zwolnienie, jedyne, co musi 
zrobić lekarz, to wprowadzić 
PESEL pacjenta i ustalić powód 
zwolnienia. Resztą zajmuje się 
system – rozsyła odpowiednie 
dokumenty zarówno do praco-
dawcy, jak i do ZUS-u. Z kolei 
pracownik idąc do lekarza, nie 
musi pamiętać, jaki numer NIP 
ma jego pracodawca. Lekarz 
uzyska automatycznie dostęp 
do danych pacjenta, jego praco-
dawcy oraz członków rodziny 
pracownika – jeśli zwolnienie 
będzie wystawiane np. w celu 
opieki nad chorym dzieckiem. 
Co więcej, system będzie przy-
pominać lekarzowi o możli-
wości skierowania pacjenta 
na rehabilitację leczniczą w 
ramach prewencji rentowej 
ZUS. Obecnie sporo bezpłat-

nych miejsc w ośrodkach 
rehabilitacyjnych pozostaje 
niewykorzystanych, bo lekarze 
nie korzystają z możliwości 
wysłania pacjenta na reha-
bilitację płaconą przez ZUS.

Elektroniczne zwolnienia 
lekarskie stanowią również 
udogodnienie zarówno dla 
pracowników, jak i dla praco-
dawców. Gdy lekarz wystawi 

e-ZLA, pacjent nie musi już 
dostarczać zwolnienia praco-
dawcy. Z kolei pracodawca 
niemal natychmiast dowie 
się, że pracownik udał się 
na zwolnienie chorobowe. 
Dzięki elektronicznym zwol-
nieniom pracownik nie musi 
też pilnować terminu siedmiu 
dni, jaki jest przewidziany na 
dostarczenie tradycyjnego 

zwolnienia. Nie grożą mu 
więc konsekwencje w postaci 
obniżenia o 25 proc. zasiłku 
chorobowego czy opiekuń-
czego z powodu przekroczenia 
tego terminu.

Wyeliminowanie papiero-
wych L4 ma też ułatwić Zakła-
dowi Ubezpieczeń Społecznych 
ograniczenie zjawiska fikcyj-
nych zwolnień lekarskich. 

Dotychczasowy siedmiod-
niowy termin dostarczenia 
tradycyjnego zwolnienia dawał 
pracownikom możliwość unik-
nięcia kontroli, szczególnie w 
przypadku zwolnień krótko-
terminowych. W efekcie ZUS 
często nie był w stanie spraw-
dzić, czy pracownik podczas 
zwolnienia lekarskiego rzeczy-
wiście dochodzi do zdrowia, 

czy np. wyjechał na wakacje, 
remontuje mieszkanie lub 
pracuje „na czarno” u innego 
pracodawcy. Takie przypadki 
są niestety dość częste. Tylko 
w pierwszej połowie zeszłego 
roku ZUS wstrzymał wypłaty 
10,6 tys. zasiłków chorobowych, 
a w przypadku 105 tys. osób 
obniżył ich wysokość.

 ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: TŚD

Autopromocja

NIE MUSISZ BYĆ SAM. ZORGANIZOWANI MAJĄ LEPIEJ! 
Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci: tel.: 32 728 41 07 kom. 504 259 646 e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl
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Pracownik niezdolny do 
pracy, który przebywa na 
zwolnieniu lekarskim, 

powinien celem jak najszyb-
szego powrotu do zdrowia 
wykorzystywać to zwolnienie 
zgodnie z zaleceniami lekarza. 
Niejednokrotnie przeszkodą 
w osiągnięciu ponownej zdol-
ności do pracy jest wykony-
wanie pracy zarobkowej przez 
pracowników w trakcie tego 
zwolnienia, jak i podejmo-
wanie innych czynności, które 
niekorzystnie wpłyną na ich 
zdrowie. Pracownik ma prawo 
do wynagrodzenia i zasiłku 
za czas choroby, a więc nie 
pozostaje bez środków do 
życia w okresie niezdolności do 
pracy. Jednakże podjęcie pracy 
przez pracownika podczas 
przebywania na zwolnieniu 
lekarskim może stanowić 
podstawę do odebrania mu 
zasiłku, a nawet skutkować 
zwolnieniem dyscyplinarnym. 

Celem przyznania pracow-
nikowi prawa do zasiłku choro-
bowego jest rekompensata 
dochodów, jakie mógłby 
osiągnąć, gdyby był zdolny 
do pracy. Zasiłek chorobowy 
przyznawany jest co do zasady 
w wysokości 80 proc. wynagro-
dzenia. Służy on utrzymaniu 
płynności finansowej pracow-
nika niezdolnego do pracy. 
Zasiłek chorobowy przysłu-
guje przez okres nie dłuższy 
niż 182 dni, a w przypadku 
gruźlicy oraz gdy niezdolność 
do pracy przypada na okres 
ciąży – przez maksymalnie 
270 dni i jest on wypłacany 

za każdy dzień niezdolności 
do pracy, nie wyłączając dni 
wolnych od pracy. Jednakże 
na mocy przepisów zasiłko-
wych pracownik, który w 
okresie orzeczonej niezdol-
ności do pracy wykonuje 
czynności zarobkowe lub 
wykorzystuje zwolnienie w 
sposób niezgodny z celem 
tego zwolnienia, traci prawo 
do zasiłku chorobowego i to 
za cały okres tego zwolnienia 
(art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 
25 czerwca 1999 r. o świad-
czeniach pieniężnych z ubez-
pieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa). 
Przykładem wykorzysty-
wania zwolnienia lekarskiego 
niezgodnie z jego celem jest 
m.in. podjęcie czynności 
zarobkowych u innego praco-
dawcy, nieprzestrzeganie 
zakazu wykonywania różnych 
prac domowych czy wyjazd 
na wakacje.

W czasie przebywania 
na zwolnieniu pracownik 
powinien stosować się do 
wskazań lekarskich i nie może 
wykonywać czynności, które 
mogłyby przedłużyć niezdol-
ność do pracy. Do takich 
czynności należy między 
innymi podejmowanie pracy 
zarobkowej u innego, a nawet 
tego samego pracodawcy. Są 
to wszelkie działania prowa-
dzące do osiągnięcia korzyści 
majątkowej, w tym aktywność 
na podstawie umów cywilno-
prawnych czy samozatrud-
nienia. Podkreślić należy, 
że podjęcie pracy w trakcie 

zwolnienia lekarskiego może 
zostać uznane w konkretnych 
przypadkach, przy spełnieniu 
jeszcze dodatkowych prze-
słanek, za ciężkie naruszenie 
obowiązków pracowniczych, 
co stanowi nawet przyczynę 
zwolnienia dyscyplinar-
nego na podstawie art. 52 
Kodeksu pracy. Wynika to 
przede wszystkim z faktu, 
że pracownik podejmujący 
czynności, które wpływają na 
przedłużenie się jego niezdol-
ności do pracy działa ze szkodą 
dla pracodawcy i narusza 
jeden z swoich podstawowych 
obowiązków tj. obowiązek 
lojalności wobec pracodawcy. 

Należy więc wskazać, że 
w przypadku gdy pracownik 
w czasie zwolnienia lekar-
skiego podejmuje czynności 
ewidentnie sprzeczne z celem 
tego zwolnienia, jakim jest 
odzyskanie zdolności do pracy, a 
zwłaszcza – wykonuje czynności 
prowadzące do przedłużenia 
nieobecności w pracy, godzi 
w dobro pracodawcy. W ten 

sposób działa sprzecznie ze 
swoimi obowiązkami takimi jak 
lojalność wobec pracodawcy, 
czy obowiązek świadczenia 
pracy. Takie zachowanie pracow-
nika jest uznane za ciężkie 
naruszenie podstawowych 
obowiązków pracowniczych, 
co może stanowić podstawę do 
rozwiązania z pracownikiem 
przez pracodawcę umowy o 
pracę bez wypowiedzenia z winy 
pracownika. Podkreślić jednak 
należy, że zwolnienie pracow-
nika w trybie dyscyplinarnym 
jest to nadzwyczajny sposób 
rozwiązania stosunku pracy, 
który powinien być stosowany 
przez pracodawcę wyjątkowo 
i z ostrożnością oraz musi być 
on uzasadniony szczególnymi 
okolicznościami. Co ciekawe 
w polskim orzecznictwie przy-
jęto, że podejmowanie podczas 
zwolnienia lekarskiego takich 
czynności jak uczestnictwo w 
grze sportowej albo zajęciach 
szkolnych nie jest sprzeczne z 
interesem pracodawcy i zale-
ceniami lekarskimi. 

Podjęcie pracy na zwolnieniu lekarskim 
– konsekwencje dla pracownika

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

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.

Pomóż Martynce

Córka naszego kolegi z Solidarności 4-letnia Martynka 
Kaczmarek z Rybnika-Chwałowic walczy o życie z jednym 
z najbardziej złośliwych i śmiertelnych nowotworów o 
nazwie neuroblastoma.

Po półrocznym leczeniu w ośrodkach w Katowicach, w Krakowie 
i we Wrocławiu okazało się, że dalsze skuteczne leczenie w naszym 
kraju jest niemożliwe. Martynce swoją pomoc zaoferowała klinika 
Greisfswald w Niemczech. Niestety koszt tej nowoczesnej terapii 
(chemioterapia połączona z immunoterapią) to około 1,6 mln 
zł. Dla rodziców dziewczynki to kwota astronomiczna. Nie są 
w stanie sami uzbierać tak ogromnej sumy, a czasu mają coraz 
mniej. Potrzebna jest solidarność i wsparcie wielu ludzi. Nawet 
niewielkie kwoty, ale wpłacone przez odpowiednią dużą grupę 
ludzi dobrej woli, pozwolą rodzicom Martynki zebrać wymaganą 
przez klinikę sumę.

Apelujemy do wszystkich członków śląsko-dąbrowskiej Solidar-
ności, wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie. I Martynka, i jej 
rodzice wierzą, że z Waszą pomocą dziewczynka będzie mogła 
dorastać jak inne dzieci – bez ciągłego bólu, strachu i szpitali.  
Z góry dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli.
Pomóc Martynce można dokonując wpłaty na konto:

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba”
Santander Bank
31 1090 2835 0000 0001 2173 1374
Tytułem: „1853 pomoc dla Martynki Kaczmarek”

Wpłaty zagraniczne – foreign payments to help Martynka:
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba”
PL31109028350000000121731374
swift code: WBKPPLPP
Santander Bank
Title: „1853 Help for Martynka Kaczmarek”

Aby przekazać 1% podatku dla Martynki należy w formularzu 
PIT wpisać KRS 0000382243 oraz w rubryce ’Informacje 
uzupełniające – cel szczegółowy 1%’ wpisać: „1853 pomoc dla 
Martynki Kaczmarek”.

Ogłoszenie
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» ŻYCIE NASZEGO REGIONU  
w ostatnich dniach kręci się wokół szczytu 
klimatycznego COP24 w Katowicach. Dzieją 
się na nim bardzo ważne i poważne rzeczy, 
o wiele za poważne na taką rubrykę jak 
niniejsza i za trudne dla takich autorów 
jak my. Problem w tym, że tematyka 
szczytu chyba przerosła również autorów 
rubryk znacznie poważniejszych niż nasza 
i zamiast pisać o tym, co tam naprawdę 
się dzieje i jaki to będzie miało wpływ na 
naszą gospodarkę, piszą o didaskaliach, 
mówiąc ładnie, lub o pierdołach, mówiąc 
wprost. Jak dotąd najszerzej opisywanym 
wydarzeniem szczytu był przyjazd Arnolda 
Schwarzeneggera. Arnold od dawna jest 
znany z walki z ociepleniem klimatu, co 
nie przeszkadza mu latać prywatnym 
odrzutowcem, jeździć samochodami z 
silnikami spalinowymi o mocy znacznie 
większej niż jego bicepsy oraz mieszkać w 
rezydencji, która zużywa więcej energii 
niż mała miejscowość. Ale z drugiej 
strony skoro facet pokonał predatora, 
cyborga T-1000 oraz niezliczoną liczbę 
pomniejszych rzezimieszków, to nikt mu 
nie będzie tłumaczył, jak trzeba walczyć 
z dwutlenkiem węgla. 

» WSZYSTKICH JEDNAK PRZEBIŁ 
portal gazety, której nie jest wszystko 
jedno, zamieszczając pełny oburzenia 
tekst o posiłkach serwowanych gościom 
szczytu. Oburzenie nie dotyczyło ani 
smaku potraw, ani nawet wielkości porcji, 
ale tego, że w menu przeważają dania 
mięsne. I co z tego zapytacie? Spieszymy 
z wyjaśnieniem. Mięso jak wiadomo 
pochodzi od świnek i krówek, a gdy te są 
hodowane produkują gazy cieplarniane. 
Ha! Tu nas mają. Innymi słowy, miało 
być poważnie o klimacie i gospodarce,  
a wyszło o krowich bąkach. 

» NASZ ULUBIENIEC SWETRU  
w tym tygodniu wziął chyba wolne, 
bo żadna nowa złota myśl Ryszarda 
nie pojawiła się w mediach. Na szczę-
ście dzielnie postanowiła go zastąpić 
partyjna koleżanka, znana intelek-
tualistka Joasia Scheuring-Wielgus.  
W rozmowie z portalem wymienionej 
już wyżej gazety, że ostatnio jej celem 
jest doprowadzenie do „dymisji Episko-
patu”. I choć nie pomylił jej się episkopat 
z epidiaskopem, to i tak po raz kolejny 
Joasia udowodniła, że w szkole nie była 
prymasem i tego się trzyma. 

» CZASAMI BŁĄKA NAM SIĘ  
po głowach, że jeśli nie ojcem, to co 
najmniej bliskim kuzynem Ryśka i Joasi 

jest pewien noblysta z wąsem, którego 
znakiem rozpoznawczym były i są prze-
różne wpadki, nie tylko językowe. Ostatnio 
znów postanowił przypomnieć o sobie. 
Lecąc na pogrzeb byłego prezydenta 
USA Georga Busha, z właściwym sobie 
wdziękiem i wyczuciem założył T-shirt 
z napisem „Konstytucja”. Następnie 
na lotnisku strzelił sobie focię w tym 
pasującym do okoliczności jak pięść do 
nosa stroju i wrzucił na fejsa z podpisem:  
„W oczekiwaniu na lot do Waszynk-
tonu”. Później ktoś mu podpowiedział, 
że walnął byka, więc zmienił w nazwie 
stolicy USA literkę k na g. Trochę z tym 
miał zachodu. Prościej byłoby zmienić 
T-shirt na taki z napisem „Kąstytucja”. 

GOSPODZKI&PODRÓŻNY

WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe

Foto: esmem

Reklama

Reklama

W biurze Fundacji im. Grzegorza Kolosy w Katowicach przy ulicy 
Floriana 7 można już nabyć kalendarze-cegiełki na 2019 rok. 

Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na dofinan-
sowanie wakacyjnego wypoczynku dla dzieci z najuboższych 
rodzin. W tym roku Fundacja przygotowała ponad 2000 kalen-
darzy-cegiełek. Cena jednego kalendarza to 12 zł. 

Każdy może też wesprzeć działalność Fundacji przekazując 1 proc.  
swojego podatku dochodowego. Aby to zrobić wystarczy przy 
wypełnianiu formularza PIT wpisać w odpowiednim polu  
numer KRS Fundacji (0000111954). 

Kalendarze Fundacji
Ogłoszenie


