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ma liczyć nowy rząd 
Mateusza Morawieckiego.
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6 39 lat temu Sąd Najwyższy  
w Warszawie zarejestrował 
NSZZ „Solidarność”.
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Pracownicy Grammer 
Automotive Polska upomnieli 
się o podwyżki wynagrodzeń.3 4

Foto: TŚD

Zgoda na propozycje KE 
doprowadzi do radykalnych 
protestów w przemyśle.
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Porady prawne:

Umowa o podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych 
– kto za to zapłaci?

Klimatyczna zabawa  
w kotka i myszkę
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Liczba tygodnia:

tylu emigrantów pracuje obecnie 
w polskiej gospodarce – szacuje 

Depertament Analiz Ekonomicznych 
Narodowego Banku Polskiego. 

Zdecydowana większość, bo blisko 900 
tys. to obywatele Ukrainy. Szacunki NBP 

są oparte na podstawie liczby wydanych 
wiz do pracy i działalności gospodarczej, 

Kart Polaka, zezwoleń na pobyt stały, 
czasowy i rezydenta długoterminowego 

UE, oświadczeń o powierzeniu pracy 
cudzoziemcowi oraz liczby cudzoziemców 

zgłoszonych do ubezpieczenia 
emerytalno-rentowego w ZUS.

1 
mln

Kalejdoskop:

Roboty przegrały  
z człowiekiem

Adidas podjął decyzję o 
zamknięciu w ciągu 6 mie-
sięcy swoich w pełni zau-

tomatyzowanych fabryk obuwia  
w Ansbach w Niemczech i w amery-
kańskiej Atalancie. Gdy 4 lata temu 
ogłaszano rozpoczęcie projektu, 
zapowiadano, że roboty szyjące adi-
dasy będą przełomem. Usprawnią 
też logistykę, bo transport towaru z 
Azji trwa 6 tygodni. Jak podał portal 
rp.pl, produkcja butów w Azji, gdzie 
siła robocza jest tańsza, okazała się 
jednak dużo bardziej efektywna niż 
praca robotów w Niemczech i w USA. 
Obie fabryki produkowały ok. 1 mln 
par butów rocznie. Tymczasem całą 
roczna produkcja Adidasa to 400 mln 
par. Praktyka pokazała też, że w tra-
dycyjnych zakładach przeszkolenie 
pracowników do produkcji nowych 
modeli obuwia trwa znacznie krócej, 
niż skonfigurowanie nowych maszyn.

Płace kobiet  
i mężczyzn w UE

Pod względem równości płac 
kobiet i mężczyzn Polska jest 
w pierwszej piątce państw 

Unii Europejskiej. Wielka Brytania, 
Niemcy, czy Czechy są na dole tabeli 
– podał portal gazetaprawna.pl,  
powołując się na dane Komisji  
Europejskiej. 

Kobiety w UE wciąż zarabiają 
średnio o 16 proc. mniej niż męż-
czyźni. W stosunku do zeszłego roku 
sytuacja poprawiła się symbolicz-
nie. Wówczas różnica wynosiła 16,2 
proc. Okazuje się, że najmniejsze 
dysproporcje wynagrodzeń za tę 
samą pracę pomiędzy mężczyznami 
a kobietami są w Rumunii (3,5 proc.), 
Luksemburgu i Włoszech (po 5 proc.), 
Belgii (6 proc.) i Polsce (7,2 proc.). Na 
drugim końcu stawki są: Wielka Bry-
tania (20,8 proc.), a następnie Niemcy 
(21 proc.) i Czechy (21,1 proc.). Najgorzej 
wypadła Estonia (25,6 proc.).

Strajk fińskich 
pocztowców

11 listopada rozpoczął się dwu-
tygodniowy strajk w Posti, 
czyli państwowym przed-

siębiorstwie pocztowym w Finlandii  
– podał portal bankier.pl, powołu-
jąc się na doniesienia agencyjne. 
W proteście biorą udział listonosze, 
pracownicy sortowni oraz działu logi-
styki w Posti w całym kraju. Strajk 
zorganizował związek zawodowy pra-
cowników poczty oraz branży logi-
stycznej PAU. Przyczyną protestu jest 
próba objęcia części pracowników 
Posti pracujących przy rozdzielaniu 
przesyłek nowym zbiorowym ukła-
dem pracy, z gorszymi warunkami 
zatrudnienia i niższymi płacami. 

Skutki akcji strajkowej są odczu-
walne w całym kraju. Organizatorzy 
akcji zapowiedzieli, że jeśli protest nie 
przyniesie skutku, przedłużą strajk o 
kolejne dwa tygodnie, do 8 grudnia.

Oprac. NY

Dominik Kolorz 
przewodniczący  
Zarządu Regionu 

Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ „Solidarność”

C hoć politycy Prawa i Sprawie-
dliwości nazywają nową Radę 
Ministrów „rządem kontynu-
acji”, w jego składzie i konstruk-
cji jest sporo zaskoczeń. Niestety 

większość negatywnych. Przede wszystkim źle 
się stało, że nie będzie już Ministerstwa Ener-
gii. Skupienie w jednym resorcie nadzoru nad 
górnictwem i energetyką, czyli branżami sta-
nowiącymi system naczyń połączonych, było 
dobrym rozwiązaniem. Dzisiaj nie wiemy, jak 
ten nadzór będzie wyglądał. Czy będzie go spra-
wował szef nowego super-ministerstwa Jacek 
Sasin, czy może specjalnie oddelegowany wice-
minister. Jeśli to drugie, to nie wiadomo też, 
jaka będzie decyzyjność takiego wiceministra. 
Czy będzie on mógł samodzielnie podejmować 
strategiczne decyzje. Tymczasem, chociażby w 
kontekście kolejnych prób zaostrzania unijnej 
polityki klimatyczno-energetycznej, sprawne 
zarządzanie jest dzisiaj niezwykle ważne i w 
górnictwie, i w energetyce. 

Drugie niemiłe zaskoczenie, szczególnie 
z perspektywy naszego regionu, to brak w 
nowym rządzie ministra Jerzego Kwieciń-
skiego, bo to niezwykle kompetentna i wia-
rygodna osoba. Można śmiało powiedzieć, że 
obok premiera Morawieckiego był tym człon-
kiem rządu, który ma największe zasługi w 
kwestii Programu dla Śląska. Choć realizacja 
Programu w wielu obszarach pozostawia sporo 
do życzenia, to rzeczy, które się udały, zawdzię-
czamy w dużej mierze właśnie ministrowi 
Kwiecińskiemu. Był osobą, która napędzała do 
działania wszystkie firmy, instytucje i osoby 
odpowiedzialne za poszczególne projekty 

zapisane w PdŚ. Jerzy Kwieciński do tej pory 
pełnił funkcję szefa Rady Wykonawczej Pro-
gramu, czyli najważniejszego gremium, które 
na poziomie krajowym koordynuje realizację 
tego dokumentu. Szczerze mówiąc, nie widzę 

w nowym rządzie kogoś, kto mógłby sprostać 
temu zadaniu. Chyba, że byłby to sam Mateusz 
Morawiecki, jako poseł ze Śląska. 

Po wyborach i świetnym wyniku Mate-
usza Morawieckiego na Śląsku wydawało się, 
że jego pozycja w obozie rządzącym wzrośnie. 
Skład rządu tego jednak nie potwierdza. Urośli 

na pewno koalicjanci Prawa i Sprawiedliwości 
czyli ugrupowania Zbigniewa Ziobry i Jaro-
sława Gowina. Widać to chociażby po rozsze-
rzeniu kompetencji minister Jadwigi Emile-
wicz z partii Gowina, czy po podziale resortu 
środowiska, którego częścią odpowiedzialną 
m.in. za ogromny majątek Lasów Państwo-
wych będzie zarządzał minister Michał Woś z 
Solidarnej Polski. Z drugiej części wydzielonej 
z Ministerstwa Środowiska powstanie resort 
klimatu, którym pokieruje minister Michał 
Kurtyka. To niezwykle trudna działka, o abso-
lutnie kluczowym znaczeniu dla przyszłości 
polskiego przemysłu i całej gospodarki. Mini-
strowi Kurtyce z całą pewnością nie brakuje 
w tej tematyce wiedzy i jest dobrym mery-
torycznie partnerem do rozmowy, natomiast 
nie jest tajemnicą, że pod względem poglądów 
należy on do frakcji „zielonych”. Dobrym pro-
gnostykiem jest to, że w dotychczasowych 
rozmowach, które prowadziliśmy z ministrem 
Kurtyką, dał się poznać jako człowiek otwarty 
na argumenty. Mam nadzieję, że tak będzie 
także w przypadku argumentów „Solidarno-
ści” przemawiających za tym, że Polska nie 
może zgodzić się na tzw. neutralność klima-
tyczną w UE do 2050 roku. 

Patrząc na skład nowego rządu, trudno też 
nie odnieść wrażenia, że nasz region niestety 
już tradycyjnie został trochę zlekceważony. 
Liczące 4,5 mln województwo, w którym 
PiS odnotował w wyborach znaczący wzrost 
poparcia, a urzędujący premier wykręcił feno-
menalny wynik, będzie miało tylko jednego 
przedstawiciela w randze ministra. To niewiele. 

not. ŁK

Komentarz:

Nowy rząd – sporo zaskoczeń,
niestety w większości negatywnych

Patrząc na skład  
nowego rządu, trudno  

też nie odnieść wrażenia,  
że nasz region niestety  
już tradycyjnie został  
trochę zlekceważony.  
Jeden przedstawiciel  

w randze ministra  
to niewiele.
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Postulaty płacowe  
w spółce Grammer

J eden z postulatów „S” dotyczy 
dostosowania minimalnych i 
maksymalnych stawek zasze-
regowania na poszczególnych 
stanowiskach do realiów ryn-

kowych, ponieważ są one mało kon-
kurencyjne. Na zmianach proponowa-
nych przez związek pracownicy spółki 
powinni zyskać średnio ok. 200 zł brutto 
miesięcznie. Kolejne żądanie odnosi się 
do zagwarantowania załodze firmy pre-
mii wakacyjnej w wysokości 1,6 tys. zł 
brutto. Solidarność domaga się też rezy-
gnacji z dotychczasowego systemu pre-

miowania na rzecz miesięcznej premii 
frekwencyjnej w wysokości 450 zł brutto. 
W ocenie związkowców to rozwiązanie 
zapewniłoby pracownikom poczucie 
stabilizacji finansowej. – Obecny system 
premiowania jest skomplikowany, brane 
są pod uwagę m.in. wyniki całych zespo-
łów roboczych. W efekcie, gdy jedna 
osoba zawali, cały zespół pozbawiany 
jest premii. To sprawia, że pracownicy 
nigdy nie wiedzą, ile w danym miesiącu 
zarobią – mówi Izabela Będkowska, prze-
wodnicząca międzyzakładowej organiza-
cji związkowej „S”. Jak zaznacza, termin 

spotkania z pracodawcą nie został jeszcze 
wyznaczony, ale wszystko wskazuje na 
to, że rozmowy rozpoczną się w najbliż-
szym czasie. 

„Solidarność” w Grammerze powstała 
w 2017 roku. Organizacja przez dwa lata 
działała samodzielnie. – Prowadziliśmy 
z pracodawcą negocjacje, ale nie przyno-
siły one takich rezultatów, jakich byśmy 
oczekiwali. Dlatego postawiliśmy na 
doświadczenie i wiedzę liderów mię-
dzyzakładowej organizacji związkowej. 
Wiemy, że w ostatnich latach udało im 
się przeprowadzić wiele skutecznych 

negocjacji. Uważamy, że razem będziemy 
mieć większe szanse podczas rozmów z 
pracodawcą – mówi Marta Strączek, prze-
wodnicząca „S” w Grammerze. 

Oprócz Grammera, w skład MOZ 
NSZZ „S” Bitron Poland wchodzi jeszcze 
firma Gimplast. Wszystkie trzy zakłady 
znajdują się blisko siebie i wszystkie dzia-
łają w branży automotive. Izabela Będ-
kowska podkreśla, że działając w ramach 
silnej organizacji międzyzakładowej pra-
cownicy mają większe szanse na skuteczną 
poprawę swoich warunków pracy i płacy

Agnieszka Konieczny

Foto: pixabay.com
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„Solidarność” 
walczy nie tylko  

o podwyżki, ale też 
o lepsze warunki 

pracy

Na początku listopada dzięki 
staraniom „Solidarności” 
kolejna grupa pracowników 

spółki TOP-THIMM Opakowania w 
Tychach rozpoczęła pracę w syste-
mie trzyzmianowym zamiast w tzw. 
„czterobrygadówce”. Zmiana sys-
temu pracy ułatwia pracownikom 
zakładu godzenie pracy zawodowej 
z życiem rodzinnym.

Jak informuje przewodniczący „S” 
w spółce Dariusz Dzierżyński, na trzy 
zmiany pracują już niemal wszyscy 
pracownicy zakładu. – System czte-
robrygadowy funkcjonował w firmie 
przez wiele lat. Równocześnie część 

załogi pracowała na trzy zmiany, 
dlatego chcieliśmy to ujednolicić. Po 
przejściu kolejnych pracowników pro-
dukcyjnych na pracę na trzy zmiany 
pracodawca będzie przyglądał się 
skutkom tej zmiany. Jeśli się okaże, 
że są dobre, zwrócimy się o zmianę 
systemu pracy na ostatniej maszy-
nie, która jest najbardziej obciążona 
produkcją – mówi przewodniczący 
zakładowej „Solidarności”.

Szef zakładowej „S” wskazuje, że 
zdecydowana większość pracowników 
była niezadowolona z „czterobryga-
dówki”. Dlatego związek zwrócił się 
do pracodawcy o zmianę systemu 

pracy. Działania Solidarności przynio-
sły efekt. – To system, który odbiera 
weekendy. Jeżeli małżonkowie wycho-
wujący dzieci pracują w jeden firmie 
w systemie czterobrygadowym, to 
praktycznie się mijają. Trudno im 
zorganizować czas wolny, nie mają 
możliwości, by spędzać go wspólnie 
– dodaje Dariusz Dzierżyński. 

TOP-THIMM Opakowania produkuje 
kartonowe opakowania z nadrukami. 
W firmie zatrudnionych jest ponad 200 
pracowników. „Solidarność” to jedyna 
organizacja związkowa działająca w 
tej spółce.

Aga

Pracownicy sosnowieckiej spółki Grammer Automotive Polska upomnieli się o podwyżki 
wynagrodzeń. W ich imieniu żądania płacowe przedstawiła pracodawcy Międzyzakładowa 
Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Bitron Poland, która we wrześniu objęła tę firmę 

zasięgiem swojego działania.
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Polska nie może zgodzić się  
na neutralność klimatyczną

N ajprawdopodobniej pod-
czas grudniowego szczytu 
przywódców państw Unii 
Europejskiej najbogatsze 
graje zachodnie ponownie 

spróbują przeforsować strategię osią-
gnięcia we wspólnocie tzw. neutralności 
klimatycznej do 2050 roku. Pierwsza 
próba miała miejsce w czerwcu. Wów-
czas jednak Polska, wspólnie z Cze-
chami, Węgrami i Estonią zablokowała 
to niezwykle szkodliwe dla gospodarek 
państw z naszej części Europy rozwią-
zanie. Zagrożenie zostało odsunięte  
w czasie, ale nie zażegnane. 

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” 
Piotr Duda skierował do premiera Mate-
usza Morawieckiego, w którym okre-
ślone zostały postulaty związku przed 
kolejnym szczytem Rady Europejskiej, 
który poświęcony będzie polityce kli-
matycznej. – W naszej ocenie jedynym 
sposobem na trwałe uchronienie pol-
skiej gospodarki przed katastrofalnymi 
skutkami przyjęcia propozycji dotyczą-
cej neutralności klimatycznej jest grun-
towne przebudowanie tej koncepcji 
tak, aby była ona zgodna z ustaleniami 
zapisanymi w Porozumieniu Paryskim 
– napisał Piotr Duda. 

Porozumienie Paryskie podpisane 
podczas szczytu klimatycznego ONZ w 
2015 roku zakłada osiągnięcie neutralno-
ści klimatycznej na poziomie globalnym 

do końca wieku. Neutralność klimatyczna 
jest w tym dokumencie rozumiana jako 
równowaga pomiędzy emisją dwutlenku 
węgla, a pochłanianiem tego gazu m.in. 
przez lasy, gleby czy torfowiska. W oce-
nie NSZZ „Solidarność” takiej jedno-
znaczności brakuje w propozycji Komisji 
Europejskiej. – Nie wiemy, czy osiągnię-
cie neutralności klimatycznej oznacza 
uzyskanie zerowego bilansu wszystkich 
emisji i pochłaniania CO2, czy stanu, 
w którym nie będzie emisji w ogóle  
– czytamy w liście do szefa rządu. 

Związek sprzeciwia się również pro-
pozycji skrócenia perspektywy czasowej 
dojścia do neutralności klimatycznej w 
UE o 50 lat w porównaniu do Porozumie-
nia Paryskiego. W ocenie „S” osiągnię-
cie neutralności klimatycznej za 20 lat, 
a nie do końca wieku, jak uzgodniono w 
Paryżu, będzie równoznaczne z koniecz-
nością likwidacji wielu segmentów gospo-
darki. W piśmie podkreślono również, że 
powtarzane przez prominentnych unij-
nych polityków hasło „sprawiedliwej 
transformacji”, czyli wsparcia dla regio-
nów i krajów najbardziej narażonych na 
skutki zaostrzenia polityki klimatycznej, 
jest jedynie pustym sloganem, za którym 
nie idą żadne konkretne działania i pie-
niądze. Tymczasem wedle szacunków 
resortu energii osiągnięcie neutralności 
klimatycznej będzie kosztować polską 
gospodarkę od 500 do 700 mld euro. 

W ocenie Solidarności prowadzenie 
przez UE polityki klimatycznej w ode-
rwaniu od Porozumienia Paryskiego 
jest skazane na porażkę i paradok-
salnie może przyczynić się do wzro-
stu globalnej emisji gazów cieplar-
nianych. – Zamknięcie europejskich 
hut czy cementowni nie sprawi, że 
przestaniemy w Europie używać stali 
czy cementu – przekonuje Piotr Duda  
i dodaje, że te oraz wiele innych dóbr 
będziemy zmuszeni sprowadzać spoza 
Europy, głównie z krajów, w których 
nie obowiązują żadne normy emisyjne.

Przewodniczący NSZZ „Solidar-
ność” podkreślił w liście do premiera 
Morawieckiego, że zgoda polskiego 
rządu na neutralność klimatyczną  
w kształcie proponowanym przez 
Komisję Europejską spotka się ze zde-
cydowaną reakcją związku i prote-
stami w wielu gałęziach przemysłu. 
– Pracownicy działających w Polsce 
zakładów przemysłowych doskonale 
zdają sobie sprawę z powagi zagroże-
nia, jakie dla ich miejsc pracy niesie 
kolejne zaostrzenie unijnej polityki kli-
matyczno-energetycznej. Z pewnością 
nie zabraknie im determinacji, aby tych 
miejsc pracy bronić, nawet jeżeli będzie 
to oznaczać konieczność sięgnięcia po 
najbardziej radykalne formy protestu  
– czytamy w piśmie. 

Łukasz Karczmarzyk

Foto: TŚD

Tzw. neutralność 
klimatyczna spowoduje  

społeczno-gospodarczą 
degradację naszego 

kraju na skalę 
niespotykaną od 

zakończenia II wojny 
światowej – ocenia  
NSZZ „Solidarność”.  

W piśmie skierowanym 
do premiera Mateusza 

Morawieckiego szef 
związku Piotr Duda 

ostrzega, że zgoda rządu 
na propozycje Komisji 

Europejskiej doprowadzi 
do radykalnych 

protestów w przemyśle.
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W 
Chińskiej Republice 
Ludowej w 2018 roku 
funkcjonowały 3373 
kopalnie węgla. Jak 
wynika z danych 

chińskiej Narodowej Agencji Energetycz-
nej (NEA), w tym kraju wyprodukowano  
w ubiegłym roku 3,55 mld ton węgla. 
Roczne wydobycie wzrosło o ponad 5 proc. 

Państwo Środka z rozmachem rozwija 
też energetykę węglową. Moc zatwierdzo-
nych do budowy elektrowni zasilanych 
węglem wynosi w Chinach 226,2 GW, a 
moc wszystkich elektrowni węglowych 
w tym kraju to 943 GW. Dla porównania 
w całej Unii Europejskiej produkuje się z 
węgla 152 GW. Chiny odpowiadają za nie-
mal jedną trzecią światowej emisji gazów 
cieplarnianych powstałych w wyniku 
spalania paliw kopalnych. W 2017 roku 
ten kraj wypuścił do atmosfery 9,839 mld 
ton CO2, czyli niemal trzykrotnie więcej 
niż cała Unia Europejska.

Czarne czy zielone?
Jednocześnie chińskim władzom udaje 
się przedstawiać własny kraj jako jednego 
z globalnych liderów walki ze zmianami 
klimatu. Podpisanie przez CHRL Poro-
zumienia Paryskiego w 2015 roku było 
uznawane jako jeden z największych 
sukcesów konferencji klimatycznej zor-
ganizowanej przez ONZ. Ratyfikowanie 
Porozumienia przez chiński parlament 
rok później spotkało się z ogromnym 
entuzjazmem mediów na całym świe-
cie. Po wypowiedzeniu przez USA Poro-
zumienia Paryskiego wielu polskich  

i zagranicznych komentatorów, krytyku-
jąc decyzję prezydenta Donalda Trumpa, 
jako przykład światowego mocarstwa, 
które poważnie podchodzi do ochrony 
klimatu, wskazywało właśnie na Chiny. 

Jak to możliwe, że najbardziej 
„węglowy” kraj na świecie uchodzi za 
ekologicznego lidera? Wynika to pew-
nie po części ze skuteczności chińskiej 
propagandy, ale chyba przede wszyst-
kim z niekompetencji i braku rzetelno-
ści zachodnich mediów. Mało kto zadał 
sobie trud, aby sprawdzić do czego tak 
naprawdę zobowiązały się Chiny w Poro-
zumieniu Paryskim, a właśnie to stanowi 
rozwiązanie całej zagadki. 

Redukcja przez wzrost
Otóż Chińska Republika Ludowa zobli-
gowała się w Paryżu, przede wszystkim 
do tego, że osiągnie szczytowy poziom 
emisji gazów cieplarnianych w 2030 roku,  
a dopiero później ewentualnie zacznie tę 
emisję redukować. Innymi słowy w czasie, 
gdy Unia Europejska już dzisiaj wprowadza 
kolejne drakońskie ograniczenia emisyjne, 
obniżając konkurencyjność własnej gospo-
darki i poziom życia obywateli, Chiny jesz-
cze przez 10 lat mogą emitować tyle CO2, 
ile im się podoba i swobodnie przejmować 
produkcję kolejnych branż europejskiego 
przemysłu, likwidowanych w wyniku 
absurdalnej polityki klimatycznej UE.

Diabeł tkwi w szczegółach
Pozorowanie troski o obniżenie emi-
sji gazów cieplarnianych nie jest jed-
nak wyłącznie chińską specjalnością.  

Np. Rosja, która zajmuje 4. miejsce na 
liście największych emitentów gazów 
cieplarnianych na świecie zobowiązała 
się w Porozumieniu Paryskim, że do 2030 
roku obniży emisję CO2 o 25-30 proc.  
w porównaniu do roku 1990, co również 
spotkało się z poklaskiem światowej opi-
nii publicznej i organizacji ekologicznych. 
Jednak i w tym przypadku diabeł tkwi w 
szczegółach. Kluczowa jest tutaj data, od 
której Rosjanie chcą mierzyć redukcję 
emisji, czyli rok 1990. Trzy dekady temu 
wówczas jeszcze sowiecka, a nie rosyjska 
gospodarka była pełna niewydolnych, 
przestarzałych pod każdym względem 
zakładów przemysłowych, emitujących 
mnóstwo CO2. Od tego czasu większość 
z nich została zlikwidowana z różnych 
przyczyn, ale na pewno nie z uwagi na 
troskę o środowisko. W efekcie już w 2017 
roku emisja CO2 była w Rosji o 32 proc. 
mniejsza niż w 1990 roku. Innymi słowy, 
aby wypełnić zobowiązanie przyjęte  
w Paryżu, Rosja nie musi robić absolutnie 
nic, a i tak jej się to uda. 

Komu będzie do śmiechu?
Gdy cały świat robi sobie jawne kpiny  
z ograniczania emisji gazów cieplarnia-
nych, najbogatsze kraje zachodniej Europy 
coraz bardziej dokręcają klimatyczną 
śrubę w Unii Europejskiej, która odpo-
wiada zaledwie za ok 10 proc. światowej 
emisji CO2. Władimir Putin i Xi Jinping 
patrzą na szaleństwo Europy uśmiech-
nięci od ucha do ucha. Nam jednak już 
niedługo wcale nie będzie do śmiechu. 

Łukasz Karczmarzyk

Klimatyczna zabawa  
w kotka i myszkę

Podczas gdy Unia 
Europejska zarzyna 

własny przemysł 
i wyciąga kolejne 

miliardy euro z kieszeni 
obywateli na walkę  

z ociepleniem klimatu, 
Chiny na potęgę 

budują nowe kopalnie, 
elektrownie węglowe  

i biją rekordy emisji CO2. 

infografika: TŚD
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To był przełom

P rzygotowania do reje-
stracji niezależnego od 
władz związku zawo-
dowego rozpoczęły się 
tuż po podpisaniu Poro-

zumień Sierpniowych. 17 września  
w Gdańsku ok. 300 delegatów z całej 
Polski reprezentujących różne regiony 
i branże dyskutowało nad modelem 
organizacji związkowej. Spierano się 
o to, czy będzie to jednolita struk-
tura o charakterze ogólnokrajowym, 
czy też raczej zbiór samodzielnych 
organizacji tworzonych w zakładach  
i regionach. Zwolennikiem tej pierw-
szej koncepcji był m.in. Jan Olszew-
ski, z kolei Lech Wałęsa był za struk-
turą zdecentralizowaną. Ostatecznie 
wypracowano kompromis. Centrala 
związku miała koordynować dzia-
łalność autonomicznych organizacji 
regionalnych i zakładowych. 

Pomagał przyszły premier 
Podczas spotkania w Gdańsku usta-
lono, że nowy związek będzie nosił 
nazwę: Niezależny Samorządny 
Zw ią zek Zawodow y „ Sol ida r -
ność”. Ten najbardziej chwytliwy 
człon nazwy, czyli „Solidarność” 
zaproponował Karol Modzelewski.  
W ten sposób nawiązywano do nazwy 
biuletynu strajkowego, który wyda-

wano podczas strajków sierpniowych  
w Gdańsku, a jednocześnie miał się 
on odróżniać od innych „niezależ-
nych” organizacji związkowych, któ-
rych powstawanie inspirowały wtedy 
ówczesnych władze. Statut „Solidar-
ności” przygotowywali m.in. przyszły 
premier Jan Olszewski, przyszły mar-
szałek Sejmu Wiesław Chrzanowski 
i przyszły marszałek Senatu Andrzej 
Stelmachowski. 

Batalia z sądem i kompromis
24 września Lech Wałęsa zło -
żył statut NSZZ „Sol idarność”  
w Sądzie Wojewódzkim w War-
szawie. Tydzień później sąd wysłał 
pismo do Komitetu Założycielskiego 
NSZZ „S” z zastrzeżeniami dotyczą-
cymi statutu. Chodziło m.in. o brak 
zapisu o kierowniczej roli PZPR.  
3 października w całym kraju odbył 
się godzinny strajk ostrzegawczy. Ofi-
cjalnym powodem protestu był brak 
realizacji postulatów przyjętych w 
Porozumieniach Sierpniowych, jed-
nak w rzeczywistości był to pokaz 
siły i liczebności związku. 24 paź-
dziernika Sąd Wojewódzki w War-
szawie wpisał do rejestru związków 
NSZZ „Solidarność”. Jednak sędzia 
Zdzisław Kościelniak samowolnie 
wniósł do statutu związku poprawki.  

M.in. umieścił klauzulę o kierowniczej 
roli partii oraz skreślił zapis mówiący 
o prawie do strajku. Przedstawiciele 
„S” zapowiedzieli, że nie będą tych 
poprawek respektować i zaskarżą 
je do Sądu Najwyższego. Pojawiła 
się zapowiedź strajku generalnego. 
Ostatecznie, w wyniku zakuliso-
wych rozmów zawarto kompromis. 
Strona solidarnościowa zgodziła się 
na umieszczenie w aneksie do statutu 
fragmentu Porozumień Gdańskich 
mówiący o uznaniu kierowniczej roli 
PZPR w państwie, a prawo do strajku 
przywrócono. W aneksie zawarto też 
fragmenty konwencji Międzynaro-
dowej Organizacji Pracy. Ostatecznie  
10 listopada Sąd Najwyższy zatwier-
dził statut NSZZ „Solidarność”. 

80 proc. pracowników 
Powstanie w państwie bloku wschod-
niego niezależnej od państwa legalnej 
organizacji związkowej było wyda-
rzeniem bez precedensu. Do NSZZ 
„Solidarność” wstąpiło 10 mln pra-
cowników, czyli ok. 80 proc. wszyst-
kich zatrudnionych w ówczesnych 
państwowych przedsiębiorstwach. 
Największy region, czyli Śląsko-Dą-
browski liczył 1,4 mln, kolejne Dolny 
Śląsk i Mazowsze po 0,9 mln. 

Grzegorz Podżorny

Foto: W
szechnica Solidarności/L. Biernacki

11 listopada świętowaliśmy 
101. rocznicą odzyskania 

niepodległości przez naszą 
Ojczyznę po 123 latach 

zaborów. Polska wróciła  
na mapę Europy i świata. 

10 listopada przypada  
inna ważna rocznica  

we współczesnej historii 
Polski. To właśnie tego 

dnia, 39 lat temu  
Sąd Najwyższy w 

Warszawie zarejestrował 
NSZZ „Solidarność”.  

Był to pierwszy  
w bloku wschodnim 

niezależny od państwa  
i partii komunistycznej  

związek zawodowy. 



www.solidarnosckatowice.pl
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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)

 5.148,07 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku (w III kwartale 2019 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)

PORADY PRAWNE

Z godnie z art. 17 Kodeksu pracy (dalej 
jako kp.) pracodawca jest obowiązany 
ułatwiać pracownikom podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych. Ta norma 
ogólna otwiera szereg możliwości, 

które pracodawca wraz z pracownikiem może 
swobodnie określić w odrębnej umowie, albo też 
w samej umowie o pracę. Praktyka jednak wska-
zuje, że strony stosunku pracy preferują zawarcie 
odrębnej umowy celem określenia obowiązków 
pracownika i pracodawcy, podczas podnoszenia 
kwalifikacji pracownika. Zgodnie z art. 1031 kp. 
przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wie-
dzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy 
pracodawcy albo za jego zgodą. Pracownikowi 
podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysłu-
gują urlop szkoleniowy, zwolnienie z całości lub 
części dnia pracy na czas niezbędny, by punktual-
nie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas 
ich trwania. Za czas urlopu szkoleniowego oraz 
za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy 
pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. 
Zgodnie z art. 1034 kp umowę o podnoszenie kwa-
lifikacji pracownika zawiera się na piśmie. Obo-
strzenie co do formy ma znaczenie dowodowe, a 
zatem ustne ustalenia między stronami również 
winny być przez nie respektowane. Główną istotą 
umowy o podnoszenie kwalifikacji przez pracow-
nika jest najczęściej ustalenie zasad finansowa-
nia przez pracodawcę kursu czy dodatkowego 
kierunku studiów, jakie ma podjąć pracownik. 
Zgodnie z art. 1035 kp. pracownik, który za zgodą 
i w porozumieniu z pracodawcą umówił się, że 
będzie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe  
i jednocześnie: 
• bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo 
przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,

• z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy 
bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie pod-
noszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego 

ukończeniu, w terminie określonym w umo-
wie, o podnoszenie kwalifikacji, nie dłuższym 
jednak niż 3 lata;

• w okresie wskazanym w umowie z pracodawcą 
lecz nie dłuższym niż 3 lata rozwiąże stosunek 
pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypo-
wiedzenia umowy o pracę z przyczyn mob-
bingu; który w powyższym okresie rozwiąże 
stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy 
pracodawcy lub z uwagi na mobbing – mimo 
braku tych przyczyn; 
jest obowiązany do zwrotu kosztów ponie-

sionych przez pracodawcę na cel jego szkolenia  
i innych dodatkowych świadczeń, w wysokości 
proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukoń-
czeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnosze-
nia. Obowiązek pracownika do zwrotu kosztów 
jest zatem proporcjonalny. Przykładowo, gdy z 
umowy z pracodawcą będzie wynikało, że ten 
ponosi koszt kształcenia pracownika w wysokości 
1000 zł i pracownik nie może rozwiązać stosunku 
pracy w okresie 3 lat od momentu podpisana 
umowy, a do rozwiązania umowy o pracę doj-
dzie po upływie 2 lat, wówczas pracownik będzie 
zobowiązany do zwrotu 2/3 kosztów szkolenia. 
Obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez 
pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawo-
dowych przez pracownika dotyczy tylko kosztów 
dodatkowych. Obowiązek zwrotu nie dotyczy 
natomiast wynagrodzenia za urlop szkoleniowy 
oraz wynagrodzenia za czas zwolnienia z całości 
lub z części dnia pracy, przeznaczonego na udział w 
obowiązkowych zajęciach w ramach podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych oraz na czas punktual-
nego przybycia na nie. Zasady podnoszenia kwali-
fikacji (dodatkowy urlop oraz ponoszenie kosztów 
przez pracodawcę) są zależne od ich zaakceptowa-
nia przez pracodawcę w sposób ustalony między 
stronami. Zatem pracownik, który je poniósł, nie 
ma roszczenia o zwrot kosztów, jeżeli podnosi kwa-
lifikacje bez zgody i wiedzy pracodawcy. 

PODNOSZENIE 
KWALIFIKACJI

Mateusz Widenka CDO24

Centrum Ochrony Prawnej

– umowa pracodawcy  
z pracownikiem

Infolinia 801 003 138
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Śląsko-Dąbrowski NSZZ

Oferta sprzedaży 
maszyn 
poligraficznych
Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Soli-
darność” w Katowicach oferuje do sprzedaży w 
całości lub na części używane maszyny i urządzenia 
poligraficzne: 

• dwie maszyny offsetowe ADAST Romayor 314 
• krajarkę/ gilotynę ADAST Maxima MH 80-3
• zszywarkę INTROMA 

Oferta ważna do 21 listopada. Osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt z Dariuszem Gierkiem, wiceprze-
wodniczącym ZR, tel. 32 353 84 25 wew. 230,  
prezydium@solidarnosckatowice.pl
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Reklama

– Halo, czy to sekstelefon?
– Taaak...

– A czemu mówisz szeptem?
– Wnuki śpią..

  

– Wiesz, Ania. Dziwak z niego.
– Czemu, Magda?

– Trzy godziny mnie upraszał,  
żebym do niego na kawę wpadła.  

A potem się okazało, że nie ma  
ani korkociągu ani prezerwatyw.

  

Koleżanki popijają kawę i gawędzą:
– Wiesz – mówi jedna – ja to jednak 

jestem naprawdę dobrą kobietą.  
Na przykład wczoraj na spacerze 

dałam żulowi 10 złotych.
– Tak? A co na to twój mąż?

– Krzywił się, że mało, ale podziękował!
  

Znalazła babka lampę Aladyna. 
Pociera, tradycyjnie wyskoczył dżin.

– Czego pragniesz, o pani?
– Bardzo kocham swojego męża. 

Chcę być dla niego najważniejsza. 
Chcę, by zawsze spał obok mnie. Chcę, 
żeby każdy dzień zaczynał kierując na 
mnie swój wzrok. By bez przerwy mnie 

dotykał i zabierał wszędzie ze sobą.
No i dżin zamienił ją w smartfona.

  

Rozmawia dwóch kolegów  
i jeden mówi do drugiego:

– Co będziesz robił w weekend?
– Wpierw to idę kupić sobie okulary.

– A później?
– Zobaczę.

 Humor:

Nudna ta nasza scena poli-
tyczna jak flaki z olejem. 
Zero poczucia humoru, zero 

zabawnych wpadek, raczej dołująca 
żenada. I nawet potencjalni bohate-
rowie niniejszej rubryki jakoś bez 
formy. Dość powiedzieć, że gazety 
poszukujące tzw. smaczków z inau-
guracyjnego posiedzenia wybrańców 
na Wiejskiej zauważyły tylko panią 
w stroju ludowym, ale nie wiedziały, 
czy chwalić, czy krytykować. Z kolei 
nius, że nieprzepadający za miesz-
kańcami Tczewa poseł Neumann w 
przerwie wypił piwo, też był nijaki, 
taki trochę nie za zabawny. Pocie-
szamy się, że pierwsze koty za płoty 
i już wkrótce dziewczyny oraz chło-
paki zaczną dokazywać z większym 
poczuciem humoru.

Przez te nudy zapomnieli- 
byśmy o dwóch perfor-
merkach. Jedna to niejaka 

Anita Sowińska z Lewicy, która pod-
czas ślubowania uniosła nad głową 
szalik z napisem: „Konstytucja”. Pani 
posłanka pochodzi z Tomaszowa 
Mazowieckiego. Sprawdziliśmy, 
jakie są tam kluby. Jest „Lechia”, jest 
„Mazovia”, jest „Pilica”, ale „Kon-
stytucji” Tomaszów Mazowiecki 
nie znaleźliśmy. Może pałęta się w 
jakiejś najniższej, nieznanej nawet 
internetowi klasie rozgrywkowej. Ale 
to i tak było lepsze niż posłanka KO 

Magdalena Filiks w T-shircie prawie 
takim samym, jak nosi Wałęsa. Tyle 
że na brzuchu panaprezydęta da się 
wyczytać napis OTUA, a na biuście 
posłanki Filiks widniała pełna nazwa 
tego mało znanego klubu z Toma-
szowa. Choć zważywszy na to, że 
pani posłanka jest ze Szczecina, bar-
dziej wskazany byłby napis „Pogoń”. 

Zasadniczo jedynym, który 
stanął, a właściwie usiadł 
na wysokości zadania, 

był Korwin-Mikke. Polityk, który 
po latach prób wreszcie uzyskał 
wymaganą liczbę głosów, uciął sobie 
komara na sejmowej sali plenar-
nej. Można by rzec, że wreszcie się 
dochrapał poselskiego fotela. Inna 
sprawa, że identyczną fotkę strzelono 
mu, gdy był w europarlamencie. Też 
kimał tam słodziutko podczas prze-

mówienia pewnej włoskiej ministry. 
Badacze zachowań JKM odkryli, że 
on tak po prostu w Sejmie ma. Podob-
nie było podczas inauguracyjnego 
posiedzenia izby niższej na Wiej-
skiej już cztery lata temu. Wówczas 
sen zmorzył go jednak nie w ławach 
poselskich, ale na galerii dla gości. 
Co by o nim nie mówić i nie sądzić, 
jednego odebrać mu nie można.  
Jest chłop konsekwentny. 

Rzecznik prasowy Konfe-
dercji tłumaczył swego 
guru, twierdząc, że on tak 

tylko wygląda, jakby spał, ale nie śpi, 
lecz „w ten sposób się skupia”. Nie 
wiemy, co o tym myśleć. Czy gdy już 
otworzy oczy, krzyczy, że Kartagina 
musi zostać zniszczona, czy raczej coś 
dużo bardziej przyziemnego.
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