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KRÓTKO

Dodatek za pracę  
w dni świąteczne
» SOLIDARNOŚĆ DZIAŁAJĄCA W CENTRUM 
SERWISOWYM PENDOLINO w Olszynce Grochow-
skiej pod Warszawą uzgodniła z pracodawcą, że 
pracownicy, którzy będą pracować podczas najbliższych 
świąt, otrzymają specjalne dodatki w wysokości 200 zł 
brutto za każdy dzień.
Jak wyjaśnia Mirosław Breuer, przewodniczący Solidar-
ności w Centrum Serwisowym Pendolino dodatek wypła-
cony zostanie za pracę na nocnej zmianie w Wigilię 
oraz na pierwszej i drugiej zmianie w Święta Bożego 
Narodzenia. Otrzymają go również osoby pracujące w 
noc sylwestrową, a także na dziennej i nocnej zmianie w 
Nowy Rok. – Serwisujemy i naprawiamy pociągi. Nasze 
centrum jest czynne 24 godziny na dobę przez 7 dni 
w tygodniu. Pracownicy przychodzą do pracy według 
harmonogramów, nie ma znaczenia, że w danym dniu 
wypada święto. Wskazujemy pracodawcy, że ten trud 
powinien im zrekompensować – mówi szef „S” w firmie.
Zakładowa Solidarność od kilku lat występuje do 
zarządu firmy o dodatek za pracę podczas Świąt Wielka-
nocnych, Bożego Narodzenia i w Nowy Rok. – Jeszcze nie 
zdarzyło się, żeby pracodawca odrzucił naszą prośbę. Za 
każdym razem staramy się, żeby gratyfikacja była nieco 
wyższa. Tym razem też tak będzie. Za pracę podczas 
ostatnich Świąt Wielkanocnych pracownicy dostawali 
150 zł brutto dodatku – dodaje Mirosław Breuer. 
Podwarszawskie Centrum Serwisowe Pendolino zatrudnia 
blisko 150 osób. Solidarność jest jedynym związkiem 
zawodowym w firmie. Pracowników tego zakładu zasię-
giem swojego działania obejmuje „S” działająca w spółce 
Alstom Konstal w Chorzowie.

AGA

INNI napisali

Protesty  
w stolicy Węgier 

W Budapeszcie trwają protesty prze-
ciwko zmianom w prawie pracy. 
Przegłosowane przez parlament 

12 grudnia nowelizacja kodeksu pracy 
nazywana jest przez Węgrów „niewol-
niczą ustawą.” Zakłada ona możliwość 
zwiększenia liczby godzin nadliczbowych 
w roku z 250 do 400, a ich rozliczenie w 
formie dodatkowego wynagrodzenia lub 
dni wolnych, będzie możliwe w ciągu 
trzech lat. Szef Węgierskiego Zrzeszenia 
Związków Zawodowych Tamas Szekely 
zapowiedział, że jeżeli prezydent Janos 
Ader podpisze nowelizację kodeksu pracy, 
dojdzie do strajków.

Jak podał portal rp.pl, protesty w centrum 
Budapesztu rozpoczęły się już w nocy z 12 
na 13 grudnia. W ciągu dwóch kolejnych 
dni demonstracje miały bardzo gwałtowny 
przebieg, doszło do starć protestujących z 
policją, która użyła gazu łzawiącego. Dzie-
siątki osób zostało zatrzymanych i trafiło do 
aresztu. Przeciwnicy zmian w prawie pracy 
ponownie zebrali się w centrum stolicy 
Węgier wieczorem w niedzielę 16 grudnia. 
Następnego dnia zorganizowana została 
demonstracja przed siedzibą państwowego 
radia i telewizji. 

W Amazonie  
znów strajkują

W poniedziałek 17 grudnia pracow-
nicy dwóch centrów dystrybu-
cyjnych Amazona w Niemczech 

rozpoczęli strajk, domagając się rozpo-
częcia negocjacji, dotyczących poprawy 
warunków pracy i płacy – poinformował 
portal wGospodarce.pl. 

Do protestu przystąpili pracownicy 
centrum dystrybucyjnego w Lipsku oraz 
w miejscowości Werne. Jak wynika z 
informacji przekazanych przez centralę 
związkową ver.di, organizatora strajku, 
protest w centrum dystrybucyjnym w 
Werne zakończył się 18 grudnia wieczorem. 
Natomiast pracownicy z Lipska zamierzają 
strajkować do 24 grudnia.

Thomas Schneider z ver.di podkreślił, że 
zarząd firmy odmówił rozpoczęcia nego-
cjacji ze stroną związkową i nie odniósł się 
do przedstawionych postulatów.

Protesty w Amazonie centrala ver.di 
organizuje od 2013 roku, twierdząc że 
pracownicy tej firmy otrzymują niższe 
płace niż inne osoby zatrudnione w branży. 

Amazon to amerykański gigant zajmu-
jący się sprzedażą wysyłkową. Niemcy 
stanowią dla tej firmy jeden z największych 
rynków zbytu.

Praca dla seniorów 
w sieciach fastfood

Coraz więcej amerykańskich sieci 
restauracji i barów szybkiej obsługi 
zatrudnia starszych pracowników  

– napisał portal forsal.pl. Rekrutacja prowa-
dzona jest m.in. w świetlicach dla seniorów 
i kościołach oraz na stronach amerykań-
skiego stowarzyszenia dla osób po 50-tym 
roku życia. Restauracje i bary szybkiej 
obsługi sięgają po starszych pracowników 
z dwóch powodów. Pierwszym jest brak 
rąk do pracy, kolejnym skłonność coraz 
dłużej żyjących Amerykanów do konty-
nuowania pracy chociażby na część etatu 
i chęć dorobienia do emerytury. Wielu z 
nich przyznaje, że szuka dodatkowego 
zajęcia z nudów.

Okazuje się, że zatrudnienia osób starszych, 
to dobry interes. Sieci zyskują doświadczo-
nych, sumiennych i punktualnych pracow-
ników, którym płacą stawki porównywalne 
do tych, jakie otrzymują nastolatkowie. 

W dodatku seniorzy mają bardziej 
rozwinięte umiejętności społeczne, niż 
młodzież wychowana w świecie internetu. 
Zdecydowanie lepiej od większości nasto-
latków potrafią nawiązywać kontakty z 
klientami, są bardziej grzeczni i uprzejmi

OPRAC. AK

LICZBA tygodnia

7,7 proc.
– o tyle wzrosły w ujęciu rocznym 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
w listopadzie – wynika z danych 
Głównego Urzędu Statystycznego. Średnie 
wynagrodzenie w firmach zatrudniających 
powyżej 9 pracowników wyniosło w tym 
miesiącu 4966,61 zł. Trzeba pamiętać, że 
to wyliczenie pomija mikroprzedsiębiorstwa 
oraz sektor publiczny i dotyczy ok. 60 proc. 
pracowników w kraju. 
W listopadzie wzrost wynagrodzeń w sektorze 
przedsiębiorstw był wyższy od prognoz. W 
ocenie analityków z banku PKO BP jednym 
z powodów wysokiej dynamiki mogą być 
obawy przedsiębiorstw o odpływ pracowników 
z Ukrainy do Niemiec, które od 1 stycznia 
istotnie ułatwią obywatelom tego kraju 
podejmowanie legalnej pracy. 
GUS podał również, że zatrudnienie w 
przedsiębiorstwach wzrosło w ubiegłym 
miesiącu o 3 proc. w porównaniu do listopada 
2017 roku. W liczbach bezwzględnych w 
przedsiębiorstwach przybyło 5 tys. etatów, co 
jest najgorszym wynikiem od listopada 2013 
roku. Oznacza to, że choć sytuacja na rynku 
pracy wciąż się poprawia, to jednak wzrost 
zatrudnienia zaczyna wyraźnie hamować. 

Ile to się trzeba nabiegać, nakupować, 
nakombinować, nagłówkować, nadener-
wować, żeby na koniec i tak się okazało, 

że jeszcze o tym i o tamtym zapomnie-
liśmy, o tym i o owym nie pomyśleliśmy, 
na to i na tamto nas po prostu nie było 
stać. Śmiejemy się z dzieci, że to rzekomo 
im Święta Bożego Narodzenia kojarzą 
się głównie z prezentami pod choinką 
i prawdę mówiąc, te podarki stanowią 
clou wigilijnego wieczoru. A my, dorośli, 
to wiadomo, przede wszystkim cenimy 
sobie tradycję, wspólną wieczerzę, melodie 
kolęd, itd. Magię świąt, jak to się mówi. 
Tymczasem tak naprawdę to my, gorzej niż 
dzieci, dajemy się uwieść prezentowemu 
i konsumpcyjnemu szaleństwu. Tłuma-
czymy się, że to dla dzieci właśnie, że to raz 
w roku i trzeba godnie świętować. Ale co 
świętujemy? To święto zielonego drzewka 
iglastego? A może dzień smażonej ryby? 
Święto potraw niecodziennych? Dzień 
Dziecka? Noc prezentów? Oczywiście, że 
nie. To Wigilia Bożego Narodzenia, a po 
północy Boże Narodzenie.

Możecie się, Drodzy Czytelnicy, obru-
szać, że zamiast felietonu, kazanie Wam 
pismak daje, ale powiedzcie, z ręką na 
sercu, że Was nie wkurza to, jak tzw. 
aspekt konsumpcyjny świętowania, czyli 
po prostu wielkie żarcie, przysłoniło istotę 
Bożego Narodzenia, przysłoniło adwent, 
oczekiwanie zamieniło w bieg, a święto-
wanie przeistoczyło w męczący rytuał. 
Męczący, bo skupiony na konsumpcji i 
wymianie podarków. – Zawsze tak było, 
albo z grubsza podobnie, więc nie ma 
co się gorączkować – machnie ręką silna 
grupa w średnim wieku. – Tak. To już nie 
to, co kiedyś. To się już nie wróci – powie 
grono zawsze i na wszystko narzekających 
staruszków. 

Czyżbym i ja był już w tym gronie star-
czym? Bo przecież pamiętam, jak to kiedyś 
wyglądało. A gdy zamykam oczy, to nawet 
słyszę, jak skrzypiał ten śnieg pod nogami w 
drodze na roraty. Pamiętam jak w półmroku 
lampion ojcowską ręką z „bristolu” wycięty 
w dłoni trzymałem. Jak szukałem w słow-
niku, co to są „ziemskie niwy”, bo nie 
wiedziałem. Pamiętam, jak figurka Jezuska 

coraz niżej po stopniach drewnianej drabiny 
się przesuwała. Ale robiła to powoli, maje-
statycznie, dzień po dniu. A przecież ja i 
wiele innych dzieci widziało, że ten żłobek 
siankiem wypełniony jest przecież bardzo 
blisko. I przebiegała przez główkę myśl, że 
można by już w połowie adwentu do żłobka 
zeskoczyć i prezenty wręczyć, a nie czekać 
tyle czasu. A po powrocie z rorat do domu 
w główce rodziła się kolejna myśl, żeby 

skubnąć ukrytych w spiżarni dobroci, które 
mama chroniła kategorycznym zakazem: 
„Zostaw. To na święta”. – I co się zmieniło? 
Przecież dziś jest podobnie – powie sceptyk i 
słusznie zauważy, że dziś wciąż mamy bronią 
gromadzonych w spiżarniach i lodówkach 
wiktuałów okrzykiem bojowym: „Zostaw! 
To na święta!”. Co prawda kiedyś te okrzyki 
było już słychać w listopadzie, teraz raczej 
grubo po pierwszej dekadzie grudnia. Ale 
tradycja nadal jest żywa. 

Czyli nic się nie zmieniło w gruncie 
rzeczy, czy święta racja z tym narzekaniem 
na konsumpcjonizm? A może remis? Mimo 
kaznodziejskich zapędów, nie podejmuję 
się rozstrzygać. Cieszę się, że pamiętam, jak 
chrzęścił śnieg pod nogami w drodze na 
roraty i w drodze na pasterkę. I cieszę się, 
że pamiętam, jak mój tata kroił bochenek 
chleba, rozpoczynając wigilijną wieczerzę. 
Wesołych Świąt.

JEDEN Z DRUGĄ;)

Śmiejemy się z dzieci, że to rzekomo 
im Święta Bożego Narodzenia 
kojarzą się głównie z prezentami. 
Tymczasem tak naprawdę to 
my, gorzej niż dzieci, dajemy 
się uwieść prezentowemu i 
konsumpcyjnemu szaleństwu.

Foto: pixnio.com/PD

UWAGA
Drodzy Czytelnicy, informujemy, że 
następny numer Tygodnika Śląsko-
-Dąbrowskiego ukaże się w czwartek  
10 stycznia 2019 roku.

Redakcja TŚD

Komunikat

CHODZI O TO zwłaszcza...
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Opłatek, którym łamiemy się podczas wieczerzy wigilijnej, jest symbolem życzliwości, gotowości 
służenia sobie oraz pojednania. Wspólna przedświąteczna kolacja w gronie najbliższych ma wprowadzić nas 
w radosny nastrój Świąt Bożego Narodzenia.

Wigilia, czyli czas czuwania
Wigilia to dla 

P o l a k ó w 
jeden z naj-
piękniejszych 
i najbardziej 

rodzinnych dni w roku, a zwią-
zane z nią zwyczaje przekazy-
wane są z pokolenia na pokole-
nie. – To czas czuwania, dzień, 
który ma nas bezpośrednio 
przygotować na przeżywa-
nie tajemnicy Świąt Bożego 
Narodzenia – mówi ks. prałat 
Stanisław Puchała, kapelan ślą-
sko-dąbrowskiej Solidarności. 
Najważniejsza tego dnia jest 
wspólna wieczerza, która w 
katolickich domach rozpoczyna 
się modlitwą i odczytaniem 
fragmentu Pisma Świętego, 
opowiadającego o wydarzeniach 
związanych z narodzeniem 
Chrystusa. 

Biały chleb
Potem składamy sobie życzenia 
i łamiemy się opłatkiem. Nazwa 
„opłatek” pochodzi od łaciń-
skiego słowa „oblatum”, co 
znaczy dar ofiarny. Opłatki, 
czyli bardzo cienkie płatki 
chlebowe, wypiekane są z mąki, 
bez zakwasu, co nadaje im 
śnieżnobiały kolor. – Chrystus 
przyszedł na świat z miłości do 
człowieka. Z tej miłości sam 
stał się człowiekiem, dlatego 
chleb, którym łamiemy się 
podczas wieczerzy wigilijnej, jest 
znakiem życzliwości, gotowości 
służenia sobie oraz pojednania 
– podkreśla kapelan śląsko-dą-
browskiej Solidarności. Dla kato-

lików dzielenie się opłatkiem 
w przededniu Świąt Bożego 
Narodzenia jest także nawiąza-
niem do obecności Chrystusa 
w Eucharystii. Podczas mszy 
świętych wykorzystywany jest 
identyczny opłatek, który w 
momencie konsekracji eucha-
rystycznej przemienia się w 
Ciało Chrystusa.

Puste miejsce
Od dziesiątek lat tradycją w 
naszych domach jest także 
zostawienie pustego miejsca 
przy wigilijnym stole. – Robimy 
to z myślą, że być może jest 
ktoś, kto potrzebuje pomocy i 
przygarnięcia. Ktoś, kto tak jak 
Maryja z Józefem, szuka miejsca 
w gospodzie – mówi ks. Puchała. 

Często to puste miejsce staje się 
także wspomnieniem, o tych, 
którzy od nas odeszli w ciągu 
ostatniego roku i jest wyrazem 
naszej pamięci o nich.

Postne potrawy
Wieczerza wigilijna kojarzy się z 
dwunastoma daniami, co zgodnie 
z tradycją powinno symbolizować 

12 apostołów. W tym dniu na 
naszych stołach królują postne 
potrawy przyrządzone z mąki, 
kasz, ryb, kapusty, grochu, suszo-
nych owoców, maku i miodu. 
Trudno wyobrazić sobie kolację 
wigilijną bez barszczu z uszkami, 
zupy grzybowej, pierogów z 
kapustą i grzybami, karpia, czy 
kompotu z suszonych owoców. 

Jak wyjaśnia ks. Puchała, postne 
dania nawiązują do tradycji 
Kościoła katolickiego, w której 
w przez dziesiątki lat w wigilię 
Bożego Narodzenia obowią-
zywał post. Naruszenie postu 
w tym dniu było jednoznaczne 
z popełnieniem grzechu cięż-
kiego. Zmieniło się dopiero 
po zakończonym w 1965 
roku Soborze Watykańskim II, 
który dopuścił spożywanie 
potraw mięsnych w wigilię 
Bożego Narodzenia. – Kościół w 
dalszym ciągu zachęca wiernych 
do zachowywania postu podczas 
wieczerzy wigilijnej – dodaje 
ks. Puchała. Kapłan zaznacza, 
że tradycja bezmięsnej wigilii 
podtrzymywana jest w wielu 
domach. W Polsce z postnymi 
potrawami kojarzą się przede 
wszystkim ryby, dlatego tak 
wiele rybnych dań podawanych 
jest podczas przedświątecznej 
kolacji.

Symbol dzielenia się
Od 25 lat na stołach wigilij-
nych stawiamy również świece 
wigilijne, które powinny przy-
pominać o obowiązku poma-
gania innym. – Wigilijne dzieło 
pomocy dzieciom zaczął orga-
nizować Caritas, a następnie 
do tej akcji włączyły się inne 
organizacje charytatywne. Ta 
świeca jest symbolem naszej 
wrażliwości i gotowości dzie-
lenia się z innymi, tym co mamy  
– dodaje kapelan śląsko-dą-
browskiej Solidarności.

AGNIESZKA KONIECZNY

Foto: commons.wikimedia.org/Mario Carvajal

Znakomita większość Polaków 
tę rybę spożywa tylko raz w 
roku, 24 grudnia, czasami też 
25 grudnia, ewentualnie w 
kolejnych dniach w postaci tzw. 
ryby po grecku, ewentualnie 
w octowej zalewie. 

Smażony karp jest wigilijną 
potrawą narodową. I choć w 
okresie przedświątecznym 
karp jest dostępny w więk-
szości dużych sklepów, to 
kupić naprawdę smaczną 
rybę wcale nie jest łatwo, a za 
sprawą m.in. ekoterrorystów 
staje się to coraz trudniejsze. 
Choć karp jeszcze nie został 
zastąpiony przez śmierdzące 
szlamem pstrągi hodowlane, 
filety z dorsza, mintaja czy 
gatunek zwany paluszkiem 
rybnym, to obawy, że tak 
się stanie są coraz większe. 
Mimo że kupić żywego karpia 
jest coraz trudniej, to jeszcze 
można o nim pisać. Dlatego 
pozwoliłem sobie porozma-
wiać z ekspertem, który w 
niejednym stawie karpie łowił, 
interesuje się wędkowaniem i 
hodowlą ryb. Dariusz Gierek, 
wiceprzewodniczący śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności, 

bo o nim mowa, sam parał 
się też niegdyś hobbystycznie 
hodowlą karpi. 

Od momentu wpuszczenia 
narybku do stawu hodowla-
nego mijają trzy lata, zanim 
karp trafi na nasz stół. Dopiero 
w trzecim roku karp osiąga 
wagę ok. 1,5 do 2 kg i nadaje 

się do odłowu. – Z karpiem 
jest tak, jak z każdym innym 
zwierzęciem. Mięso kurczaka 
z wolnego wybiegu, który 
skubie trawkę, je zboże, a 
nie paszę, smakuje zupełnie 
inaczej niż mięso kurczaka z 
fermy, będącej fabryką mięsa 
drobiowego – mówi Dariusz 

Gierek. – Najsmaczniejsze są 
karpie karmione mieszan-
kami zbóż, a nie granulatami 
wysokobiałkowymi, żyjące w 
dobrze filtrowanych zbior-
nikach, z czystą wodą, gdzie 
mają dużo przestrzeni – wyja-
śnia. Oczywiście takie karpie 
są odpowiednio droższe, bo 

koszty wyhodowania takiej 
ryby są wyższe. 

Dobry karp zanim trafi do 
sprzedaży, musi być odpowiednio 
oczyszczony. Właściciele hodowli 
już w październiku rozpoczy-
nają odłów ryb na świąteczne 
stoły. Przenoszą jest ze stawów 
hodowlanych do magazynów, 
tzw. płuczek. – W tych maga-
zynach ryby się oczyszczają, 
bo praktycznie nie żerują, a w 
niskich temperaturach, poniżej 
10 stopni Celsjusza, zapadają w 
stan zimowego letargu. I właśnie 
z tych magazynów trafiają już 
bezpośrednio do sprzedaży, do 
klientów – opowiada Gierek, 
zaznaczając, że im dłużej ryba 
przebywa w płuczce, tym lepiej. 
Ale to oznacza wyższe koszty 
dla hodowcy, a więc w efekcie 
wyższą cenę karpia.

Przyznaje, że gołym okiem 
trudno rozpoznać, czy ryba 
będzie smaczna. – Oczywiście, 
jeśli ma otarcia na skórze, to 
widać, że była transportowana 
w złych warunkach, ale gene-
ralnie trudno „na oko”ocenić, 
czy smaczna, czy nie. Jakość ryby 
poznaje się najczęściej dopiero 
podczas jedzenia, dlatego najle-

piej kupować u sprawdzonego 
dostawcy – podkreśla Gierek. 
Zaznacza, że liczba łusek też 
nie jest podpowiedzią w kwestii 
zdrowia i smaku ryby. – Zarówno 
te pełnołuskie, pochodzące od 
dzikiego karpia tzw. sazana, jak 
i zwykłe karpie, tzw. golce, z 
niewielką liczbą łusek, w smaku 
praktycznie się nie różnią. Zaletą 
golców jest to, że po prostu łatwiej 
je przyrządzić, kucharz ma mniej 
łusek do obierania – dodaje.

Jeśli wasze podniebienie jest 
znudzone karpiami, można 
spróbować innej ryby. Przy 
okazji hodowli karpia właści-
ciele wpuszczają do stawów 
pojedyncze sztuki szczupaka, 
sandacza, suma, czy okonia 
To drapieżniki, których zada-
niem jest m.in. selekcja karpi. 
Najsłabsze sztuki padają ich 
łupem. Przy okazji świątecznego 
odłowu karpia, „selekcjonerzy” 
też trafiają na stół. Ich mięso jest 
bardzo smaczne, ale oczywiście 
jest go mniej w sprzedaży i 
jest o wiele droższe. Ale warto 
wiedzieć, że jedząc wykwint-
nego sandacza czy szczupaka, 
też pośrednio zjadasz karpia.

ERWIN KOTOWSKI

Świąteczna ryba, cyprinus carpio, czyli karp

Foto: flickr.com/Team Korda
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Po zakończeniu COP24 w Katowicach rządzący ogłosili sukces. Jednak do dziś tak naprawdę nie wiadomo,  
co zawiera dokument końcowy przyjęty na szczycie. Na pewno wiemy tylko jedno: konferencja klimatyczna ONZ  
w Katowicach była dwutygodniowym festiwalem antywęglowej propagandy, pełnej manipulacji ignorancji i zwykłych kłamstw. 

Sukces czy kosztowna porażka?

W sobotę  15 
grudnia póź-
nym wieczo-
rem strony 
szczytu kli-

matycznego COP24 w Katowi-
cach przyjęły dokument koń-
cowy, tzw. Pakiet Katowicki. 
Dokument ma być instrukcją 
realizacji Porozumienia Pary-
skiego z 2015 roku, którego 
celem jest ograniczenie glo-
balnego wzrostu temperatury. 
– W Katowicach zaczyna się 
historia światowej polityki kli-
matycznej. Wspólnie wypraco-
waliśmy ambitne i systemowe 
reguły tej polityki dla całego 
świata. To milowy krok nie 
tylko na mapie porozumień 
klimatycznych, ale w ogóle 
dla budowania solidarności 
i współpracy międzynaro-
dowej – powiedział Michał 
Kurtyka prezydent COP24 
i wiceminister środowiska 
po przyjęciu Pakietu Kato-
wickiego. – Pakiet Katowicki 
tworzy reguły światowej poli-
tyki klimatycznej na najbliż-
sze lata. To bezdyskusyjny i 
spektakularny sukces. Świat 
na tym skorzysta – wtóro-

wał swojemu zastępcy szef 
resortu środowiska Henryk 
Kowalczyk. 

Na czym ów spektakularny 
sukces dokładnie polega? 
Co konkretnie zapisano w 
Pakiecie Katowickim i jaki 
będzie wpływ tych zapisów 
na polską gospodarkę? O tym 
przedstawiciele rządu opinii 
publicznej nie poinformowali, 
mimo że od zakończenia 
szczytu minęło już kilka dni 
i czasu, aby przygotować 
kompleksową informację 
na ten temat było aż nadto. 

UE znów będzie prymusem?
Więcej niż o tym, co zostało 
zapisane w Pakiecie Kato-
wickim, wiemy o tym, czego 
w nim zabrakło. Oficjalnie 
potwierdzono, że w doku-
mencie końcowym COP24 nie 
została uregulowana realizacja 
art. 6 Porozumienia Paryskiego. 
Ten artykuł o kluczowym 
znaczeniu przewiduje m.in. 
współpracę państw przy 
wdrażaniu krajowych zobo-
wiązań klimatycznych tak, 
by mogły być one bardziej 
ambitne. Zakłada też wprowa-

dzenie nadzorowanego przez 
Konwencję Klimatyczną ONZ 
międzynarodowego mecha-
nizmu rynkowego, który ma 
służyć promocji zrównoważo-
nego rozwoju i ograniczaniu 
emisji oraz przyczyniać się 
do realnego osiągania celów 
określonych przez poszcze-
gólne kraje. – Wbrew pozorom 
dla Polski to niedobra infor-
macja. W sytuacji, gdy nie osią-
gnięto porozumienia, można 
się spodziewać, że Unia Euro-
pejska znów stwierdzi, że musi 
dać przykład całemu światu i 
maksymalnie zaostrzyć politykę 
klimatyczną, kosztem euro-
pejskiej gospodarki i poziomu 
życia społeczeństwa – mówi 
Dominik Kolorz, przewod-
niczący śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności. 

Co dostaliśmy za 250 mln?
Nieoficjalne informacje doty-
czące treści Pakietu Katowic-
kiego również nie są najlepsze. 
Organizacja COP24 w Polsce 
kosztowała budżet 250 mln zł. 
Za tę ogromną kwotę mieliśmy 
uzyskać szansę na przedsta-
wienie światu polskich argu-

mentów dotyczących polityki 
klimatycznej. Jednym z nich 
była koncepcja rozliczania emisji 
CO2 przez poszczególne kraje z 
uwzględnieniem pochłaniania 
tego gazu przez zasoby przy-
rodnicze, czyli w szczególności 
lasy, gleby rolne i torfowiska. 
Najprawdopodobniej jednak w 
Pakiecie Katowickim zabrakło 
precyzyjnego odniesienia się 
do tej kwestii. 

Ładnie brzmiące hasło
Drugą sprawą szczególnie 
promowaną przez polski rząd 
przed szczytem i w trakcie obrad, 
jest tzw. „sprawiedliwa trans-
formacja” (just transition). W 
uproszczeniu polega ona na tym, 
że miejsca pracy w tradycyjnym 
przemyśle, energetyce węglowej 
oraz sektorze wydobywczym 
miałyby być zastępowane przez 
miejsca pracy w innych, „zielo-
nych” branżach. Solidarność 
od początku podchodziła do 
koncepcji sprawiedliwej trans-
formacji bardzo sceptycznie. – 
Mieszkańcy Górnego Śląska i 
Zagłębia Dąbrowskiego mają 
w żywej pamięci niezwykle 
trudną i bolesną transformację 

związaną z likwidacją kopalń 
na przełomie XX i XXI wieku. 
Wówczas również zapewniano, 
że na miejscu likwidowanego 
przemysłu ciężkiego powstaną 
nowe przedsiębiorstwa i stabilne, 
dobrze płatne miejsca pracy. 
Tak się jednak nie stało, a mapa 
naszego województwa do dziś 
jest pełna zdegradowanych 
obszarów poprzemysłowych, 
na których w wyniku trans-
formacji powstały jedynie 
skupiska biedy, bezrobocia i 
społecznego wykluczenia. W 
naszej ocenie owa sprawie-
dliwa transformacja będąca 
elementem dekarbonizacji 
gospodarki przyniesie podobne 
skutki, których rozmiary będą 
jednak nieporównywalnie 
większe – czytamy w liście 
skierowanym przed COP24 do 
premiera Mateusza Morawiec-
kiego przez Zarząd Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
Solidarność. 

Jak wynika z nieoficjalnych 
informacji, obawy Solidar-
ności zostały potwierdzone. 
W Pakiecie Katowickim jako 
lekarstwo na gospodarcze i 
społeczne skutki dekarbonizacji 

gospodarki wskazano właśnie 
sprawiedliwą transformację. 
Dokument nie zawiera jednak 
opisu ani jednego konkret-
nego działania, ani też choćby 
zarysu źródeł finansowania 
tej koncepcji. Innymi słowy, 
„sprawiedliwa transformacja” 
jest jedynie ładnie brzmiącym 
hasłem, zupełnie pozbawionym 
realnej treści. 

Festiwal propagandy
Na razie trudno dostrzec 
pozytywne skutki COP24 
dla Polski. O wiele bardziej 
realne są straty wizerunkowe, 
jakie ponieśliśmy zarówno 
jako kraj, jak i jako region w 
wyniku towarzyszącego szczy-
towi festiwalu antywęglowej 
propagandy, dla której byliśmy 
bardzo wygodnym chłopcem 
do bicia. Propagandy pełnej 
manipulacji i przekłamań, 
powtarzanych niestety również 
w polskich mediach. Zarówno 
tych prywatnych, jak i publicz-
nych. Na następnej stronie 
prezentujemy i prostujemy 
tylko kilka najczęściej powta-
rzanych bzdur. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: © cop24.gov.pl
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Powtarzane kłamstwo:
Celem COP24 jest poprawa jakości 
powietrza i walka ze smogiem. 

Prawda: 
COP24 zajmował się ograniczeniem 
emisji dwutlenku węgla do atmosfery. 
Zdaniem części naukowców i polityków, 
CO2 powoduje globalne ocieplenie. Ten 
gaz nie jest jednak zanieczyszczeniem 
powietrza, którym oddychamy i nie 
ma wpływu na nasze zdrowie. Smog i 
CO2 to zupełnie inne rzeczy, które nie 
mają ze sobą nic wspólnego i w żadnym 
wypadku nie należy ich utożsamiać. 

Powtarzane kłamstwo:
Wpływ człowieka na ocieplenie klimatu 
to niepodważalny fakt naukowy. 

Prawda:
Naukowcy nie są wcale zgodni co do 
tego faktu. Wielu wybitnych przedsta-
wicieli świata nauki twierdzi, że dzia-
łalność człowieka ma bardzo niewielki 
wpływ na klimat lub nie ma go wcale. 
Np. Komitet Nauk Geologicznych Polskiej 
Akademii Nauk w opublikowanym kilka 
lat temu stanowisku stwierdził: „Należy 
bezwzględnie zachować daleko idącą 
powściągliwość w przypisywaniu czło-
wiekowi wyłącznej, czy choćby tylko 

dominującej, odpowiedzialności za 
zwiększoną emisję gazów cieplarnianych, 
gdyż prawdziwość takiego twierdzenia 
nie została udowodniona. (...)Błędne też 
mogą być decyzje polityków podejmo-
wane o oparciu o niekompletny zespół 
danych. W takich warunkach łatwo o 
– przystrojony poprawnością polityczną 
– lobbing inspirowany przez kręgi zain-
teresowane na przykład sprzedażą szcze-
gólnie kosztownych, tak zwanych ekolo-
gicznych, technologii energetycznych.” 
Problem w tym, że zwolennicy hipo-
tezy o wpływie człowieka na zmiany 
klimatu nie dopuszczają do jakiejkol-
wiek naukowej dyskusji. Traktują swoją 
hipotezę jak prawdę objawioną i próbują 
dyskredytować wszystkich, którzy 
twierdzą inaczej. 

Powtarzane kłamstwo:
Niemal cały CO2, który trafia do atmos-
fery, jest wynikiem działalności czło-
wieka. W szczególności winny jest prze-
mysł i energetyka. 

Prawda:
Działalność człowieka odpowiada zaledwie 
za około 5 proc. emisji CO2 do atmosfery. 
Reszta to naturalna emisja tego gazu 
powodowana przez oceany, lądy, wulkany  
i biosferę (rozkład roślinności).

Powtarzane kłamstwo:
Polska emituje najwięcej CO2 w Europie 
i jest jednym z największych emitentów 
na świecie. 

Prawda:
Polska nie jest nawet w czołówce krajów 
emitujących największe ilości CO2 na 
świecie. Na tej liście zajmujemy dopiero 21 
miejsce. Cała Unia Europejska odpowiada 
za niespełna 10 proc. globalnej emisji. 
W samej Unii Europejskiej więcej CO2 od 
Polski emitują Niemcy (aż dwukrotnie), 
Wielka Brytania, Francja i Włochy. Pod 
względem emisji CO2 na 1 mieszkańca 
zajmujemy w UE dopiero 11 miejsce. 

Powtarzane kłamstwo:
Cały świat odchodzi od węgla. Zamyka 
kopalnie, a elektrownie węglowe 
zamienia na wiatraki i panele słoneczne. 

Prawda:
Pomiędzy rokiem 2000 a 2018 konsumpcja 
węgla na świecie wzrosła o 56 proc.  
W Chinach wydobywa się 3 mld ton węgla 
rocznie, w USA 700 mln ton. Inne kraje 
azjatyckie i Australia to kolejny 1 mld ton. 
W Polsce w ubiegłym roku wyprodukowano 
65,5 mln ton węgla. W czasie gdy Unia 
Europejska każe Polsce zamykać kopalnie, 
importuje węgiel na potęgę.  

W 2017 roku do krajów UE sprowadzono 
173 mln ton węgla. Odpowiada to pracy 
57 kopalń, które mogłyby dać zatrudnienie 
175 tys. górników i 700 tys. pracowników 
w otoczeniu górnictwa. 

Powtarzane kłamstwo:
Energia ze źródeł odnawialnych jest 
tańsza od energii z węgla i może w pełni 
zaspokoić potrzeby energetyczne. 

Prawda: 
Źródła odnawialne są w stanie zaspokoić 
jedynie niewielką część zapotrzebowania 
na energię. Panele słoneczne dostarczają 
energii wyłącznie w dzień przy słonecznej 
pogodzie, a wiatraki tylko, gdy wieje wiatr. 
Ponadto nie da się magazynować energii 
z OZE na większą skalę. Energia ze źródeł 
odnawialnych jest nieporównywalnie droższa 
od energii z węgla. Publikowane w mediach 
wyliczenia, które wskazują co innego nie 
uwzględniają faktu, że węgiel jest obciążony 
gigantycznymi opłatami wprowadzonymi 
przez Unię Europejską. Z kolei wiatraki i 
panele słoneczne korzystają z olbrzymiego 
systemu dopłat i subwencji. Tylko w Niem-
czech dopłaty do OZE wynoszą 20 mld euro 
rocznie. Szacuje się, że subwencjonowanie 
energii odnawialnej w tym kraju w latach 
2015-2035 będzie kosztować 500 mld euro. 

OPRAC. ŁK

Polska w porównaniu do największych emitentów 
dwutlenku węgla na świecie i w UE w 2017 roku

(emisja CO2 w mln ton)
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37. rocznica tragedii w KWK Wujek
W uroczysto-

ściach pod 
Pomnikiem 
K r z y ż e m 
przed kopal-

nią Wujek wzięły udział rodziny 
pomordowanych górników, 
przedstawiciele władz pań-
stwowych i samorządowych 
oraz reprezentanci krajo-
wych i regionalnych struktur  
NSZZ Solidarność.

Premier Mateusz Morawiecki 
podkreślił w swoim przemó-
wieniu, że w latach 80-tych 
ofiara górników z Wujka była dla 
niego „wielką latarnią wolności”. 
Szef rządu wspomniał słowa bł. 
księdza Jerzego Popiełuszki o 
tym, że niektóre systemy poli-
tyczne, zniewalają bardziej niż 
fizyczne więzienia. – Górnicy 
z kopalni Wujek i inni, którzy 
stawili wtedy opór w latach stanu 
wojennego, wyrywali zęby krat 
tamtym oprawcom, tamtemu 
zniewalającemu reżimowi. 
Chciałem złożyć hołd wszystkim 
wielkim działaczom, bohaterom 
Solidarności, którzy wywalczyli 
dla nas wolność, niepodległość 
i prawdę – powiedział Mateusz 
Morawiecki.

– Jesteśmy tutaj, aby mówić: 
pamiętamy, dziękujemy i nie 
zapomnimy – podkreślił pod 
Pomnikiem Krzyżem Piotr 
Duda, przewodniczący Komisji 

Krajowej NSZZ Solidarność. W 
swoim wystąpieniu odniósł się 
m.in. do niedawnej decyzji 
sądu administracyjnego i władz 
samorządowych Warszawy o 
przywróceniu poprzednich 
nazw przeszło 40 ulicom, 
którym w ramach dekomu-
nizacji zmieniono patronów. W 
ten sposób m. in. nie będzie w 

mieście stołecznym ul. Boha-
terów z kopalni Wujek, lecz ul. 
Wincentego Pstrowskiego, ul. 
Jacka Kaczmarskiego na powrót 
będzie nosiła imię Zygmunta 
Modzelewskiego, a zamiast ul. 
Komitetu Obrony Robotników 
będzie ul. 17 stycznia. – Hańbą 
i wstydem jest dla włodarzy 
Warszawy, że dla bohaterów 

z Wujka nie ma miejsca w 
przestrzeni publicznej w naszej 
ukochanej stolicy – powiedział 
Piotr Duda. – Ale najważniejsze, 
że to miejsce zawsze było, jest 
i będzie dla górników z Wujka 
w naszych sercach. Niezależnie 
od tego jakie będą wyroki 
sądów, jakie będą uchwały 
radnych, jakie będą decyzje 

włodarzy miast – zaznaczył 
przewodniczący.

Obchody 37. rocznicy pacy-
fikacji kopalni patronatem 
narodowym objął prezydent RP 
Andrzej Duda. List prezydenta 
skierowany do uczestników 
uroczystości przed Pomnikiem 
Krzyżem odczytał Sekretarz 
Stanu w Kancelarii Prezydenta 

RP Andrzej Dera. Prezydent 
Andrzej Duda wskazał w liście, 
że stan wojenny był w rzeczywi-
stości wojną wydaną narodowi 
przez komunistyczny reżim.  
– Z najwyższym uznaniem myślę 
o Państwa postawie, zarówno 
w dramatycznych pierwszych 
dniach stanu wojennego, jak 
też przez długie lata i dekady, 
jakie minęły od owych czasów. 
Chcę dzisiaj z serca podziękować 
za to, że wbrew szykanom, 
zastraszaniu, prześladowaniom, 
później zaś niestety także obojęt-
ności i zapomnieniu, trwali i 
wciąż trwają państwo razem 
jako śląska, górnicza wspólnota, 
wierna najwyższym wartościom 
patriotycznym i chrześcijańskim 
– napisał prezydent RP.

Obchody zakończył apel 
pamięci i złożenie kwiatów pod 
pomnikiem upamiętniającym 
poległych górników.

Uroczystości pod Krzyżem-
-Pomnikiem poprzedziła msza 
święta koncelebrowana pod 
przewodnictwem metropolity 
katowickiego abp. Wiktora 
Skworca, która została odpra-
wiona w kościele pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w 
Katowicach. Homilię podczas 
nabożeństwa wygłosił biskup 
pomocniczy archidiecezji kato-
wickiej Grzegorz Olszowski. 

ŁK, AGA,NY

Regionalne obchody rocznicy 
wprowadzenia stanu wojennego
W kościele św. Jadwigi w Zabrzu 
Zaborzu odbyły się regionalne 
obchody 37. rocznicy wprowa-
dzenia stanu wojennego. 

Uroczystości rozpoczęła msza 
święta w intencji Ojczyzny, osób 
represjonowanych, internowa-
nych oraz ofiar stanu wojennego. 
Pod krzyżem upamiętniającym 
internowanych złożono kwiaty 
i zapalono znicze. W obcho-
dach obok opozycjonistów 
represjonowanych w stanie 
wojennym uczestniczyli m.in. 
przedstawiciele władz śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności, 
władz wojewódzkich oraz 
władz samorządowych Zabrza. 

List przewodniczącego 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności 
Dominika Kolorza do uczest-
ników obchodów odczytała 
wiceprzewodnicząca Justyna 
Latos. Dominik Kolorz podkre-
ślił, że to właśnie postawa 
patriotów wiernych ideałom 
Solidarności oraz Ojczyźnie 
pozwoliła przetrwać polskiemu 
społeczeństwu mroczny okres 
stanu wojennego. – Mimo inter-
nowania, mimo represji, mimo 
coraz bardziej powszechnego 
poczucia bezsilności, walczy-
liście dalej i marzyliście dalej.  

O wolnej Ojczyźnie, o Ojczyźnie, 
która dba o swoich obywateli, 
która dba o naszą wspólną przy-
szłość – napisał Dominik Kolorz.

– Naszym zadaniem jest to, 
aby ocalić od zapomnienia tę 
niezłomną postawę ludzi, dzięki 
którym nasza Ojczyzna mogła 
odzyskać suwerenność – powie-
dział pod krzyżem upamiętnia-
jącym internowanych Eugeniusz 
Karasiński, przewodniczący 
Stowarzyszenia Represjono-
wanych w Stanie Wojennym 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Mieszczący się nieopodal 
kościoła św. Jadwigi obóz inter-
nowania w Zabrzu Zaborzu 
był największym tego typu 
ośrodkiem odosobnienia w 
naszym regionie.

Od 8 lat regionalne obchody 
wprowadzenia stanu wojennego 
organizują wspólnie śląsko-dą-
browska Solidarność, Stowa-
rzyszenie Represjonowanych 
w Stanie Wojennym Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego oraz 
władze samorządowe Zabrza.

ŁK

Foto: TŚD

Ostatnie pożegnanie  
Jerzego Wartaka
Rodzina, bliscy, koledzy z 
Solidarności pożegnali Jerzego 
Wartaka, jednego z przy-
wódców strajku w kopalni 
Wujek w grudniu 1981 roku. 
Uroczystości pogrzebowe 
odbyły się 18 grudnia w 
kościele pw. św. Józefa w 
Katowicach Załężu. Jerzy 
Wartak spoczął na cmentarzu 
parafialnym.

Najbliżsi, żegnając Jerzego 
Wartaka, podkreślali, że był 
ciepłym, życzliwym czło-
wiekiem i nigdy nikomu nie 
odmówił pomocy. Przedsta-
wiciele rodziny zaznaczali, 
że trzymał się z dala od poli-
tycznych kłótni i nienawiści, 
dążył do pojednania. – Był 
jednym z tych, którzy walczyli 
o wolność naszej Ojczyzny, 
naszego regionu. Jego życie 
przepełnione było troską o 
innych – podkreślał podczas 
homilii ks. Marek Organista 
z parafii św. Józefa.

Jerzy Wartak pracę w 
kopalni Wujek rozpoczął w 
1974 roku. W 1980 roku brał 
udział w strajku w kopalni i 
zapisał się do zakładowej Soli-
darności. Po wprowadzeniu 
stanu wojennego był jednym ze 

współorganizatorów protestu w 
tym zakładzie. Został skazany 
na 3,5 roku więzienia. Po 
wyjściu na wolność orga-
nizował pomoc dla rodzin 
górników zabitych podczas 
pacyfikacji kopalni. Po 1989 
roku działał w Solidarności 
kopalni Wujek, pełniąc funkcję 
wiceprzewodniczącego komisji 
zakładowej. Był jednym z 
oskarżycieli posiłkowych w 
procesach przeciwko członkom 
plutonu specjalnego, którzy 
strzelali do górników podczas 

pacyfikacji kopalni. Rolę oskar-
życiela posiłkowego pełnił 
także podczas toczącego się 
w Warszawie procesu prze-
ciwko generałowi Czesławowi 
Kiszczakowi. Wielokrotnie 
podkreślał, że chciałby, aby 
osoby winne śmierci górników 
spotkała sprawiedliwa kara. 
Po śmierci św. Jana Pawła II 
ogłosił, że przebacza generałowi 
Wojciechowi Jaruzelskiemu.

J e r z y  Wa r t a k  z m a r ł  
11 grudnia. Miał 71 lat.

AK

Foto: TŚD

Górnicy, którzy wtedy strajkowali, mieli świadomość tego, że stają w obliczu czołgów i pojazdów opancerzonych. 
Ich bohaterstwu zawdzięczamy to, że droga do wolności była kontynuowana, mimo nocy stanu wojennego – powiedział 
premier Mateusz Morawiecki podczas obchodów 37. rocznicy pacyfikacji kopalni Wujek. 16 grudnia 1981 roku w tej katowickiej kopalni 
od milicyjnych kul zginęło 9 górników, a kilkudziesięciu zostało rannych.

Foto: TŚD
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Obecnie na rynku 
produceni piw prze-
ścigają się między 

sobą w produkcji piw bezal-
koholowych. W sprzedaży 
pojawiają się ich coraz to 
nowe gatunki. Jednak czy 
tego rodzaju napoje mogą 
być spożywane w miejscu 
pracy bez jakichkolwiek 
konsekwencji ze strony 
pracodawcy, czy bezalko-
holowy zimny radler na 
biurku w upalny dzień to 
dobry pomysł? 

Napojem alkoholowym 
w rozumieniu ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi jest produkt 
przeznaczony do spożycia 
zawierający alkohol etylowy 
pochodzenia rolniczego w 
stężeniu przekraczającym 
0,5 proc. objętościowych 
alkoholu. Stan po użyciu 
alkoholu zachodzi, gdy 
zawartość alkoholu w orga-
nizmie wynosi lub prowadzi 
do stężenia we krwi od 
0,2‰ do 0,5‰ alkoholu 
albo obecności w wydy-
chanym powietrzu od 0,1 
mg do 0,25 mg alkoholu 
w 1 dm3. Stan nietrzeź-
wiości natomiast nastę-
puje w momencie przekro-
czenia wskazanych wartości.  
W myśl wskazanej ustawy 
zabrania się sprzedaży, 
podawania i spożywania 

napojów alkoholowych 
na terenie zakładów pracy 
oraz miejsc zbiorowego 
żywienia pracowników. 
Kto łamie powyższy przepis 
lub wbrew szczególnemu 
obowiązkowi nadzoru 
dopuszcza do sprzedawania, 
podawania lub spożywania 
napojów alkoholowych 
na terenie zakładu pracy, 
jak również powziąwszy 
wiadomość o sprzedawaniu, 
podawaniu lub spożywaniu 
na terenie zakładu pracy 
takich napojów nie podejmie 
prawem przewidzianego 
postępowania, podlega 
karze grzywny. Oprócz 
odpowiedzialności karnej 
pracownikowi za spoży-
wanie napojów alkoholo-
wych w miejscu pracy grozi 
również odpowiedzialność 
dyscyplinarna, w tym kara 
pieniężna. 

Jednak czy spożywanie 
bezalkoholowego piwa w 
miejscu pracy wypełnia 
znamiona ciężkiego naru-
szenia obowiązków pracow-
niczych i stanowi podstawę 
do rozwiązania umowyo 
pracę bez wypowiedzenia z 
winy pracownika na mocy 
art. 52 Kodeksu pracy? 

Piwo bezalkoholowe to 
napój, w którym zawartość 
alkoholu jest mniejsza niż 
0,5 proc. Formalnie więc 
napój ten nie jest napojem 

alkoholowym zgodnie z defi-
nicją z ustawy. Dodatkowo 
w 2000 roku zapadł wyrok, 
w którym Sąd Najwyższy 
wskazał ,  iż  nie można 
zarzucić pracownikowi 
ani spożywania alkoholu w 
czasie pracy, ani jej wykony-
wania w stanie nietrzeźwości 
po wypiciu przez niego 
puszki piwa bezalkoholo-
wego. W momencie gdy 
zapadł wskazany wyrok 
piwo bezalkoholowe nie 
było napojem bez alko-
holu, jednak zawarty w nim 
procent alkoholu (1,2-1,5 
proc. objętości) zdaniem 
Sądu jest tak niewielki, 
że wypicie jednej puszki 
takiego piwa nie ma destruk-
tywnego wpływu na układ 
psychofizyczny człowieka.

Obecnie piwa bezalkoho-
lowe nie zawierają alkoholu, 
a więc sprawa wydaje się 
oczywista, jednakże przed 
otwarciem takiego napoju w 
miejscu pracy warto spraw-
dzić wewnętrzny regulamin, 
który może wprowadzić 
zakaz spożywania piwa bezal-
koholowego. Co więcej lepiej 
tę kwestię ustalić z praco-
dawcą, bo prawo prawem, 
ale jak spożywanie takiego 
piwa postrzega pracodawca 
to zupełnie inna kwestia, a 
utrata pracy, a tym samym 
źródła utrzymania z powodu 
jednej butelki piwa bezalko-
holowego może pozbawić 
nas możliwości cieszenia się 
ze smaku tego znakomitego 
jakby nie było trunku nawet 
w domowym zaciszu. 

Spożywanie piwa bezalkoholowego 
w miejscu pracy

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

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 dostar-
czają 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 infor-
macji w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu  
801 003 138. Pozostałe osoby zainteresowane posiada-
niem ochrony prawnej zapraszamy do zapoznania się  
z ofertą CDO24.

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

Maciej Strużek 
CDO24
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Kalendarz niedziel handlowych w 2019 roku


