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26
najbogatszych ludzi na świecie zgromadziło taki 
sam majątek jak 3,8 mld osób z biedniejszej 
części ziemskiej populacji – wynika z raportu 
międzynarodowej organizacji humanitarnej 
Oxfam. Majątek 2200 miliarderów wzrósł w 
zeszłym roku o 12 proc. Z kolei uboższa połowa 
ludzkości zbiedniała o kolejne 11 proc.

Śląsko-dąbrowska Solidarność 
odwiedzi biura poselskie

Foto: TŚD

KRÓTKO

Po raz pierwszy od 3 lat
» OD 150 DO 200 ZŁ BRUTTO WZROSŁY WYNAGRO-
DZENIA ZASADNICZE w Miejskim Zarządzie Budynków 
Mieszkalnych-Towarzystwa Budownictwa Społecznego w 
Pyskowicach. To efekt starań zakładowej Solidarności. Wyższe 
pensje wpłyną na konta pracowników 10 lutego. 
Jak informuje szef związku w pyskowickim TBS Bernard 
Pelka, to pierwsza od 3 lat podwyżka w zakładzie. 
Rozmowy z pracodawcą na temat wzrostu płac były 
możliwe dopiero po zmianie zarządu spółki we wrześniu 
ubiegłego roku. – Ta podwyżka nie jest rezultatem jakichś 
długich negocjacji płacowych. Po prostu przekonaliśmy 
nowy zarząd, że wzrost płac w firmie to konieczność. W 
efekcie od stycznia stawki godzinowe wzrosły o 1,20 zł 
brutto, co przekłada się na podwyżkę płac zasadniczych od 
150 zł do 200 zł brutto miesięcznie – wylicza Pelka. 
MZBM-TBS w Pyskowicach zatrudnia około 80 osób.

Podwyżki w magistracie 
» OD STYCZNIA W URZĘDZIE MIASTA W 
JAWORZNIE o 4 proc. wzrósł fundusz płac. – Dzięki 
temu wynagrodzenia zasadnicze pracowników magistratu 
wzrosną od 100 zł do 200 zł brutto. Wysokość podwyżki 
jest uzależniona od dotychczasowego poziomu płac 
zasadniczych, większe podwyżki otrzymają osoby zatrud-
nione na wyższych stanowiskach – mówi Halina Jamroz, 
przewodnicząca Solidarności w jaworznickim magistracie.
Coroczną podwyżkę funduszu płac o minimum 4 proc. 
gwarantuje zapis w regulaminie wynagradzania, wyne-
gocjowany przez zakładową Solidarność z władzami 
miasta w 2015 roku. Zapis obowiązuje do 2020 roku. 
Urząd Miasta w Jaworznie zatrudnia 460 pracowników. 
Do Solidarności należy 180 osób.

BEA

Harmonogram szkoleń
luty-marzec 2019 roku

Szkolenia w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego  
NSZZ Solidarność w Katowicach (ul. Floriana 7) i wyjazdowe

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

1 lutego – Ustawa o związkach zawodowych – zmiany od 1 stycznia 
2019 roku – sala108

5 lutego – Sprawozdanie finansowe 2019 i rozliczenia z Urzędem 
Skarbowym – zmiany w przepisach – sala 108

7-8 lutego – Szkolenie dla SIP (podstawowe) – sala108

14 lutego – Szkolenie dla członków komisji rewizyjnych – sala108

19-20 lutego – Naliczanie wynagrodzeń – sala108

21-22 lutego – Negocjacje 1 – strategie i techniki – sala108

25-27 lutego – Ogólnozwiązkowe i uprawnienia organizacji związkowych 
– sala108

7-8 marzec – Czas pracy – sala108

19-20 marzec – Układy zbiorowe pracy – sala108

21-22 marzec – Negocjacje 2 – szkolenie doskonalące – sala108

Komunikaty i ogłoszenia

Komunikat dla Komisji Zakładowych
K o m i s j e  n i e p o s i a d a j ą c e  n u m e r u  R E G O N  
i NIP oraz nieskładające aktualnej ankiety informacyjnej, 
analizy składek, nie otrzymają potwierdzenia rejestracji 
ZOZ i MOZ. Ponadto przypominamy o ustawowych terminach 
składania sprawozdań w urzędach skarbowych.

WAŻNE: Decydującą datą jest data podjęcia uchwały 
zatwierdzającej sprawozdania (bilans, rachunek wyników, 
informacja dodatkowa).

Jeżeli data podjęcia uchwały jest przed 31 marca 2019 roku  
– komplet wymaganych dokumentów (CIT-8,CIT-8/O, wszystkie 
sprawozdania i uchwała zatwierdzająca) składa się do 10 
dni od daty uchwały.

Jeżeli data podjęcia uchwały jest po 31 marca 2019 roku, CIT-8, 
CIT-8/O, należy składać do 31 marca 2019 roku; pozostałe 
sprawozdania składa się do 10 dni od daty uchwały, ale nie 
później niż do 30 czerwca 2019 roku.

UWAGA! CIT– 8 można składać wyłącznie elektronicznie 
poprzez tzw. e-podpis. W związku z tym, iż większość komisji 
nie posiada kwalifikowanego podpisu elektronicznego (czyli 
e-podpisu), a koszt jego zakup jest dosyć wysoki, Zarząd Regionu 
nawiązał współpracę z firmą Lamoric, która jest gotowa wykonać 
takie usługi dla organizacji zakładowych zarejestrowanych w 

naszym regionie, traktując je w sposób preferencyjny. Kontakt 
telefoniczny z tą firmą to 533 330 240 lub 534 144 455

PIT 4R – do 31 stycznia 2019 roku.

PIT 11 i PIT 8C – rozliczenia z tytułu podatku dochodowego 
od osób fizycznych należy złożyć do urzędu skarbowego do 31 
stycznia 2019 roku. Do 28 lutego 2019 roku należy wysłać 
te rozliczenia podatnikom.

UWAGA! Wszystkie wyżej wymienione dokumenty w 2019 
roku (a dotyczące roku 2018) nie mogą być składane w 
wersji papierowej. Muszą być dostarczone wyłącznie w wersji 
elektronicznej!!!

Termin składania do ZR analizy składek za ubiegły rok upływa 
31 marca bieżącego roku.

Termin składania informacji o liczebności członków dwa razy 
każdego roku za I i II półrocze danego roku.

W serwisie internetowym śląsko-dąbrowskiej Solidarności 
można pobrać druki bilansu, rachunku wyników, 

informacji dodatkowej – załączniki do CIT-8 oraz inne 
(zakładka: Dla związkowców/Dokumenty do pobrania/Druki 

finansowe).

4 lutego przedstawiciele śląsko-dąbrow-
skiej Solidarności będą odwiedzać biura 
posłów Prawa i Sprawiedliwości z Górnego 
Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. To część 
ogólnopolskiej akcji prowadzonej przez 
NSZZ Solidarność. 

Delegacje związkowców będą przekazywać 
posłom petycję zawierającą postulaty „S” 
zarówno o charakterze ogólnokrajowym, jak 
również te, które mają kluczowe znaczenie 

dla przyszłości naszego regionu oraz jakości 
życia jego mieszkańców, Chodzi w szcze-
gólności o postulat realizacji Programu 
dla Śląska, a także wsparcia dla przemysłu 
motoryzacyjnego i zbrojeniowego.

Akcja zaplanowana na 4 lutego to pokłosie 
decyzji konwentu przewodniczących 
zarządów regionów i sekretariatów bran-
żowych NSZZ Solidarność z 11 stycznia 
dotyczącego powołania sztabu protesta-

cyjno-strajkowego. Jednym z głównych 
zarzutów związku wobec rządzących jest 
coraz gorsza kondycja dialogu społecznego 
w Polsce, co przejawia się m. in. postępującą 
marginalizacją Rady Dialogu Społecznego. 
Przedstawiciele „S” wskazali również na 
nierówne traktowanie przez rząd postu-
latów płacowych poszczególnych grup 
zawodowych w sferze budżetowej.

KAR
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Górnicza Solidarność chce spotkania dotyczącego przyszłości sektora wydobywczego z udziałem 
wszystkich członków rządu, których decyzje mają wpływ na kondycję branży górniczej – wniosek w tej 
sprawie został zgłoszony podczas podczas obrad Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników,  
które odbyły się 25 stycznia w Katowicach.

To nie jest temat do rozmów 
wyłącznie z jednym resortem 
Chcemy, żeby takie 

spotkanie odbyło 
s ię  najpóźniej 
n a  p r z e ł o m i e 
lutego i marca. 

Nasz wniosek został poparty 
przez pozostałych part-
nerów społecznych. Pozy-
tywnie do niego odniósł 
się również uczestniczący 
w obradach wiceminister 
energii Grzegorz Tobiszowski 
– powiedział po zakończeniu 
obrad Zespołu Trójstron-
nego Bogusław Hutek, prze-
wodniczący Krajowej Sekcji 
Górnictwa Węgla Kamiennego  
NSZZ Solidarność.

Jak podkreśla szef górniczej 
„S”, w rozmowach powinien 
wziąć udział przedstawiciel 
Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów, a także kilku ważnych 
resortów. – Wpływ na naszą 
branżę ma nie tylko resort 
energii, któremu podlegają 
spółki węglowe. Chcemy, żeby 
w spotkaniu uczestniczyły 
m.in. minister finansów Teresa 
Czerwińska oraz minister 
przedsiębiorczości i tech-
nologii Jadwiga Emilewicz, 
a także szef resortu środo-
wiska Henryk Kowalczyk, czy 
Piotr Woźny pełnomocnik 
premiera  ds .  programu 

„Czyste Powietrze” – wylicza  
Bogusław Hutek. 

Rozmowy, których domaga 
się górnicza „S”, miałyby 
zostać zorganizowane w 

ramach Zespołu Trójstron-
nego ds. Bezpieczeństwa 
Socjalnego Górników. Ich 
przedmiotem mają być m.in. 
kwestie opisane w petycji, 

którą związkowcy przeka-
zywali posłom Prawa i Spra-
wiedliwości w ich biurach 
poselskich 21 stycznia .  
W petycji przedstawiciele 

KSGWK wskazal i  m. in .  
na brak realizacji przyjętego 
na początku zeszłego roku 
rządowego programu dla 
górnictwa oraz nierealizo-

wanie inwestycji z obszaru 
nowoczesnych technologii 
węglowych zapisanych  
w Programie dla Śląska. 

Wśród zagrożeń dla branży 
wymienili też przygoto-
wany przez resort energii 
projekt  „Pol i tyki  ener -
getycznej Polski do 2040 
roku”, w którym zapisano 
drastyczne obniżenie udziału 
węgla w polskim miksie 
energetycznym. Kolejne 
kwestie to obniżenie obciążeń 
publiczno-prawnych branży 
górniczej, czy też zagro-
żenia wynikające z polityki 
klimatyczno-energetycznej 
UE. – Wszystkie te sprawy 
znacząco wykraczają poza 
kompetencje Ministerstwa 
Energii. Co więcej wypowiedzi 
i działania poszczególnych 
ministrów dotyczące sektora 
wydobywczego są niespójne,  
a nierzadko sprzeczne. Dlatego 
właśnie chcemy doprowa-
dzić do rozmów w szerokim 
gronie, aby wreszcie uzyskać 
kompleksową informację 
dotyczącą tego, jaka jest 
polityka polskiego rządu 
wobec górnictwa oraz jaka 
przyszłość czeka naszą branżę 
– podkreśla Hutek. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: TŚD

7-procentowe podwyżki 
wynagrodzeń dla wszyst-
kich osób zatrudnionych w 
firmie i objęcie pracowników 
dołowych ubezpieczeniem od 
nieszczęśliwych wypadków 
– to najważniejsze osią-
gnięcia Solidarności działa-
jącej w spółce JSW Szkolenie i 
Górnictwo. Przedstawicielom 
„S” udało się doprowadzić 
do podwyżek wynagrodzeń 
w ciągu zaledwie czterech 
mies ięcy  od  założen ia  
związku w firmie.

Solidarność w JSW SiG została 
założona we wrześniu zeszłego 
roku. Jak mówi Szymon Kita, 
przewodniczący zakładowej 
„S”, do tego momentu w 
spółce funkcjonował tylko 
jeden związek zawodowy, ale 
w ocenie wielu pracowników 
jego działania były nieskuteczne.  
– Dlatego założyliśmy Solidar-
ność – dodaje.

Jednym z najważniej-
szych celów nowo utwo-
rzonej organizacji związ-
kowej było doprowadzenie 

do wzrostu wynagrodzeń. 
– Dość szybko udało nam się 
rozpocząć rozmowy płacowe 
z pracodawcą i wynegocjować 
7-procentowe podwyżki, które 
weszły w życie 1 stycznia  
– dodaje Szymon Kita. 

Kolejnym sukcesem związ-
kowców jest objęcie wszyst-
kich pracowników dołowych 
ubezpieczeniem od nieszczę-
śliwych wypadków. Podczas 
rozmów z pracodawcą przed-
stawiciele „S” argumentowali, 

że pracownicy kopalń wcho-
dzących w skład JSW, takie 
ubezpieczenia posiadają. – Nie 
było żadnego powodu, żeby 
osoby zatrudnione w JSW 
Szkolenie i Górnictwo były 
gorzej traktowane od innych 

pracowników Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej – dodaje 
przewodniczący. 

Jednym z celów nowej 
organizacji jest wprowadzenie 
w spółce dnia wolnego od 
pracy 4 grudnia. – W tym 

dniu we wszystkich zakładach 
górniczych w całej Polsce 
obchodzona jest branżowe 
święto, Barbórka. Jeśli nasi 
pracownicy chcą wziąć udział 
w uroczystościach, muszą 
korzystać z urlopu wypo-
czynkowego. Nie można w 
ten sposób dzielić ludzi na 
lepszych i gorszych – uważa 
przedstawiciel zakładowej „S”.

W jego ocenie pracownicy 
spółki doceniają działania 
nowej organizacji związkowej. 
Tylko od 1 stycznia do Solidar-
ności zapisało się 36 kolejnych 
osób. Do związku należy już 
ponad 200 pracowników spółki.

JSW SiG powstała pięć lat 
temu i zatrudnia ok. 1200 
pracowników. Trafiają do niej 
osoby, które chcą pracować w 
JSW, ale nie posiadają odpo-
wiednich kwalifikacji. W spółce 
mają możliwość zrobienia 
specjalistycznych kursów, 
po ukończeniu których są 
przenoszone bezpośrednio 
do kopalń JSW.

AGA

Działają cztery miesiące, już mają sukcesy

Foto: TŚD



W zeszłym ro- 
ku przeciętne 
w y n a g r o -
d z e n i e  w 
s e k t o r z e 

przedsiębiorstw wyniosło 
4852 zł brutto. Brzmi nieźle, 
ale trzeba pamiętać, że te dane 
publikowane przez Główny 
Urząd Statystyczny dotyczą 
wyłącznie pracowników firm 
zatrudniających powyżej 9 osób, 
czyli ok. 60 proc. pracujących 
Polaków. O wiele bardziej 
miarodajna jest mediana 
zarobków, którą GUS publi-
kuje co kilka lat. To wartość, 
która dzieli wynagrodzenia 
dokładnie na pół. Innymi 
słowy połowa Polaków zarabia 
więcej od mediany, a połowa 
mniej. W 2016 roku mediana 
w Polsce wynosiła nieco ponad 
3500 zł brutto. Średnie wyna-
grodzenie w sektorze przedsię-
biorstw było wówczas o niemal  
900 zł wyższe. 

Nierówności duże czy małe?
Różnica między medianą 
zarobków, a średnim wyna-
grodzeniem w przedsiębior-
stwach wskazuje, że Polska 
wciąż jest krajem znacz-
nych nierówności dochodo-
wych, choć wg danych GUS 
jesteśmy pod tym względem 
w środku stawki państw UE. 
Jak wskazuje prof. Ryszard 
Bugaj, ekonomista z Polskiej 
Akademii Nauk, wynika to z 
metodologii przyjętej przez 
Główny Urząd Statystyczny, 
która opiera się na danych 
dotyczących budżetów domo-
wych. – Natomiast z danych 
cząstkowych zebranych na 
podstawie zeznań podatko-
wych wynika, że dysproporcje 
są znacznie większe – mówi 
prof. Bugaj.

Przepaść dzielącą biednych 
od bogatych w naszym kraju 
obrazuje badanie Instytutu 
GfK dotyczące siły nabywczej 
w 42 europejskich krajach. 
Siła nabywcza to innymi 
słowy całkowita wartość 
produktów i usług, które 
dana osoba może kupić w 
ciągu roku. Okazuje się, że 
siła nabywcza statystycznego 
Polaka to nieco ponad 31 
tys. zł ( 7228 euro). Jednak 
jeśli przyjrzymy się poszcze-
gólnym regionom naszego 
kraju, kwota ta zaczyna się 
diametralnie różnić. Jak łatwo 
zgadnąć, największą sumą 
pieniędzy do wydania dyspo-
nują mieszkańcy stolicy. Ich 
siła nabywcza jest niemal dwa 
razy wyższa od polskiej śred-
niej. Natomiast w porównaniu 
do najuboższych regionów 
kraju, warszawiacy mają aż 
3 razy więcej pieniędzy. 

15 razy więcej niż w Holandii
Z danych GfK można wywnio-
skować, że nierówności docho-
dowe pomiędzy regionami są 
polską specjalnością. Zarówno 
w bogatych krajach zachodniej 
Europy, jak i w państwach 
naszej części kontynentu te 
dysproporcje są znacznie niższe. 
Na Węgrzech i w Czechach 
mieszkańcy najbogatszych 
rejonów kraju mają do dyspo-
zycji zaledwie o ok. połowę 
więcej pieniędzy niż ich rodacy 
z najbiedniejszych regionów. 
W Holandii ta różnica wynosi 
zaledwie ok. 20 proc. 

Co więcej, z raportu GfK 
wynika, że różnice docho-

dowe między regionami nie 
tylko w naszym kraju nie 
maleją, ale stale rosną. O ile 
w ciągu ostatnich pięciu lat 
siła nabywcza mieszkańców 
dużych miast rosła w tempie 
często przekraczającym 7 
proc. rocznie, to w biednych 
gminach miejskich ta wartość 
wynosiła zaledwie 1 proc. 
Oznacza to, że mieszkańcy 
biedniejszych części Polski 
praktycznie wcale nie korzy-
stają ze wzrostu gospodarczego. 

Przegrani na starcie
Rosnące różnice w zamożności 
regionów przekładają się na 
szanse społeczne ich miesz-

kańców. Młodzi ludzie miesz-
kający w biednych obszarach 
Polski mają gorszy dostęp do 
m.in. edukacji, specjalistycznej 
służby zdrowia, kultury czy 
wszelkiego rodzaju innych 
usług publicznych. Im większa 
jest przepaść między Polską 
„A”, „B” i „C”, tym i oni mają 
mniejsze szanse na skrócenie 
dystansu do mieszkańców 
bogatszych regionów. Rosnące 
dysproporcje są wynikiem nie 
tylko rozpiętości w zarobkach, 
ale także faktem, że osoby, które 
zgromadziły duże majątki po 
okresie transformacji, właśnie 
przekazują je dzieciom i prze-
chodzą na emerytury. Mówiąc 

inaczej, nie tylko bogactwo 
jest dziedziczone, bieda wciąż 
niestety także. 

Wpływ na gospodarkę 
Duże rozwarstwienie docho-
dowe ma także negatywne 
konsekwencje dla gospo-
darki. Ludzie posiadający 
wysokie dochody, wydają 
zaledwie niewielką ich część 
na produkty i usługi wytwa-
rzane przez polskie firmy. Z 
kolei osoby mniej zamożne 
prawie całe zarobki przezna-
czają na podstawowe wydatki. 
Innymi słowy, im mniejsze 
są nierówności, tym większa 
część dochodów ciągle znaj-

duje się w gospodarczym 
krwiobiegu. 

W ocenie prof. Bugaja 
skutecznym sposobem na 
walkę z nierównościami są 
zmiany w systemie fiskalnym 
i zwiększenie progresji podat-
kowej. – W wielu państwach 
Unii Europejskiej nierów-
ności po opodatkowaniu są 
mniejsze, niż przed opodat-
kowaniem. W moim przeko-
naniu w Polsce podatki są 
raczej degresywne, czyli że 
dochody po opodatkowaniu 
są bardziej nierówne niż 
przed – zaznacza ekonomista.

AGNIESZKA KONIECZNY, 
ŁUKASZ KARCZMARZYK
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Nierówności dochodowe to polska specjalność. Mieszkańcy najbogatszych części naszego kraju mają trzykrotnie 
więcej pieniędzy, niż osoby z biednych regionów. Ta przepaść stale rośnie.

infografika: oprac. własne na podstawie danych GFK

W tym wyścigu nie wszyscy 
mają równe szanse
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Prezydent Andrzej Duda wziął udział w dorocznej Karczmie Piwnej Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, 
która odbyła się 26 stycznia w Zabrzu. W biesiadzie uczestniczyło ok. 1200 osób. 

Regionalna Karczma Piwna

Ka r c z m ę  P i w n ą 
śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności trady-
cyjnie rozpoczęła 
minuta ciszy dla 

upamiętnienia tych, którzy 
w minionym roku odeszli 
„na wieczną szychtę”. Gości 
zgromadzonych w hali MOSiR 
w Zabrzu przywitał gospo-
darz karczmy, przewodniczący 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności 
Dominik Kolorz. Następnie 
na scenę zaproszony został 
prezydent Andrzej Duda, tytu-
łowany przez uczestników 
karczmy „pierwszym gwarkiem 

Rzeczypospolitej”. W swoim 
wystąpieniu prezydent dużo 
miejsca poświęcił pracy górni-
czej. – Wykonujecie zawód i 
służbę dla Polski wyjątkową. 
Aby ją podjąć, trzeba być czło-
wiekiem niezwykłej odwagi – 
powiedział prezydent. Wskazał, 
że nieprzypadkowo górnicza 
Solidarność jest najsilniejszą 
strukturą związku. – Stano-
wicie Solidarność ludzi wiel-
kiej odwagi, w związku z tym 
zdolnych do wielkiego czynu, i 
tych, którzy stali na czele tego 
marszu, który zaprowadził nas 
do Polski wolnej, niepodległej i 

prawdziwie suwerennej – mówił 
prezydent Andrzej Duda. 

Podczas karczmy wręczono 
przyznane przez Krajowy Zjazd 
Delegatów NSZZ Solidarność 
odznaczenia „Zasłużony dla 
NSZZ Solidarność”. Otrzy-
mali je wieloletni szef Krajo-
wego Sekretariatu Górnictwa 
i Energetyki Kazimierz Graj-
carek oraz Andrzej Ciok, który 
przez wiele lat pełnił funkcję 
przewodniczącego związku 
w kopalni Jas-Mos. Odzna-
czenie wręczyli przewodniczący 
Komisji Krajowej Piotr Duda 
oraz szef śląsko-dąbrowskiej „S”. 

Piotr Duda podziękował 
również członkom śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności za 
poparcie, które pozwoliło mu 
ponownie ubiegać się o funkcję 
przewodniczącego Komisji 
Krajowej podczas niedaw-
nego KZD w Częstochowie.  
– To dla mnie zaszczyt, że mogłem 
kandydować na szefa związku z 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego z 
mojego macierzystego regionu 
– podkreślił przewodniczący 
Komisji Krajowej związku. 

Gośćmi tegorocznej karczmy 
piwnej organizowanej przez 
śląsko-dąbrowską Solidarność 

obok członków związku z wielu 
branż i zakładów pracy byli 
również wiceminister energii 
Grzegorz Tobiszowski oraz 
wiceszef resortu sprawiedliwości 
Michał Wójcik, a także parlamen-
tarzyści PiS oraz Kukiz’15 wraz 
z liderem tego ugrupowania. 
Paweł Kukiz zaśpiewał ze sceny 
„Modlitwę o wschodzie słońca”. 

W sobotniej biesiadzie 
gwarków uczestniczyli też 
marszałek województwa 
śląskiego Jakub Chełstowski, 
wojewoda śląski Jarosław 
Wieczorek oraz m.in. szefowie 
spółek węglowych. 

Karczma Piwna śląsko-dą-
browskiej Solidarności jest 
największą tego typu imprezą 
organizowaną przez „S” na 
Górnym Śląsku i w Zagłębiu 
Dąbrowskim. Tegoroczne 
spotkanie gwarków przy trady-
cyjnej golonce oraz piwie popro-
wadził kabaret „Rak”. Biesiady, 
w których uczestniczą wyłącznie 
mężczyźni, odbywają się według 
określonego rytuału i zasad,  
a towarzyszy im wspólne śpie-
wanie tradycyjnych śląskich 
pieśni, okraszone żartami  
i występami kabaretowymi. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: TŚD/Marek Jurkowski

Partnerzy karczmy:



E K O L O G I A  I  R O Z W Ó J Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

KATOWICE 31.01-6.02.2019 |  Nr 04/2019  www.solidarnosckatowice.pl6

Postaraj się o dofinansowanie  
z programu „Czyste Powietrze”
Program jest skiero-

wany do właścicieli 
budynków jednoro-
dzinnych. Dofinanso-
wanie mogą otrzymać 

również właściciele mieszkań 
wydzielonych w domach jedno-
rodzinnych oraz osoby, które 
otrzymały zgodę na budowę 
domu.

Wsparciem objęte są inwe-
stycje związane z montażem 
nowoczesnych instalacji grzew-
czych oraz wymianą przesta-
rzałych. Chodzi m.in. o piece 
węglowe starego typu, tzw. 
kopciuchy, które są zastępo-
wane przez nowoczesne kotły 
na węgiel lub biomasę. Dofi-
nansowanie można otrzymać 
też na założenie ogrzewania 
gazowego lub elektrycz-
nego. Dodatkowo wsparcie 
dotyczy montażu instalacji 
wykorzystujących odnawialne  
źródła energii.

Równocześnie program 
„Czyste Powietrze” zakłada 
dofinansowanie do termomo-
dernizacji budynków mieszkal-
nych. Inwestycje w tym zakresie 
mogą obejmować nie tylko 
ocieplenie domów, ale także 
m.in. wymianę okien i drzwi.

Od wielkości dochodu
Do najwyższej dotacji wyno-
szącej do 90 proc. kosztów 
inwestycji uprawnione są gospo-
darstwa domowe z miesięcznym 
dochodem do 600 zł netto 
na osobę. Takie wsparcie jest 
uzupełnione pożyczką do 10 
proc. wartości dotacji. Wraz 
ze wzrostem dochodu wyso-
kość dotacji maleje, ale wzrasta 
wielkość pożyczki. Minimalna 
dotacja może wynieść do 30 proc. 
wartości inwestycji, ale w takiej 
sytuacji pożyczka wzrasta do 70 
proc. Jak wynika z informacji 
przekazywanych przez Naro-
dowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej, 
pożyczka udzielana jest na 
preferencyjnych zasadach, a 
okres jej spłaty nie może prze-
kroczyć 15 lat.

Natomiast właściciele 
budynków mieszkalnych posia-
dających prawo do podatkowej 
ulgi termomodernizacyjnej, 
która weszła w życie 1 stycznia 
tego roku, otrzymają nieco 
niższe wsparcie. Niezmieniona 
została tylko wysokość dotacji 
dla gospodarstw domowych, 

w których dochód na osobę 
w rodzinie nie przekracza 600 
zł netto. Osobom o wyższych 
dochodach niższą dotację ma 
zrekompensować właśnie ulga 
termomodernizacyjna, która 
stanowi uzupełnienie programu 
„Czyste Powietrze”. Dzięki niej 
od dochodu za 2019 rok będzie 
można odliczyć do 23 proc. 
wartości wydatków na materiały 
budowlane, urządzenia i usługi 
związane z termomodernizacją. 

Gdzie składać wnioski?
Wnioski o dofinansowanie 
wymiany instalacji grzewczej 
i termomodernizację budynku 
przyjmowane są w siedzibie 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach 
przy ulicy Wita Stwosza 2,w 
godzinach od 7.30 do 15.30. 
Można je składać także drogą 
elektroniczną, korzystając z 
aplikacji „Portal Beneficjenta” 
dostępnej na stronie interne-
towej WFOŚiGW.

103 mld na wsparcie
Program „Czyste Powietrze” 
ruszył we wrześniu 2018 roku. 
Rząd szacuje, że w ciągu 12 lat 
do ponad 4 mln gospodarstw 

domowych trafią przeszło 103 
miliardy zł. Z tej puli na dotacje 
przewidziano 63,3 mld zł, nato-
miast budżet na pożyczki ma 
wynieść 39,7 mld zł.

Tylko od 19 września do końca 
zeszłego roku Wojewódzkie 
Fundusze Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej przyjęły 
ponad 25 tysięcy wniosków. Do 
17 stycznia podpisano ponad 100 
umów na kwotę ponad 1 mln zł 
dofinansowania. Największym 
zainteresowaniem program 
cieszy się w województwie 
śląskim, gdzie w ubiegłym 
roku złożonych zostało ponad  
3,5 tys. wniosków.

Nowe instalacje, czyste powietrze
Program ma doprowadzić do 
poprawy jakości powietrza 
poprzez wyeliminowanie możli-
wości spalania w przestarza-
łych instalacjach grzewczych 
złej jakości paliwa, czyli m.in. 
odpadów węglowych, takich 
jak muły i flotokoncentraty 
oraz śmieci. To właśnie podczas 
spalania kiepskiego paliwa w 
domach prywatnych i małych 
kotłowniach do atmosfery 
przedostaje się najwięcej szkodli-
wych substancji, które są bardzo 
niebezpieczne dla zdrowia ludz-

kiego i środowiska. Tymczasem 
nowoczesny kocioł na najwyż-
szej jakości węgiel emituje do 

atmosfery do 5 raza mniej pyłu 
i do 50 razy mniej tlenku węgla.  
W województwie śląskim do 

wymiany może się nadawać 
nawet 700 tys. przestarzałych 
pieców węglowych. Jednak 
zakup nowoczesnych kotłów 
to wydatek, na który wielu 
właścicieli domów prywatnych 
po prostu nie stać. Dlatego 
program „Czyste Powietrze” 
jest tak skonstruowany, by 
najwyższe wsparcie otrzy-
mały osoby o najniższych 
dochodach.

Izolacja też ważna
Równie ważna jak wymiana 
instalacji grzewczej jest izolacja 
budynku mieszkalnego. Bez niej 
większość ciepła może uciec na 
zewnątrz. Tym bardziej że wiele 
domów było budowanych w 
czasach, gdy nie przywiązywano 
wagi do odpowiedniej izolacji. 
Jej brak skutkuje koniecznością 
spalania większej ilości paliwa, 
co prowadzi nie tylko do zanie-
czyszczenia powietrza, ale także 
podwyższa koszty ogrzewania. 
Termomodernizacja może przy-
nieść oszczędności w domowym 
budżecie. Ocieplenie nierucho-
mości połączone z wymianą 
okien pozwala na zmniejszenie 
rocznych rachunków za ogrze-
wanie nawet do 40 proc.

AGNIESZKA KONIECZNY

19 stycznia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wznowił 
przyjmowanie wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze”. Dzięki niemu właściciele budynków 
mieszkalnych mogą otrzymać dopłatę do wymiany instalacji grzewczej lub termomodernizację domu.

Foto: pixabay.com/CC0

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Kryteria programu „Czyste Powietrze” 
dochód na członka rodziny

do 600 zł 
601-800 zł

801-1000 zł
1001-1200 zł
1201-1400 zł

14001-1600 zł
powyżej 1600 zł

poziom dofinansowania

do 90 proc. 
do 80 proc.
do 70 proc.
do 60 proc. 
do 50 proc. 
do 40 proc. 
do 30 proc. 

wielkość pożyczki, 
jako uzupełnienie dotacji

do 10 proc.
do 20 proc.
do 30 proc.
do 40 proc. 
do 50 proc.
do 60 proc.
do 70 proc.

Dotyczy osób, które będą mogły skorzystać z podatkowej ulgi termomodernizacyjnej

dochód na członka rodziny

do 600 zł 
601-800 zł

801-1000 zł
1001-1200 zł
1201-1400 zł
1401-1600 zł 

powyżej 1600 zł 

poziom dofinansowania

do 90 proc. 
do 80 proc.
do 67 proc.
do 55 proc. 
do 43 proc. 
do 30 proc. 
do 18 proc.
do 15 proc.

0 proc. 

wielkość pożyczki, 
jako uzupełnienie dotacji

do 10 proc.
do 20 proc.
do 33 proc.
do 45 proc. 
do 57 proc.
do 70 proc.
do 82 proc.
do 85 proc.

do 100 proc.

*poziom dofinansowania, czyli proc. kosztów termomodernizacji domu i wymiany starego pieca
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Definicja kolizji drogowej:
„Kolizja, to zdarzenie 
mające miejsce w ruchu 
lądowym, spowodowane 
poprzez nieumyślne naru-
szenie zasad bezpieczeń-
stwa obowiązujących w 
tym ruchu, którego skut-
kiem są straty materialne 
(uszkodzenie pojazdu, płotu, 
urządzenia drogowego, 
bagażu, itp.) lub też jeden z 
uczestników doznał obrażeń 
ciała powodujących naru-
szenie czynności narządu 
ciała lub rozstrój zdrowia 
trwające poniżej 7 dni”.

O k r e ś l e n i a  k o l i z j i 
drogowej nie znajdziemy 
ani w Ustawie Prawo o 
ruchu drogowym, ani też 
w kodeksie wykroczeń. To 
określenie potoczne, które 
przyjęło się i jest stosowane, 
zarówno przez policjantów, 

organy sądownicze i ubezpie-
czeniowe, jak i przez wszyst-
kich uczestników ruchu 
drogowego. Łatwiej takie 
zdarzenie określić mianem 
„kolizji” niż „wypadku, w 
którym nie ma ofiar”. 

Odpowiedzialność za 
spowodowanie kolizji 
drogowej przewiduje art. 
86 § 1 Kodeksu Wykroczeń:

„Kto na drodze publicznej, 
w strefie zamieszkania lub 
strefie ruchu, nie zachowując 
należytej ostrożności, powo-
duje zagrożenie bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym, 
podlega karze grzywny”. 

Ponadto art. 86 § 3 k.w. 
stwierdza, że „w razie popeł-
nienia wykroczenia okre-
ślonego w § 1 przez osobę 
prowadzącą pojazd można 
orzec zakaz prowadzenia 
pojazdów”. 

Konstrukcja omawia-
nego przepisu wskazuje, 
że samo niezachowanie 
ostrożności nie jest pena-
lizowane, konieczne jest 
jeszcze aby niezachowanie 
ostrożności skutkowało 
zagrożeniem bezpieczeń-
stwa w ruchu lądowym.

Zawarta w art. 86 § 3 k.w. 
sankcja w postaci zakazu 
prowadzenia pojazdów ma 
charakter fakultatywny – co 
znaczy, że jej zastosowanie 
jest zależne od uznania Sądu, 
które powstaje na podstawie 
analizy całokształtu okolicz-
ności danej sprawy.

Zakaz prowadzenia 
pojazdów jest orzekany 
w celu wyeliminowania 
z ruchu drogowego osób, 
k t ó r e  z a  k i e r o w n i c ą 
dopuściły się naruszeń 
bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym Przesłanką 
od zastosowania zakazu 
jest istnienie znacznego 
prawdopodobieństwa, że 
dana osoba może dalej 
powodować zagrożenie 
w ruchu lądowym prowa-
dząc pojazd w stanie po 
spożyciu alkoholu. Orze-
czenie zakazu ma na celu 
zwiększenie dolegliwości 
sankcji karnej i odstraszenie 
od popełniania podobnych 
wykroczeń w przyszłości.

Na gruncie kodeksu 
wykroczeń zakaz prowa-
dzenia pojazdów zgodnie z 
art. 29 § 1 k.w. można orzec 
na okres od 6 miesięcy 
do 3 lat i wymierza się 
go w miesiącach i latach. 
Orzekając zakaz prowa-
dzenia pojazdów sąd określi 
jakiego rodzaju pojazdów  
zakaz dotyczy.

Co grozi za spowodowanie 
kolizji drogowej z art. 86 § 1 k.w.

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę  

(od 1 stycznia 2019 roku):   2.250 zł
» Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 

przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku  
(w IV kwartale 2018 roku):  5.071,25zł

» 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

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

Przypominamy, że osoby posiadające Ochronę 
Prawną CDO24 mogą zawsze, na bieżąco zasię-
gnąć 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.

Łukasz Kubski
CDO24

Z ogromnym żalem
żegnamy naszą Koleżankę

TERESĘ SMYL
jedną z założycielek i zasłużoną działaczkę

oświatowej Solidarności w Jaworznie

Dzielimy smutek
z pogrążoną w żalu 

Rodziną i Bliskimi

koleżanki i koledzy
z Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność

Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaworznie

Ś L Ą S K O - D Ą B R O W S K I  N S Z Z

Z wielkim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

TERESY SMYL
wieloletniej przewodniczącej

Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność
Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaworznie

Pogrążonej w bólu

Rodzinie i Bliskim

przekazujemy słowa głębokiego współczucia i żalu

W imieniu
Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność

przewodniczący
Lesław Ordon

Uroczystości pogrzebowe śp. Teresy Smyl odbędą się 2 lutego. 
Msza żałobna odprawiona zostanie o godz. 11.00 w kościele pw. 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie na Osiedlu Stałym. 
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na cmentarzu parafialnym 
przy ul. Długoszyńskiej. 

KOM

Odeszła Teresa Smyl
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ROZBAWIŁO nas to
Delegacja nauczycieli przychodzi 
na spotkanie z ministrem.
– Panie ministrze, my w ogóle nie 
mamy pieniędzy!
– Trudno. Wchodźcie.

***
Wynaleziono maszynę przenoszącą 
podczas porodu część bólu z matki 
na ojca. Jedna para postanowiła ją 
wykorzystać. Kobieta rodzi i krzyczy. 
Lekarz przekręcił pokrętłem i przeniósł 
10% bólu na ojca. Patrzy – kobiecie 
ulżyło, ale ojciec dalej się uśmiecha.
No to dał 40% bólu na ojca. Kobieta 
już prawie rozluźniona, a ojciec 
dalej się uśmiecha.
Zdziwiony lekarz dał 100% bólu na 
ojca. Kobieta zaczęła się uśmiechać, 
rozluźniła się już całkiem, zaś ojciec... 
dalej uśmiechnięty i zadowolony. 
Poród dalej przebiegł gładko.
Po porodzie szczęśliwe małżeństwo 
wraca do domu. Patrzą, a przed 
domem leży martwy listonosz.

***
10 złotych chce wejść do nieba. 
Idzie po schodkach na górę, lecz 
na drodze stoi św. Piotr.
10 zł: św Piotrze czy mogę przejść?
Św. Piotr: na razie nie, czekaj.
Nagle leci 5 złotych.
Św. Piotr: O 5 złotych zapraszamy 
zapraszamy, proszę przechodzić.
10 zł: Piotrze jak to 5 złotych 
wpuszczasz od razu, a ja dyszka i 
muszę czekać?
Następnie leci 2 złote.
Św. Piotr: O jest i 2 złote, zapraszam!
10 zł: Piotrze tak nie może być 2 
złote wchodzi a ja nie! Jak to tak?
Św. Piotr: A tak szczerze 10 złotych 
kiedy ja cię ostatnio w kościele 
widziałem?

Spotkanie dwóch kumpli po 10 latach:
– Musimy się umówić na dłuższe 
spotkanie!
– Ok, to przyjdź do mnie np. jutro?
– Ok, to daj adres i jestem koło 16.
– No to najpierw dojeżdżasz do 
Piłsudskiego, skręcasz w pierwszą 
ulicę jednokierunkową, parkujesz 
na dziedzińcu, podchodzisz do 
frontowych drzwi, otwierasz je z 
buta, podchodzisz do windy, klikasz 
prawym łokciem guzik, aby przyje-
chała, wyjeżdżasz na czwarte piętro, 
plecami otwierasz drzwi, podcho-
dzisz do mieszkania nr 21 i lewym 
łokciem dzwonisz do moich drzwi.
– Jasne, nie ma problemu, powi-
nienem trafić... tylko po co te 
zabawy z łokciami?
– No chyba nie przyjdziesz z pustymi 
rękami?

***
Mąż musiał wyjechać w delegację na 
3 miesiące. Bał się, że jego żona go 
zdradzi, więc dogadał się ze swoim 
znajomym. Gdy żona to zrobi, za 
każdym razem ma wyciągać deskę 
z jego płotu. Po trzech miesiącach 
wraca do domu. Patrzy. Jednej deski 
nie ma. Pomyślał: „W sumie nie było 
mnie 3 miesiące w domu. To ten 
jeden raz jej wybaczę”. Wchodzi 
do mieszkania jak gdyby nigdy 
nic, wita się z żoną, a ona:
– Mieciu nawet nie wiesz co tu się 
działo, jak ciebie nie było, jakieś 
łobuzy trzy razy płot nam cały 
rozebrały!

***
(usłyszane na karczmie piwnej)
– Czym się różni Juventus Turyn 
od Legii Warszawa?
– Juventus to stara dama.

» OD LAT W NASZYM ŚWIATKU 
politycznym czy też półświatku kulty-
wowana jest tradycja, że każda utrata 
władzy jest poprzedzana serią tzw. afer. 
Jeszcze na początku pierwszej dekady 
XXI wieku wystarczała jedna gruba i 
kilka mniejszych. Tak jak to było np. 
z aferą Rywina i końcem LSD. Potem 
poprzeczka szła w górę. Peło utonęło 
dopiero po długiej aferalnej serii z 
wybuchowym finałem w postaci afery 
taśmowej zagryzanej ośmiorniczkami, 
policzkami wołowymi oraz szczawiem i 
mirabelkami. Zjednoczona Prawica szła 
w mozolnym marszu aferalnym dość 
ospale, ale ostatnio postanowiła przy-
spieszyć. Najpierw afera KNF, potem 
afera z aniołkami Glapińskiego, teraz 
afera z cherubinem Antoniego. Wszystko 
się ładnie rozkręcało, po myśli totalnej 
opozycji, a tu bum. Do akcji wkroczyła 
gazeta, której nie jest wszystko jedno i 
całą zabawę popsuła, usiłując zrobić z 
prezesa całej Polski demonicznego speca 
od rynku nieruchomości zamieszanego 
w ciemne interesy z obcym kapitałem 
deweloperskim. Kot by się uśmiał.  
Ja Cię nie mogę.

» WRACAJĄC DO CHERUBINA 
Antoniego, a zarazem byłego rzecz-
nika Ministerstwa Obrony Narodowej 
Bartłomiej M. Postawiono mu zarzuty 
przekroczenia uprawnień oraz działania 
na szkodę Polskiej Grupy Zbrojeniowej 
i aresztowano. Na razie tymczasowo, na 
3 miesiące. Tymczasem parę dni temu 
były szef Komisji Nadzoru Finansowego 
Marek Chrzanowski po dwóch miesią-
cach tymczasowego aresztowania to 
urocze miejsce za kratami opuścił. Ktoś 
niezorientowany mógłby pomyśleć, że 
liczba miejsc dla VIP w pierdlach jest 

mocno ograniczona i trzeba jednego 
wypuścić, by móc drugiego zamknąć, ale 
chyba nie o to chodzi. Kupiliśmy sobie 
napoje gazowane i czipsy, i czekamy, 
bo coś nam mówi, że to dopiero trailer 
kryminalnego serialu. 

» A TERAZ Z INNEJ BECZKI.  
Otóż podobnie jak inni piłkarscy kibice 
w Polsce we wtorkowy wieczór mieliśmy 
okazję podziwiać debiut Krzysztofa 
Piątka w AC Milan w meczu z Napoli. 
Emocjonujące wydarzenia, dwa ładne 
gole, znakomite recenzje. Miło było 
popatrzeć. Dodamy, że choć Gospodzki 
kibicował Milanowi, to Podróżny jak 
zwykle Napoli. Bardzo liczył na Zieliń-
skiego i na Milika, ale się zawiódł. Obaj 

zgodziliśmy, że zagrali tak sobie. Drodzy 
Czytelnicy, czy my jesteśmy normalni? 
Czy można tak razem mecz oglądać, 
kibicując różnym drużynom? Czy może 
powinniśmy się leczyć? Zastrzegamy, że 
nie zamierzamy robić kariery w polityce, 
co powinno ułatwić Wam odpowiedź. 

» W TYM TYGODNIU ANI SŁOWA 
nie piszemy o ugrupowaniach typu 
Teraz, Potem, Wczoraj, Jutro, Razem, 
Pojedynczo itd. Nie piszemy też nic 
o Petru, który na Twitterze zarzucił 
policjantom, że „śledzili go bez jego 
zgody i wiedzy”, bo zabawne byłoby to 
wszystko dopiero wtedy, gdyby śledzili 
Rycha za jego zgodą i wiedzą.

PODRÓŻNY&GOSPODZKI

WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe

Foto: twitter.com/beatamk
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