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360 
zł

– o tyle wzrosną od lipca 
płace zasadnicze  

w Johnson Electric Poland 
w Będzinie
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„Ostatki u premiera”.  
Manifestacja 

pracowników sądów  
i prokuratury

W numerze:

4  W branży kolejowej  
będą negocjować 
nowy układ.

6  W marcu weszła  
w życie waloryzacja 
rent i emerytur. 

5  Kopalnia była na 
skraju bankructwa, 
dziś rozwija się.

Foto: tysol.pl/T. Gutry



Nie wiem, co to jest, ale strasznie mnie to wku-
rza. Od paru dni dosłownie nic mi się nie 
chce. Nawet nie chcieć też mi się nie chce. 
Popołudniami senność 
mnie ogarnia, przedpo-

łudniami zresztą też. W nocy śpię, 
ale gdybym nie spał, pewnie też by 
mnie senność straszliwa ogarniała. 
Najchętniej bym ten czas, to cholerne 
wiosenne zmęczenie przespał, ale nie 
mogę. Muszę parę ważnych spraw ku 
chwale Ojczyzny oraz naszego Tygo-
dnika dokończyć. Na przykład felieton 
do tego numeru. Miałem nadzieję, że 
koleżka podpisujący się pseudonimem 
Trzeci z Czwartą to zrobi, ale odmówił, 
zasłaniając się nawałem obowiązków. 
No i wyjścia nie mam. Muszę ja, czyli 
my, czyli Jeden z Drugą.

Nie lubię tak spóźniony, tak po 
wszystkich, jeszcze raz temat gnieść, 
rozdrabniać i przeżuwać. Nie lubię, ale 
muszę. Wszak w polskiej polityce, a 
tak po prawdzie w całym, tzw. pol-
skim życiu publicznym w ostatnich 
tygodniach nie wydarzyło się nic, 
co przebijałoby tzw. piątkę Kaczyń-
skiego. I co gorsza, prawdopodobnie 
nic takiego w najbliższych miesią-
cach przypuszczalnie nie wydarzy się. To tak, jakby na 
szachownicy stały warcaby i nagle przyszedł ktoś, kto 
zmiótłby to wszystko i po swoje stronie ustawił figury 
szachowe oraz pionki. Przygotowane do zadania mata 

w pięciu posunięciach. Z dzieciństwa pamiętam, że w 
szkolnej świetlicy kolesie niezadowoleni z takich nume-
rów wzywali panią. Ewentualnie szli ciąć w „chińczyka” 

z mniej cwanymi. Ale tu wzywanie 
pani, nawet pani Unii nic nie da. Tu, 
jak to piszą na różnych poważnych 
portalach, jest już pozamiatane.

Z piątki prezesa całej Polski mnie 
jako ojcu dzieciom najbardziej podoba 
się rzecz jasna 500 plus dla każdej 
pociechy rodzinnej i narodowej. 
Wiem, że można było to „pincet” dać 
(a właściwe oddać podatnikom) ina-
czej, prościej, np. obniżając podatki, 
tworząc darmowe żłobki czy przed-
szkola, itd., itp., etc. Ale przecież nie 
o to w polityce chodzi, żeby uprościć, 
ale żeby jasno wskazać, komu Kowal-
ski, durniu ty jeden nasz kochany, 
swoje szczęście zawdzięczasz. Rozu-
miem, nie ma pretensji, to jest poli-
tyka. Jednak dopóki nie zobaczę,  
to nie uwierzę.

Pamiętam, jak parę lat temu rzą-
dzący nam miłościwie też obiecywali 
500 plus każdemu dziecku. W tym 
czasie mój kolega po kilku latach w 
miarę stabilnej pracy postanowił 
kupić mieszkanie, spłodzić potomka 

i zasadzić drzewo. Właśnie wtedy dowiedział się, ile jest 
warte planowanie wydatków, które choć trochę opiera się  
na obietnicach rządu.

Jeden z Drugą:)
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Liczba tygodnia:

– tyle zostało zarejestrowanych 
wniosków o świadczenie w ramach 

programu „Mama 4+” – poinfor-
mowało Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej. 

Program obowiązuje od  
1 marca, ale wnioski były przyj-

mowane od połowy lutego.
O świadczenie mogą ubiegać się matki, 

które wychowały czworo dzieci i osiągnęły 
wiek emerytalny, czyli skończyły 60 lat.

Jeśli osoba starająca się o pomoc 
nie ma prawa do emerytury, otrzyma 
świadczenie równe najniższej emery-

turze, która wynosi 1100 zł brutto. Pozo-
stałym przysługuje wsparcie w takiej 

wysokości, by łącznie z pobieraną eme-
ryturą nie przekroczyło 1100 zł brutto. 

Kalejdoskop:

Niemcy zatrudnią 
maszynistów

Niemieckie koleje Deutsche 
Bahn (DB) poinformowały, 
że chciałyby zatrudnić 

ponad 700 maszynistów. Oferują 
im zarobki sięgające od 2300 do 
3500 euro brutto miesięcznie. 

Jak podały media, związek 
zawodowy maszynistów zapewnia, 
że Niemcy nie mają nic przeciwko 
zatrudnianiu Polaków. Dla maszyni-
stów z Polski mogłaby to być kusząca 
propozycja. Zarobki w Deutsche Bahn 
są trzykrotnie wyższe niż w naszym 
kraju. Problemem może okazać się 
jednak język. Zgodnie z unijnymi 
dyrektywami maszynista musi znać 
biegle język kraju, w którym pracuje.

W ocenienie niemieckich związ-
ków zawodowych za naszą zachod-
nią granicą może brakować nawet 
dwa razy więcej maszynistów, niż 
podaje Deutsche Bahn. Liczba wol-
nych wakatów wzrośnie jeszcze w 
kolejnych latach, gdy maszyniści 
masowo zaczną odchodzić na eme-
rytury. Oprócz maszynistów DB chce 
zatrudniać także m.in. dyspozytorów 
i elektryków.

Sprzedają klocki  
za miliardy koron

Jak wynika z informacji przeka-
zanych przez portal money.pl,  
klocki LEGO nie tracą na popu-

larności. W zeszłym roku Grupa 
LEGO na całym świecie sprzedała 
klocki za 36,4 mld duńskich koron. 
To około 21 mld zł. Ten wynik jest  
o 4 proc. lepszy niż w 2017 roku. 

Sprzedaż klocków LEGO rośnie 
mimo trudnej sytuacji na rynku 
zabawek. W Stanach Zjednoczo-
nych i w Europie wzrost był kilku-
procentowy. W Chinach, które są 
strategicznym rynkiem producenta, 
przychody wzrastają w tempie dwu-
cyfrowym. W tym roku Grupa LEGO 
planuje dalsze zwiększenie sprze-
daży w Państwie Środka. Zamie-
rza otworzyć w sumie 80 sklepów  
w 18 miastach. 

Oprócz tego Grupa będzie dalej 
rozwijać swoją obecność na Bliskim 
Wschodzie oraz szukać nowych ryn-
ków z dużą liczbą potencjalnych klien-
tów. Jednym z takich rynków są Indie.

Firma LEGO została założona w 
1932 roku w Billund w Danii przez 
Olego Kirka Christiansena.

Dochód obywatelski 
we Włoszech

Od kwietnia najbiedniejsi 
mieszkańcy Włoch oraz bez-
robotni poszukujący pracy 

będą otrzymywać tzw. „dochód oby-
watelski”, czyli pieniądze umożliwiające 
zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Przyznanie świadczenia będzie 
obwarowane licznymi warunkami, 
które mają zapobiec wyłudzaniu 
świadczenia. Roczny dochód wnio-
skodawcy nie może przekraczać 9360 
euro, a jego mieszkanie nie może być 
warte więcej niż 30 tys. euro. Ponadto 
nie można być posiadaczem majątku 
większego niż 6 tysięcy euro. W przy-
padku rodzin wartość majątku nie 
może przekroczyć 10 tys. euro.

Świadczenia nie będzie można 
przeznaczyć na dowolny cel. Pieniądze 
będą przelewane na specjalną kartę, 
którą będzie można płacić wyłącznie 
za żywność i leki, wynajem mieszkania 
czy ratę kredytu mieszkaniowego.

Wysokość świadczenia będzie 
uzależniona od wielu czynników, mak-
symalnie bedzie wynosić 780 euro 
miesięcznie, czyli ponad 3,3 tys. zł.

Oprac. Aga

17,3 
tys.

Chodzi o to zwłaszcza...

Dopóki nie zobaczę,  
to nie uwierzę

 Przecież nie o to  
w polityce chodzi, 

żeby uprościć,  
ale żeby jasno 

wskazać, komu 
Kowalski, durniu  

ty jeden nasz 
kochany, 

swoje szczęście 
zawdzięczasz.
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Szkolenia:

Harmonogram szkoleń 
związkowych

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

1 kwietnia Urlopy pracownicze
prowadzi OIP Katowice
2 kwietnia Ustawa o związkach 
zawodowych – zmiany od 01.01.2019
prowadzi Jadwiga Piechocka
4-5 kwietnia Negocjacje 1 
prowadzi Jacek Majewski
9-10 kwietnia Rachunkowość dla 
związków zawodowych 
prowadzi Beata Kocerba
11 kwietnia RODO w działalności 
organizacji związkowej 
prowadzi Jacek Majewski
16 kwietnia Negocjacje 3 – warsztaty 
prowadzi Jacek Majewski
9 maja Szkolenie doskonalące dla komisji 
zakładowych 
prowadzą OIP Katowice/ B. Kocerba/ P. Kisiel
14-15 maja Szkolenie dla SIP (podstawowe) 
prowadzą Agnieszka Lenartowicz-Łysik/ OIP 
Katowice
16-17 maja Negocjacje 2
prowadzi Jacek Majewski
21-23 maja Rola przedstawicieli NSZZ 
„Solidarność” w procesie legislacji i 
stanowienia prawa pracy 
prowadzą Jadwiga Piechocka/ 
Agnieszka Lenartowicz-Łysik
28-29 maja Spory zbiorowe 
prowadzi Jadwiga Piechocka

Dodatkowych informacji udzieli Państwu: 
Agnieszka Lenartowicz-Łysik (Biuro 
Szkoleń), pokój 223, tel. 32 353 84 25 w. 223,  
lub 555, tel. kom. 609 357 320, e-mail: 
zagraniczne@solidarnosckatowice.pl



„Ostatki u premiera”.  
Manifestacja pracowników 

sądów i prokuratury

Ok. 4 tys. pracowników 
sądów i prokuratury 

protestowało  
5 marca w Warszawie. 

Solidarność 
pracowników 

sądownictwa domaga 
się m.in. podwyżek  

o 450 zł „na rękę”  
w tym roku. W ciągu 

ostatnich 4 lat  
z powodu niskich płac 

oraz bardzo złych 
warunków pracy 

 z sądów odeszło 20 tys. 
wykwalifikowanych 

pracowników.

Ma n i festac ja,  k tórej 
g ł ów ny m  o r g a n i -
zatorem była NSZZ 
Solidarność Pracow-
n i k ów  S ą d ow n i c -

twa, rozpoczęła się przed gmachem 
Ministerstwa Finansów w Warszawie. 
Następnie protestujący przeszli ulicami 
miasta przed Kancelarię Prezesa Rady 
Ministrów, gdzie delegacja związkow-
ców złożyła petycję z postulatami. 
– Jeśli w ciągu dwóch tygodni nie 
otrzymamy satysfakcjonującej odpo-
wiedzi na nasze żądania, zaostrzymy 
akcję protestacyjną. Rządzący szykują 
się do wyborów. Niech mają świa-
domość, że bez sądów okręgowych 
wybory się nie odbędą – powiedziała 
po zakończeniu manifestacji Edyta 
Odyjas, przewodnicząca Solidarności  
pracowników sądownictwa.

W proteście zorganizowanym pod 
hasłem „Ostatki u premiera” wzięli udział 
pracownicy sądów i prokuratury z całego 
kraju, w tym kilkaset osób z naszego 
regionu. Uczestnicy akcji protestacyjnej 
przygotowali transparenty, na których 
wypisane były hasła: „Mateusz wajchę 
przełóż”, „Jestem sądowym urzędnikiem, a 
nie rządowym wyrobnikiem” czy „Żądacie 
od nas sumienności, niech kasa na kontach 
nam zagości”. Pikiecie przed KPRM towa-
rzyszył koncert rockowego zespołu.

Główny postulat związków zawodo-
wych to: podwyżki o 450 zł netto jeszcze 
w 2019 roku. – W styczniu nasze wyna-
grodzenia wzrosły o 200 zł brutto, z kolei 
służby mundurowe dostały 650 zł. Nie 
rozumiemy, dlaczego pracownicy sądów 
są dyskryminowani. Nasze wynagrodze-
nia też stały w miejscu przez wiele lat  
– wskazuje Edyta Odyjas. 

Kolejnym postulatem przekazanym 
premierowi Mateuszowi Morawieckiego 
jest przyjęcie nowej ustawy o pracow-
nikach sądów i prokuratury, która w 
sposób kompleksowy ureguluje wyna-
grodzenia tych grup zawodowych. Cho-
dzi przede wszystkim o wprowadzenie 
tzw. mnożnikowego systemu wynagra-
dzania, czyli powiązanie wynagrodzeń 
pracowników sądów ze średnim wyna-
grodzeniem w gospodarce. 

Jak podkreślają związkowcy, niskie 
pensje i bardzo trudne warunki pracy 
powodują masowy odpływ pracowni-
ków z sądów i prokuratur. – Tylko w 
Sądzie Okręgowym w Warszawie jest 
obecnie 120 nieobsadzonych etatów. 
Doświadczeni pracownicy się zwal-
niają, a nowi pracownicy rezygnują z 
pracy po 2-3 miesiącach, bo nikt nie 
chce pracować tak ciężko za tak małe 

pieniądze. Jeśli nic się nie zmieni, 
niedługo sądy po prostu przestaną 
funkcjonować – tłumaczy Edyta Ody-
jas. – Sytuacja kadrowa jest tragiczna. 
Jedna osoba wykonuje zadania kilku 
pracowników. Obywatele muszą mieć 
świadomość, że ich sprawy ciągną się 
latami, bo w sądach brakuje pracowni-
ków – dodaje przewodnicząca. 

Z danych Solidarności pracowników 
sądownictwa wynika, że około 95 proc. 
pracowników sądów, z wyłączeniem 
sędziów, asesorów, referendarzy i kura-
torów sądowych zarabia mniej niż 2852 
zł netto, w tym 20 proc. otrzymuje wyna-
grodzenie zasadnicze nie większe niż  
1808 zł netto. Ponadto, zgodnie z obo-
wiązującymi obecnie przepisami, pra-
cownicy sądów nie mają prawa do pod-
jęcia dodatkowego zatrudnienia.

Łukasz Karczmarzyk

www.solidarnosckatowice.pl
fb.com/SlaskoDabrowskaSolidarnosc

Foto: tysol.pl/T. G
utry
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Naszym celem jest wyznacze-
nie standardów, na których 
będą się opierały zakładowe 
układy zbiorowe pracy obo-
wiązujące w poszczególnych 

spółkach – mówi Henryk Grymel, prze-
wodniczący Krajowej Sekcji Kolejarzy 
NSZZ Solidarność.

Projekt nowego PUZP został opraco-
wany przez kolejarską Solidarność. Prace 
nad nim trwały ponad rok. Propozycje 
„S” nawiązują do zapisów wcześniejszego 
Ponadzakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy dla branży kolejowej, wypowiedzia-
nego przez pracodawców w 2011 roku. 

W ocenie Solidarności w nowym ukła-
dzie powinny znaleźć się zapisy dotyczące 
m.in. systemów wynagradzania, nagród 

jubileuszowych, dodatków stażowych 
i czasu pracy. – Jeżeli te kwestie zostaną 
ujęte w Ponadzakładowym Układzie 
Zbiorowym Pracy, będziemy mieć gwa-
rancję, że znajdą się także w zakładowych 
układach zbiorowych pracy – wyjaśnia 
przewodniczący kolejarskiej Solidarności. 

Jedna z propozycji „S” dotyczy 
uwzględnienia w PUZP zapisów doty-
czących zasiłku chorobowego. Poprzedni 
dokument obligował pracodawców do 
wypłacenia pełnego wynagrodzenia za 
okres choroby tym pracownikom, któ-
rzy posiadają 20-letni staż pracy na kolei. 
Kolejny zapis dotyczy tzw. dodatku 
wyrównawczego. Chodzi o pracowników, 
którzy np. po 30 latach pracy nie przejdą 
badań lekarskich i nie będą mogli pra-

cować na dotychczasowym stanowisku. 
Związkowcy chcą, by PUZP gwarantował 
takim osobom dodatek wyrównawczy 
rekompensujący utracony dochód.

W wypowiedzianym przed 8 laty 
PUZP znajdowały się też rozwiązania 
dotyczące ulg przejazdowych dla pracow-
ników spółek kolejowych. W tej chwili tę 
kwestię reguluje porozumienie podpisane 
przez zarządy spółek. – Pracodawcy w 
każdej chwili mogą jednostronnie zmienić 
zasady przyznawania ulg. Ujęcie tej kwe-
stii w PUZP da pracownikom pewność, że 
do ewentualnych zmian nie dojdzie bez 
negocjacji ze związkami zawodowymi  
– dodaje Grymel.

Pierwsze spotkanie w sprawie 
nowego układu z udziałem przedstawi-

cieli Związku Pracodawców Kolejowych  
i reprezentatywnych organizacji związko-
wych odbyło się 1 marca w Warszawie.  
– Propozycje Solidarności zostały prze-
kazane pozostałym związkom zawodo-
wym i pracodawcom. Mam nadzieję, że 
negocjacje uda się zakończyć do jesieni. 
Chcielibyśmy, żeby nowy PUZP wszedł 
w życie na początku przyszłego roku  
– dodaje Henryk Grymel.

Zapisami PUZP mają zostać objęci 
pracownicy spółek wchodzących w 
skład Grupy PKP, czyli ok. 80 tys. osób. 
Kolejarska Solidarność ma nadzieję, że 
zainteresują się nim też pracodawcy 
ze spółek samorządowych, takich jak 
Koleje Śląskie.

agnieszka Konieczny
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Rozpoczęły się prace  
nad układem zbiorowym 

dla branży kolejowej

Z inicjatywy 
Solidarności 

rozpoczęto rozmowy 
dotyczące nowego 

Ponadzakładowego 
układu Zbiorowego 

Pracy dla spółek 
kolejowych. Zapisami 
dokumentu objętych 

zostanie ok. 80 tys. 
pracowników.

Wzrost płac zasadniczych 
o 360 zł brutto i premia 
absencyjna w wysoko-

ści 110 zł brutto – to najważniejsze 
uzgodnienia organizacji związko-
wych działających w spółce John-
son Electric Poland w Będzinie i pra-
codawcy. Negocjacje płacowe w 
firmie zakończyły się 5 marca.

Jak informuje Monika Kidawa, 
wiceprzewodnicząca zakładowej 
Solidarności, premia absencyjna 
wynosząca 110 zł brutto wchodzi w 

życie już w tym miesiącu. Pracow-
nicy po raz pierwszy otrzymają ją na 
początku kwietnia wraz z wynagro-
dzeniem za marzec. – Osoby, które 
przepracują cały miesiąc, będą 
nagrodzone. W ten sposób chcieli-
byśmy ograniczyć absencje w firmie, 
w tym absencje chorobowe – mówi.

Podczas rozmów z przedstawi-
cielami zarządu spółki reprezentanci 
strony związkowej uzgodnili, że od  
1 lipca tego roku płace zasadnicze w 
firmie wzrosną o 360 zł brutto. Pod-

wyżkę otrzymają pracownicy pro-
dukcyjni, którzy stanowią większość 
spośród liczącej ok. 1000 osób załogi 
firmy. – To najwyższa podwyżka, jaką 
wynegocjowaliśmy z pracodawcą w 
ciągu ostatnich 13 lat. Mam nadzieję, 
że pracownicy będą zadowoleni  
– podkreśla Monika Kidawa.

Johnson Electric Poland w Będzi-
nie zajmuje się produkcją silników, 
przełączników i systemów kontroli 
do sprzętu AGD.  

aga

Podwyżki  
i premia  

w Johnson 
Electric Poland
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www.solidarnosckatowice.pl
fb.com/SlaskoDabrowskaSolidarnosc

W 
drugiej połowie lat  
dziewięćdziesiątych 
u b i e g ł e g o  w i e k u 
wszystko wskazy-
wało na to, że los gór-

nictwa węgla kamiennego w Jaworz-
nie jest już przypieczętowany. KWK 
Jaworzno przynosiła wówczas olbrzy-
mie straty i zajmowała pierwsze miejsce 
na liście kopalń Nadwiślańskiej Spółki 
Węglowej przeznaczonych do likwida-
cji. Wówczas pojawił się jednak pomysł 
konsolidacji kopalni z elektrownią 
Jaworzno III. – To się udało dzięki dobrej 
woli lokalnego środowiska górniczego i 
energetyki. Niezwykle ważną rolę ode-
grał tutaj Jan Kurp, prezes Elektrowni 
Jaworzno III. Solidarność od początku 
zaangażowała się ideę konsolidacji i 
dzięki staraniom naszego związku to 
przedsięwzięcie doszło do skutku. To 
była wtedy bardzo odważna decyzja 
i wielka odpowiedzialność – mówi 
Waldemar Sopata, przewodniczący 
Solidarności w Zakładzie Górniczym 
Sobieski w Jaworznie i szef związku  
w Tauron Wydobycie. 

Ludzie się bali
Do połączenia z elektrownią trzeba było 
przekonać nie tylko polityków, ale rów-
nież samych pracowników. W miesiącach 
poprzedzających konsolidację związkowcy 
organizowali masówki dla pracowników 
3-4 razy w tygodniu. – To był bardzo burz-
liwy czas dla polskiego górnictwa. Ludzie 
bali się o przyszłość, o to, czy będą mieć 
pracę. Połączenie z elektrownią, przekształ-
cenie w spółkę z ograniczoną odpowie-
dzialnością, to było dla nas coś zupełnie 
nowego, nieznanego – wskazuje Sopata.

Podpisanie aktu notarialnego doty-
czącego powstania nowej spółki na bazie 
kopalni Jaworzno nastąpiło 4 listopada 
1998 roku. Oficjalny początek działalno-
ści kopalni pod nową nazwą – Zakład Gór-
niczo-Energetyczny Jaworzno III nastąpił  
1 lutego 1999 roku. – Dziś nikt chyba nie 
ma wątpliwości, że to była właściwa decy-
zja. Przypomnę, że podobny plan istniał w 
kopalni Siersza. List intencyjny o połącze-
niu z elektrownią powstał tam wcześniej 
niż u nas. Nie udało się niestety doprowa-
dzić tego do końca i niedługo potem kopal-
nię zlikwidowano – podkreśla. 

Bez węgla nie ma elektrowni
Czas pokazał, że konsolidacja z elek-
trownią, nie tylko uchroniła jaworznicką 
kopalnie przed zamknięciem, co oznacza-
łoby trwałą likwidację kilku tysięcy miejsc 
pracy, ale również zapewniła jej stabilne 
funkcjonowanie. – Mamy zapewniony 
zbyt naszego węgla. Okresy dekoniunk-
tury na rynku i wszelkie inne zawirowa-
nia dotykają nas w znacznie mniejszym 
zakresie. Na połączeniu zyskały obie 
strony i kopalnia i elektrownia. Nie ma 
energetyki węglowej bez górnictwa. Jeśli 
ktoś mówi, że węgiel można kupić za gra-
nicą, to powinien pamiętać, że to samo 
dotyczy energii elektrycznej – zaznacza 
Waldemar Sopata. 

50 lat fedrowania
W ramach silnego koncernu paliwowo-e-
nergetycznego kopalni znacznie łatwiej 
również zdobyć finansowanie dla nie-
zbędnych inwestycji. Ma to niebagatelne 
znaczenie zwłaszcza w kontekście wyco-
fania się wielu międzynarodowych insty-
tucji finansowych z jakichkolwiek projek-
tów związanych z węglem.

Obecnie w Jaworznie realizowana jest 
jedna z największych od wielu lat inwesty-
cji w polskim górnictwie. Budowa szybu 
„Grzegorz”, rozpoczęta w 2017 roku, ma 
zapewnić ZG Sobieski stabilne funkcjono-
wanie na dziesięciolecia. – Przez ostanie 20 
lat wydobyliśmy ok. 60 mln ton węgla i 
rozjechaliśmy ok. 200 km chodników. Szyb 
„Grzegorz” to będzie dla naszej kopalni i 
jej pracowników zupełnie nowy rozdział  
– mówi Sopata. Dodaje, że budowa nowego 
szybu jest ściśle skorelowana z procesami 
inwestycyjnymi w jaworznickiej elek-
trowni. – Nowy blok 910 MW jaworznickiej 
elektrowni został przygotowany tak, aby 
wykorzystywać węgiel z naszej kopalni. To 
złoże zapewni nam wydobycie na ok. 50 lat. 
Gdyby 20 lat temu nie udało nam się dopro-
wadzić do połączenia z energetyką, dzisiaj 
nie byłoby mowy o nowym szybie, a sama 
kopalnia już dawno by nie istniała. Z kolei 
Jaworzno borykałoby się z ogromnymi pro-
blemami społecznymi, jakie obserwujemy 
w wielu miastach naszego regionu, w któ-
rych zlikwidowano przemysł, nie dając nic 
w zamian – mówi Waldemar Sopata.

Łukasz Karczmarzyk

Na konsolidacji skorzystały 
i kopalnia, i elektrownia

Dziś koncepcja 
konsolidacji górnictwa 
z energetyką węglową 

wydaje się być czymś 
zupełnie naturalnym. 

Jednak dwie dekady 
temu było to podejście 
zupełnie nowatorskie. 

W lutym 1998 roku 
rozpoczęła działalność 

spółka Zakład 
Górniczo-Energetyczny 

Sobieski – Jaworzno iii. 
Jaworznicka kopalnia 

będąca wówczas na 
skraju upadłości dziś 

buduje nowy szyb i ma 
perspektywę stabilnego 

funkcjonowania na 
dziesięciolecia.

Foto: Solidarność Sobieski
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Tegoroczna waloryzacja rent i 
emerytur ma charakter kwo-
towo-procentowy. Wszyst-
kie świadczenia poszły w 
górę co najmniej o 70 zł 

brutto, czyli o blisko 57 zł na rękę. Najniż-
sza emerytura wzrosła do 1100 zł brutto, 
netto jest to 935 zł.

Jedną z osób, które otrzymały gwa-
rantowaną minimalną podwyżkę, jest 
pani Halina, emerytka z Oświęcimia. Do 
tej pory miała 1207 zł, teraz dostała bli-
sko 1264 zł. Gdyby jej emerytura została 
zwaloryzowana procentowo, wów-
czas byłaby wyższa o mniej niż 40 zł.  
– Jestem zadowolona, chociaż ocze-
kiwania były większe, zwłaszcza gdy 
weźmiemy pod uwagę rosnące koszty 
utrzymania. Podwyżka kwotowa jest 
sprawiedliwym rozwiązaniem dla 
osób, które mają niewielkie świadcze-
nia. Najbardziej boli mnie to, że moja 

emerytura jest zbyt niska w stosunku 
do stażu pracy – mówi pani Halina, 
która przepracowała 36 lat i jednocze-
śnie wychowała czworo dzieci. Warto 
przypomnieć, że z początkiem marca 
kobiety, które wychowały czworo dzieci 
lub więcej, lecz nie udało im się wypra-
cować odpowiedniego stażu pracy, uzy-
skały prawo do minimalnej emerytury. 
– Może należałoby pomyśleć, w jaki 
sposób podwyższyć świadczenia emery-
talne tym matkom, które łączyły pracę 
zawodową z wychowaniem kilkorga 
dzieci – dodaje pani Halina.

Podwyżkę wynoszącą niespełna 57 zł  
otrzymały osoby, których świadczenia 
netto są niższe niż 2065 zł. Z kolei eme-
rytury przekraczające tę kwotę zostały 
zwaloryzowane o blisko 3 proc. W tej 
grupie jest pani Janina z Katowic, która 
zyskała 60 zł miesięcznie. – Dostałam 
dwa razy wyższą podwyżkę niż w 

zeszłym roku, nawet nie spodziewałam 
się takiej kwoty – podkreśla.

Równocześnie w maju tego roku eme-
ryci otrzymają 13. emeryturę. Będzie to 
935 zł na rękę, czyli równowartość naj-
niższego świadczenia. Obietnica doty-
cząca wypłaty 13. emerytury padły 25 
lutego podczas konwencji PiS. – Eme-
ryt nie może sobie pozwolić na to, żeby 
odłożyć jakieś pieniądze. Większość 
emerytury wydaję na opłaty i bieżące 
wydatki. Jeszcze nie wiem, na co prze-
znaczę tę „trzynastkę”, może na wyjazd 
na wakacje – mówi pani Janina. – Nigdy 
wcześniej nie dostaliśmy żadnych dodat-
kowych pieniędzy. Mam nadzieję, że 13. 
emerytura nie jest jedynie jednorazo-
wym pomysłem rządzących związanym 
ze zbliżającymi się wyborami i zostanie 
wypłacona także w przyszłym roku  
– podkreśla z kolei pani Halina.

agnieszka Konieczny

Foto: freepik.com
/Bearfotos

W marcu weszła 
w życie najwyższa 

od kilku lat 
waloryzacja 

rent i emerytur. 
Minimalna 

podwyżka wyniosła 
70 zł brutto. 

Długo na to czekali,  
ale liczyli na więcej
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Gdy w Polsce rządziła koalicja PO-PSL, 
wzrost emerytur był symboliczny.  
Z drugiej strony koszty utrzymania cały 
czas rosną, może się więc okazać, że 
nawet taka waloryzacja świadczeń 
emerytalnych jest niewystarczająca w 
stosunku do potrzeb. Sytuację mate-
rialną emerytów poprawiłaby obniżka 
podatku PIT, co stanowi jeden z postu-
latów Solidarności. Dzięki temu osoby 

otrzymujące emerytury miałyby co 
miesiąc więcej pieniędzy w kieszeni. 
Problemów tej grupy nie rozwiąże jed-
norazowa dodatkowa tzw. trzynasta 
emerytura w wysokości 1100 zł brutto. 
Obniżenie podatku dochodowego 
byłoby zdecydowanie korzystniej-
szym rozwiązaniem. Emeryci mieliby 
gwarancję, że ich świadczenia będą 
wyższe także w kolejnych latach.

Na obniżeniu podatku dochodowego 
zyskaliby także renciści, którzy bardzo 
często znajdują się w trudniejszej sytu-
acji niż emeryci. Dobrze, że 27 lutego, 
czyli dwa dni po konwencji PiS, wice-
premier Beata Szydło zapowiedziała 
13-tą rentę dla tej grupy. Dodatkowe 
świadczenie ma być równe najniższej 
emeryturze.

aga

Sytuację 
emerytów 

poprawiłaby 
obniżka PIT

Emerytura przed  
waloryzacją

878,12 zł
878,12-2024,50 zł

2065,00 zł
2186,50 zł
2227,00 zł
2307,00 zł
2388,00 zł
2469,00 zł
2550,00 zł
2711,00 zł

2792,00 zł
2873,00 zł
2953,00 zł
3034,00 zł
3196,00 zł
3276,00 zł
3438,00 zł
3599,00 zł
3680,00 zł
3761,00 zł

3842,00 zł
3922,00 zł
4003,00 zł

tyle więcej 
dostaniesz

56,88 zł
56,70 zł
58,07 zł
60,97 zł
62,27 zł
64,87 zł
67,48 zł
69,08 zł
70,68 zł
75,89 zł
78,49 zł
80,09 zł
83,69 zł
85,30 zł
89,50 zł
93,10 zł
97,31 zł
101,51 zł
104,12 zł
105,72 zł
108,32 zł
110,92 zł
113,53 zł



























Zapis windykacyjny a zachowek
Przy obliczaniu zachowku dolicza się do 

spadku zapisy windykacyjne dokonane przez 
spadkodawcę. Co więcej, w stosunku do zapiso-
biercy, spadkobierca może skierować roszczenie 
o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do uzu-
pełnienia zachowku. Przedmiotowe roszczenie 
osoba uprawniona do zachowku powinna w 
pierwszej kolejności skierować przeciwko spad-
kobiercom zmarłego i dopiero wówczas, gdy 
droga ta okaże się nieskuteczna, w stosunku 
do osób, na których rzecz zostały uczynione 
zapisy windykacyjne. Zapisobierca jest obowią-
zany do zapłaty powyższej sumy tylko w gra-
nicach wzbogacenia będącego skutkiem zapisu 
windykacyjnego. Osoba, na której rzecz został 
uczyniony zapis windykacyjny może zwolnić 
się od obowiązku zapłaty sumy potrzebnej do 
uzupełnienia zachowku przez wydanie przed-
miotu zapisu. Z kolei jeżeli spadkodawca uczy-
nił zapisy windykacyjne na rzecz kilku osób, ich 
odpowiedzialność względem uprawnionego do 
zachowku jest solidarna. Jeżeli jedna z osób, na 
których rzecz zostały uczynione zapisy windy-
kacyjne, spełniła świadczenie uprawnionemu 

do zachowku, może ona żądać od pozostałych 
osób części świadczenia proporcjonalnych do 
wartości otrzymanych zapisów windykacyjnych

Odpowiedzialność za długi spadkowe 
zapisobierców z zapisów windykacyjnych

Z uwagi na fakt, że przedmiot zapisu win-
dykacyjnego jest wyłączany z masy spadko-
wej, co mogłoby powodować niesprawiedliwe 
obciążenie długami spadkowymi zwykłych 
spadkobierców, Kodeks cywilny przewiduje 
regulacje dotyczące odpowiedzialności za długi 
spadkowe zapisobierców z zapisów windyka-
cyjnych. Odpowiedzialność za długi spadkowe 
osoby, na której rzecz został uczyniony zapis 
windykacyjny, jest ograniczona do wartości 
przedmiotu zapisu windykacyjnego według 
stanu i cen z chwili otwarcia spadku. Warto 
wobec tego dodać, że przepisy o powołaniu 
spadkobiercy, przyjęciu i odrzuceniu spadku, 
o zdolności do dziedziczenia i o niegodności 
stosuje się również do zapisów windykacyjnych 
– oznacza to, że zapis windykacyjny można 
m.in. odrzucić aby uniknąć odpowiedzialności 
za długi spadkowe. 

www.solidarnosckatowice.pl
fb.com/SlaskoDabrowskaSolidarnosc

Zapis  
WiNDykacyjNy
Łukasz Kubski CDO24

Wsparcie dla 
agnieszki Piechy
agnieszka Piecha od 2010 roku choruje na nieule-
czalną chorobę autoimmunologiczną – toczeń 
rumieniowaty układowy. Choroba zaatakowała stawy, 
nerki, układ krwionośny, spowodowała zakrzepicę nogi. 
W 2014 roku pani Agnieszka przeszła przeszczep nerki. 
Zebrane środki chce przeznaczyć na lekarstwa, które są 
niezbędne do życia. Od czasu przeszczepu ceny leków 
potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania nerki 
nieustannie rosną. Od początku 2019 roku lek immuno-
supresyjny, który musi zażywać, przestał być refundo-
wany przez NFZ, a zamiana na generyk nie jest możliwa.

Przekazując 1% podatku Fundacji Avalon z dopi-
skiem Piecha, 2261 pomożecie Agnieszce w codzien-
nym funkcjonowaniu. Więcej informacji na stronie 
Fundacji Avalon: 

www.fundacjaavalon.pl/nasi_beneficjenci/
agnieszka_piecha_2261
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Informujemy, że powyższy artykuł nie jest 
opinią ani poradą prawną i nie może służyć 
jako ekspertyza przed sądem, urzędem czy 
osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze 
względu na długość opracowania artykuł 
dostarcza jedynie informacji ogólnych, które 
w konkretnym przypadku nie mogą zastąpić 
porady prawnej.

Przypominamy, że osoby posiadające Ochronę 
Prawną CDO24 mogą zawsze, na bieżąco 
zasięgnąć dodatkowych informacji w depar-
tamencie prawnym CDO24 pod numerem 
telefonu 801 003 138. Pozostałe osoby zain-
teresowane posiadaniem ochrony prawnej 
zapraszamy do zapoznania się z ofertą CDO24 
na stronie internetowej www.cdo24.pl.

Centrum Ochrony Prawnej infolinia 801 003 138
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:

 2.250 zł
Minimalne wynagrodzenie za pracę 
(od 1 stycznia 2019 roku)

 14,70 zł
Minimalna stawka godzinowa 
za pracę (od 1 stycznia 2019 roku)

 5.071,25 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku (w IV kwartale 2018 roku)

 1.100 zł
Najniższa emerytura i emerytura 
matczyna (od 1 marca 2019 roku)

 1.100 zł
Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy i renta rodzinna (od 1 marca 2019 roku)

 825 zł
Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy (od 1 marca 2019 roku)

 1.320 zł
Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do 
pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 
i renta rodzinna wypadkowa (od 1 marca 2019 roku)

 990 zł
Renta z tytułu częściowej niezdolności do 
pracy w związku z wypadkiem przy pracy 
lub chorobą zawodową (od 1 marca 2019 roku)
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Czym się różni mąż od narzeczonego?
– Narzeczony po drodze z pracy kupuje 

kwiaty, mąż warzywa.
  

Przejrzałem naszą rodzinną apteczkę. 
Wygląda na to, że mamy tylko dwa cele 

w życiu: żyć spokojnie i się nie posrać.
  

Rano, gdy wychodziłem do pracy, moja 
sąsiadka nakrzyczała na swoje dzieci 
tak strasznie, że nawet ja wróciłem do 

domu i pościeliłem łóżko.
  

– Uwielbiam rozwiązywać krzyżówki. 
Ech, żeby jeszcze za to płacili.

– Idź na ochroniarza.
  

Po trzydziestce niezamężna kobieta nie 
szuka męża. Czeka w zasadzce.

  

Mieszkającego niedaleko mnie kujona 
zabiła mafia.

Podobno wiedział za dużo.
  

Mąż pojechał na delegację do 
Paryża i żona poprosiła go o kupienie 

ekskluzywnej bielizny.  
Podała rozmiar i kolor.

Mąż poszedł do eleganckiego butiku z 
bielizną, podał rozmiar, wybrał fason i 

ekspedientka pyta:
– Jaki model miseczek pan sobie 

życzy? Jabłko, gruszka, kropla wody?
Mąż długo myśli, wreszcie mówi:

– A macie państwo  
model „uszy jamnika”?

 Humor: Wieści powiatowe  
i ponadpowiatowe:

Złowrogi Kaczafi zaka-
sował całą tzw. debatę 
publiczną swoją „piątką”. 

Jako ojcowie dzieciom oczywiście nie 
mamy zamiaru obrażać się na niego 
za pińset plus na pierwszą pocie-
chę, jednak jako autorzy niniejszej 
rubryki składamy stanowczy protest. 
Po ogłoszeniu „piątki” wszyscy poli-
tycy gadają tylko o niej i o niczym 
innym. Powtarzają partyjne „prze-
kazy dnia”, nie dodając nic od siebie 
i nie dając sobie tym samym szansy 
na powiedzenie jakiejś zabawnej 
bzdury, którą my moglibyśmy opisać. 
Uważamy, że należy nam się od rządu 
jakieś zadośćuczynienie, gdyż nasze 
warunki pracy uległy znaczącemu 
pogorszeniu. Ponoć telewizja Kury 
ma dostać ponad miliard w ramach 
rekompensaty za niezapłacony abo-
nament RTV. Nie chcemy niczego 
sugerować... 

A propos telewizji Kury. 
Parę dni temu wyemito-
wała ona program publicy-

styczny, w którym prowadzący roz-
mawiał o tym i owym z zaproszonymi 
do studia gośćmi z różnych opcji poli-
tycznych. Był ktoś tam od zielonych 
ludzików, ktoś inny z nowoczesnej 
kropki, ktoś jeszcze inny od Kukiza 
oraz posłanka PiS Lichocka Joanna. Po 

pierwszym pytaniu skierowanym do 
pani poseł Joanny, ta zamiast odpo-
wiedzieć, ochrzaniła dziennikarza, 
że z innych partii jest po jednym 
przedstawicielu, czyli łącznie trzech, 
a ona jest sama jedna, więc nie jest po 
równo. Po namyśle dochodzimy do 
wniosku, że jednak wcale nie zazdro-
ścimy Kurze tej rekompensaty. 

W t ym tygodniu nie 
piszemy o żonie Ry-
szarda Kalisza, którą 

złapano za kierownicą z 2,6 promila. 
Nie piszemy, bo nie możemy się zde-
cydować, czy bardziej jesteśmy obu-
rzeni skrajnym brakiem odpowie-

dzialności pani adwokat, czy jednak 
przepełnieni podziwem dla możliwo-
ści jej organizmu. 

Napiszemy za to na koniec 
o mądrości wypowie-
dzianej przez Krzysztofa 

Szczerskiego, szefa gabinetu Prezy-
denta RP, na temat zapowiadanych 
protestów nauczycieli. Otóż stwier-
dził on, że jeśli belfry chcą mieć wię-
cej pieniędzy, to przecież nie mają 
obowiązku żyć w celibacie i mogą 
dostać pińset plus. Czasem chyba 
jednak nie warto kombinować i lepiej 
wykuć na blachę „przekaz dnia”.
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