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Co zrobić, gdy 
pracodawca nie 
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i ociepleniem klimatu.2 4
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Od 1 stycznia katowiccy 
strażnicy miejscy prowadzą 
protest włoski.
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Płaca minimalna  
mocno w górę
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Liczba tygodnia:

tylu uczniów 
ze szkół podstawowych, 

liceów ogólnokształcących, 
techników i szkół branżowych z naszego 

województwa rozpocznie 13 stycznia 
dwutygodniowe ferie zimowe. 

W tym roku śląscy uczniowie będą 
odpoczywać jako pierwsi. Razem z nimi 

ferie rozpoczną także dzieci z lubelskiego, 
łódzkiego, podkarpackiego i pomorskiego.

W ubiegłym roku tylko niespełna  
8 proc. uczniów z naszego województwa 

skorzystało ze zorganizowanych form 
wypoczynku, wyjeżdżając na zimowiska 

lub biorąc udział w półkoloniach.

530 
tys.

Kalejdoskop:

Więzienie za 
tępienie związków

Półtora roku więzienia za zwal-
czanie organizacji związko-
wych – taki wyrok usłyszał 

Lee Sang-hoon, prezes Samsung 
Electronics. Jak poinformował portal 
Business Insider, sąd w Seulu uznał 
prezesa jednej z największych połu-
dniowokoreańskich firm współwin-
nym zakłócania działalności związ-
ków zawodowych.

Postępowanie dotyczyło utrud-
niania działalności związkowej u 
podwykonawców pracujących 
dla Samsung Electronics Service w 
latach 2013-2016. Sąd uznał, że liderzy 
koreańskiej firmy wywierali naciski na 
działaczy związkowych m.in. poprzez 
pozyskiwanie poufnych informacji 
na ich temat i nakłanianie ich do 
rezygnacji z wysuwania postulatów. 

Wcześniej na 1,5 roku więzienia za 
utrudnianie działalności związkowej 
w innej jednostce Samsunga skazany 
został wiceprezes Kang Kyung-hoon. 

Nie chcą 
wiatraków 

Niemcy coraz częściej sprze-
ciwiają się budowaniu tur-
bin wiatrowych blisko ich 

domów. Pod koniec grudnia prze-
ciwko stawianiu wiatraków na tere-
nie swoich gmin protestowali m.in. 
mieszkańcy Attendorn i Epsendorf 
w Nadrenii Północnej-Westfalii. 
Podobne akcje zorganizowano także 
w kilku miejscowościach w Turyn-
gii i w podberlińskiej miejscowości 
Schwielowsee. 

Jak podał portal PolskieRadio24, 
rząd federalny rozważa wypłacanie 
mieszkańcom premii pieniężnych w 
zamian za niedogodności wynika-
jące ze stawiania wiatraków przed 
oknami ich domów.

U naszych zachodnich sąsiadów 
nastąpił zastój w rozwoju energetyki 
wiatrowej, co w ocenie rządzących 
może zagrozić planom osiągnięcia 
poziomu 65 proc. energii ze źródeł 
odnawialnych w 2030 roku.

Francuzi wciąż 
strajkują

Francuskie związki zawodowe 
zapowiedziały 7 stycznia, że 
nie przerwą strajku general-

nego trwającego w tym kraju od 
5 grudnia. Kolejna tura negocjacji 
dotyczących reformy systemu eme-
rytalnego zapowiedziana została na 
10 stycznia, ale związkowcy sprzeci-
wiają się większości zmian zapowie-
dzianych przez prezydenta Emma-
nuela Macrona. 

Najwięcej kontrowersji wzbu-
dza zamiar wprowadzenia prefe-
rowanego wieku przechodzenia na 
emeryturę, który miałby wynosić 64 
lata. Obecnie większość Francuzów 
nabywa uprawnienia emerytalne po 
ukończeniu 62 roku życia – czytamy 
na portalu wGospodarce.pl. 

Strona związkowa zapowiedziała 
przeprowadezenie kolejnych wiel-
kiech manifestacji, które zaplano-
wane zostały na 9 i 11 stycznia.

Oprac. Aga

W 
st a now isk u K NG 
wskazano, że zmiany 
klimatu w skali geolo-
gicznej są zjawiskiem 
naturalnym i należy 

zachować powściągliwość w interpre-
towaniu obserwowanego współcześnie 
ocieplenia klimatu jako skutku działal-
ności człowieka. W dziejach naszej pla-
nety były okresy, w których poziom CO2 
w atmosferze rósł, a temperatura ulegała 
obniżeniu. Występowały również okresy, 
gdy temperatura spadała, mimo że stęże-
nie CO2 było wielokrotnie wyższe niż 
obecnie. – Taka sytuacja jest sprzeczna 
z paradygmatem efektu cieplarnianego  
– czytamy w stanowisku opublikowanym 
w połowie grudnia.

Członkowie Komitetu Nauk Geolo-
gicznych PAN podkreślili również, że 
w XX wieku poziom CO2 w atmosferze 
zaczął rosnąć od 1958 roku, tymczasem 
wzrost temperatury rozpoczął się znacz-
nie wcześniej, bo już ok. roku 1920. – Dane 
geologiczne, analizowane w różnych ska-
lach czasowych, nie potwierdzają prostej, 
uniwersalnej zależności przyczynowo-
-skutkowej między wzrostem poziomu 
CO2 w atmosferze a wzrostem tempera-
tury, sugerując większą złożoność zjawi-
ska zmienności temperatury naszej pla-
nety – napisano w stanowisku KNG PAN. 

Zdaniem KNG dyskusyjna jest rów-
nież wiarygodność modeli klimatycz-
nych, w oparciu o które przewiduje się 
ocieplenie klimatu w przyszłości. Modele 
te prognozowały wzrost temperatury na 

Ziemi w latach 1976-2025 o 1,2OC. Tym-
czasem współczesne pomiary tempera-
tury dają wynik trzykrotnie niższy.

Autorzy stanowiska zastrzegli jednak, 
że choć decydujący wpływ działalności 
człowieka na zmiany klimatu jest dys-
kusyjny, to emisje CO2 mogą wzmacniać 
naturalne przyczyny ocieplenia. O ile 
jednak europejska polityka klimatycz-
no-energetyczna skupia się w zasadzie 
wyłącznie na prostej redukcji emisji, 
kosztem likwidacji przemysłu i obniże-
nia poziomu życia obywateli, KNG suge-
ruje skupienie się na działaniach innego 
rodzaju. – Z pragmatycznego punktu 

widzenia, najbardziej skuteczne są/będą 
te działania, które wykorzystują procesy 
pochłaniania CO2 i usuwania go z atmos-
fery w takiej ilości, w jakiej jest emito-
wany do atmosfery wskutek działalności 
człowieka – czytamy w stanowisku. 

W konkluzji stanowiska naukowcy 
zaapelowali, aby debata o przyczynach 
i skutkach zmian klimatu była prowa-
dzona w dyskursie naukowym, a nie 
publicznym. – Spory naukowe dotyczące 
roli CO2 w procesie zmian klimatu, często 
uwarunkowane konfliktami grupowymi 
lub personalnymi, powinny iść torem 
przyjętym w dyskursie naukowym,  

a nie odbywać się na forum publicznym, 
gdyż rozbieżne oceny powodują zamęt 
pojęciowy, chaos informacyjny, a nawet 
panikę, szczególnie wśród młodzieży  
– zaznaczyli członkowie KNG. 

Pod stanowiskiem podpisało się 
ponad 30 profesorów reprezentujących 
największe polskie uczelnie i jednostki 
badawcze, w tym m.in. Uniwersytet 
Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Uniwersytet Śląski, Pań-
stwowy Instytut Geologiczny, czy Poli-
technikę Wrocławską. 

Łukasz Karczmarzyk

Nie ma prostej zależności między 
CO2 i ociepleniem klimatu

Foto: pxfuel.com

Dane nie potwierdzają prostej zależności pomiędzy ilością 
CO2 w atmosferze, a wzrostem temperatury – twierdzi Komitet  

Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. Stanowisko w tej sprawie 
podpisało ponad 30 wybitnych naukowców z największych  

polskich uczelni i jednostek badawczych. 
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Płaca minimalna  
mocno w górę

W zrost minimalnego 
wynagrodzenia wpły-
nie pozytywnie na 
sytuację finansową 
gospodarstw domo-

wych. W porównaniu z rokiem 2015 płaca 
minimalna wzrośnie o 850 zł, to wzrost 
prawie o połowę w ciągu ostatnich pięciu 
lat – podkreśliła Marlena Maląg, minister 
rodziny, pracy i polityki społecznej.

Od 1 stycznia płaca minimalna 
wynosi „na rękę” 1920,62 zł. Wraz z naj-
niższym wynagrodzeniem należnym 
pracownikom zatrudnionym na pod-
stawie umowy o pracę, wzrosła również 
minimalna stawka godzinowa dla okre-
ślonych rodzajów umów cywilnopraw-
nych. Od 1 stycznia będzie ona wynosić 
17 zł brutto wobec 14,70 zł w 2019 roku.

Kolejną ważną zmianą, wprowadzoną 
dzięki staraniom NSZZ „Solidarność”, jest 
wyłączenie z minimalnego wynagrodze-
nia dodatku za staż pracy. Nowelizację 
ustawy w tym zakresie Sejm przyjął w 
lipcu 2019 roku. Dotychczas w wielu fir-
mach i instytucjach publicznych dodatek 
stażowy, który w założeniu powinien być 
formą docenienia doświadczonych pra-
cowników, zupełnie nie spełniał swojej 
funkcji. Osoby z dłuższym stażem pracy 
często otrzymywały niższe wynagrodze-
nie zasadnicze niż nowo zatrudnieni pra-
cownicy i dopiero po doliczeniu dodatku 
za staż pracy ich pensja osiągała poziom 
płacy minimalnej.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi 
przepisami do ustalania wysokości mini-
malnego wynagrodzenia nie wlicza się 
też dodatku za pracę w nadgodzinach, 
nagrody jubileuszowej oraz odprawy 
emerytalnej i rentowej. W 2017 roku z 
minimalnego wynagrodzenia wyłączony 
został również dodatek za pracę w nocy. 

Po podwyżce płaca minimalna będzie 
stanowić 49,7 proc. prognozowanego na 
2020 rok przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej. W ubiegłym 
roku ten stosunek wynosił 47,2 proc. 
Stopniowe dochodzenie najniższego 
wynagrodzenia do poziomu co naj-
mniej połowy średniej pensji to realiza-
cja postulatu NSZZ „Solidarność”, który 
związek podnosi od wielu lat. 

Kilkanaście dni temu Główny Urząd 
Statystyczny opublikował dane dotyczące 
liczby osób, których zarobki nie przekra-
czały minimalnego wynagrodzenia na 
koniec 2018 roku. To najnowsze statystyki 
dotyczące tej kwestii. Zgodnie z wylicze-
niami GUS płacę minimalną otrzymy-
wało wówczas ok. 1,5 mln pracowników. 
To o 3,7 proc. mniej niż rok wcześniej. 

Od 2015 do 2020 roku lat minimalne 
wynagrodzenie za pracę wzrosło łącznie o 
850 zł, czyli o ponad 48 proc. We wcześniej-
szej „pięciolatce” ten wzrost był znacznie 
skromniejszy. Najniższa płaca zwiększyła 
się w tym okresie łącznie o 433 zł co w 
ujęciu procentowym stanowiło wzrost o 
niespełna 33 punkty procentowe. 

Wbrew tezom powtarzanym czę-
sto przez przeciwników podnoszenia 
płacy minimalnej jej szybszy wzrost 
nie wpłynął negatywnie na poziom 
bezrobocia. Przeciwnie. W listopadzie 
ubiegłego roku stopa bezrobocia wyno-
siła 5,1 proc. Tak niewielki odsetek osób 
pozostających bez pracy w listopadzie 
odnotowano po raz ostatni 30 lat temu. 

Szybsza dynamika wzrostu płacy 
minimalnej pozwala za to niwelować 
rozwarstwienie dochodowe w naszym 
kraju. Widać to chociażby po tym, 
jak kształtuje się mediana zarobków. 
Mediana wynagrodzeń to wartość środ-
kowa. Połowa Polaków zarabia mniej,  
a połowa więcej od tej kwoty. Ten 
wskaźnik znacznie lepiej obrazuje rze-
czywisty poziom zarobków w naszym 
kraju, niż średnie wynagrodzenie, 
które zawyżają najlepiej wynagradzane 
grupy pracowników. Z najnowszych 
danych Głównego Urzędu Statystycz-
nego wynika, że w październiku 2018 
roku mediana płac w polskiej gospo-
darce wyniosła 4094,98 zł brutto. Jak 
wyliczył Polski Instytut Ekonomiczny 
wskaźnik ten rośnie najszybciej od 
dekady, a dynamika wzrostu jest więk-
sza niż w przypadku średniego wyna-
grodzenia. To z kolei oznacza, że płace 
najskromniej opłacanych pracowników 
rosną szybciej w porównaniu do osób, 
które cieszą się wysokimi zarobkami. 

Łukasz Karczmarzyk

infografika: oprac. w
łasne na podstaw

ie danych G
US

W 2020 roku płaca 
minimalna wzrośnie 

o 350 zł do poziomu 
2600 zł brutto. 

Dzięki staraniom 
„Solidarności” do 

wyliczania najniższego 
wynagrodzenia nie 

będzie włączany 
dodatek stażowy, co 

wyraźnie poprawi 
sytuację znacznej części 

najniżej uposażonych 
pracowników.
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Porozumienie 
płacowe w 
Roca Polska
Od 1 stycznia 2020 roku wyna-

grodzenia pracowników 
produkcyjnych w firmie 

Roca Polska w Gliwicach wzrosły od 
ok. 200 zł do przeszło 300 zł brutto. 
Podwyżki dla załogi wynegocjowała 
działająca w tej firmie „Solidarność”.

Porozumienie płacowe przedsta-
wiciele „S” podpisali z pracodawcą 
16 grudnia. Zgodnie z jego zapisami 
pensje pracowników produkcyjnych 
od początku roku zwiększyły się o 
4,25 proc. Oprócz tego osoby, które w 
spółce przepracowały co najmniej 12 
lat, otrzymają jeszcze dodatek sta-
żowy.  – W sumie ich wynagrodzenia 
wzrosły średnio o 6 proc. – mówi Sła-
womir Kuls, przewodniczący „Solidar-
ności” w Roca Polska. Jak informuje, 
pracownicy produkcyjni, których 
dotyczy porozumienie, stanowią ok. 90 
proc. załogi.

Gliwicki zakład należy do hiszpań-
skiej Grupy Roca. Produkuje ceramikę 
sanitarną. W Roca Polska pracuje 
blisko 500 osób. Do „Solidarności” 
będącej jedyną organizacją związ-
kową działającą firmie należy ponad 
połowa załogi.

 Aga

Podwyżki 
w gliwickiej 
spółce Saint-
Gobain
Płace większości pracowników 

produkcyjnych Saint-Gobain 
Construction Products Polska 

wzrosły o co najmniej 1,3 zł brutto za 
godzinę pracy. To efekt porozumie-
nia podpisanego przez „Solidarność”  
działającą w gliwickiej spółce. Pod-
wyżki obowiązują od 1 stycznia.

– Porozumienie reguluje mini-
malną kwotę podwyżki. W przypadku 
poszczególnych pracowników może 
być ona większa, jednak o tym będą 
decydować ich przełożeni – wyjaśnia 
Piotr Biskup, przewodniczący „Solidar-
ności” w Saint-Gobain Construction 
Products Polska. Dodaje, że wynagro-
dzenia pracowników administracji, 
którzy nie są zatrudnieni w systemie 
godzinowym, wzrosną co najmniej o 
220 zł brutto

Zapisami porozumienia płaco-
wego podpisanego 12 grudnia obję-
tych zostało 75 proc. załogi. Podwyżek 
nie dostali m.in. nowo zatrudnieni 
pracownicy oraz osoby, które w 2019 
roku otrzymały karę porządkową lub 
naganę.

Gliwicka spółka Saint-Gobain 
Construction Products Polska zatrud-
nia około 300 osób. Firma produkuje 
wełnę mineralną i szklaną.

 Aga

Protest włoski  
w straży miejskiej

Rezygnują z wypisywania mandatów, jeśli mogą ograniczyć się  
do pouczenia oraz ściśle wypełniają wszelkie procedury, co znacznie 

wydłuża czas ich interwencji. W ten sposób strażnicy miejscy  
z Katowic zrzeszeni w NSZZ „Solidarność” prowadzą od 1 stycznia 

protest przeciwko niskim zarobkom. Akcja ma potrwać trzy miesiące.

T o nie jest strajk, bo 
my strajkować nie 
możemy. To protest 
p o dobny  do  t z w. 
st rajku włosk iego. 

Polega na tym, że podczas inter-
wencji bardzo skrupulatnie, szcze-
gółowo dopełniamy wszelkich pro-
cedur. Powoli, punkt po punkcie. 
To skutkuje tym, że wszystko trwa 
znacznie dłużej niż zazwyczaj. Poza 
tym mandaty wypisujemy tylko w 
naprawdę szczególnych przypad-
kach, najczęściej ograniczamy się do 
pouczeń – mówi Mariusz Machała, 
szef „Solidarności” w katowickiej 
Straży Miejskiej.

Jak wylicza przewodniczący, od 
2016 roku do października 2019 
roku z katowickiej Straży Miej-
skiej odeszło 60 funkcjonariuszy. 
Główną przyczyną odejść są niskie 
wynagrodzenia, u części strażni-

ków na poziomie płacy minimalnej. 
– Ludzie po prostu zwalniają się z 
pracy u nas i idą do straży miejskiej 
w Chorzowie czy w Świętochłowi-
cach, gdzie już na starcie otrzymują 
lepsze zarobki. Wielu kolegów 
poszło też do policji, gdzie są nie 
tylko wyższe płace, ale i możliwość 
przejścia na wcześniejszą emeryturę 
– mówi Machała. 

Obok podwyżek płac, kolej-
nym postulatem zwiazkowców jest 
zwiększenie zatrudnienia. – Nasze 
miasto ma 300 tys. mieszkańców. 
Kolejne tysiące przyjeżdżają tu do 
pracy z miast ościennych. Tymcza-
sem ulice patroluje tylko niespełna 
50 funkcjonariuszy. W sąsiednim 
Chorzowie, gdzie mieszkańców 
jest o połowę mniej i zdecydownie 
mniej dojeżdżąjących do pracy, na 
ulicach jest 40 funkcjonariuszy w 
patrolach. W naszej ocenie, aby-

śmy osiągnęli poziom Chorzowa, 
liczba patrolujących w Katowicach 
musiałby wzrosnąć co najmniej do 
stu – wylicza przewodniczący.

– Nasza akcja to również pro-
test przeciwko lekceważeniu nas 
przez władze miasta. Na żadne z 
pism w sprawie płac, które wysy-
łaliśmy do prezydenta Katowic w 
ostatnich miesiącach, nie otrzyma-
liśmy odpowiedzi – mówi Mariusz 
Machała. – Nie oczekujemy cudów, 
ale domagamy się rozmowy, dia-
logu na partnerskich zasadach i 
podjęcia próby rozwiązania pro-
blemu – dodaje.

Straż Miejska w Katowicach 
zatrudnia w sumie 103 osoby. 
Niespełna połowa patroluje ulice. 
Pozostali to głównie pracownicy 
biurowi, pracownicy monitoringu 
oraz kadra zarządzająca i dyżurni.

Grzegorz Podżorny

Foto: flickr.com
/C

ezary Borysiuk
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S półka powstała dwadzie-
ścia lat temu i do tej pory 
nie działała w niej żadna 
organizacja związkowa. 
– Wszelkie decyzje doty-

czące pracowników podejmował jed-
nostronnie pracodawca. Nie mieliśmy 
na nie żadnego wpływu. Dostawali-
śmy jedynie niewielkie podwyżki. W 
niektórych latach nawet nie rekom-
pensowały one inflacji – podkreśla 
przewodniczący.

Przyznaje, że myśl o założeniu 
związku dojrzewała wśród pracow-
ników przez dość długi czas. Po wielu 
rozmowach doszli do wniosku, że 
muszą się wreszcie zorganizować, bo 
jeśli tego nie zrobią, to nic się w firmie 
nie zmieni. Jednak nie była to łatwa 
decyzja. – Mieliśmy świadomość, że 

kierowanie organizacją związkową 
nie jest proste, a my nie mamy żad-
nego doświadczenia związkowego. 
Dlatego wybraliśmy „Solidarność”, 
zyskując dostęp do bezpłatnych porad 
prawnych i profesjonalnych szkoleń  
– dodaje Klaudiusz Borski. 

Wiedza i doświadczenie eksper-
tów z NSZZ „Solidarność” z pewno-
ścią przydadzą się nowej komisji, bo 
młodzi związkowcy chcieliby przede 
wszystkim doprowadzić do rozpo-
częcia negocjacji dotyczących pod-
wyżek płac. – Od nowego roku zna-
cząco wzrosła płaca minimalna. W 
dodatku nasi pracownicy widzą, że 
wielu pracodawców przyznaje pod-
wyżki, więc trudno się dziwić, że też 
chcieliby lepiej zarabiać – podkreśla 
przewodniczący nowej organizacji.

O tym, jak przebiegają rozmowy 
płacowe i jakie przynoszą efekty, w 
znacznej mierze decyduje liczeb-
ność organizacji związkowej. Im 
więcej pracowników do niej należy, 
tym silniejsza jest pozycja związku 
w negocjacjach z pracodawcą. Na 
razie związkowcy spotykają się z 
pracownikami firmy i przekazują 
im informacje dotyczące możliwo-
ści, jakie stwarza przynależność do 
„Solidarności”. – Musimy też prze-
konać pracodawcę, że nie zorgani-
zowaliśmy się przeciwko niemu, ale 
po to, żeby z nim współpracować 
– podkreśla Klaudiusz Borski.

W Przedsiębiorstwie Wodocią-
gów i Kanalizacji w Żorach zatrud-
nionych jest 120 pracowników.

Agnieszka Konieczny

Foto: pxhere.com

Pracownicy Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji  

w Żorach zrzeszyli się  
w NSZZ „Solidarność”.  

– Chcemy mieć możliwość 
reprezentowania załogi  

przed pracodawcą i 
prowadzenia negocjacji 
dotyczących podwyżek 

wynagrodzeń i warunków 
pracy – mówi Klaudiusz 
Borski, przewodniczący  

nowej organizacji.

Tak długich 
weekendów 

już więcej  
w tym roku  

nie będzie

Przyzwyczajeni do rytmu pię-
ciodniowego tygodnia pracy i 
dwóch wolnych dni w weekend, 

mogą już czuć się zmęczeni tym rol-
lercoasterem dni wolnych i roboczych. 
Choć pewnie część jest zadowolona z 
okazji, jaką była możliwość skorzysta-
nia z dwóch tygodni nieprzerwanego 
wolnego kosztem wzięcia tylko pięciu, 
bądź sześciu dni urlopu. W 2020 roku 
tak długich weekendów nie będzie.

Rok 2020 jest rokiem przestępnym i 
liczy 366 dni. Raz na cztery lata luty jest o 
jeden dzień dłuższy. W tym roku 29 lutego 
przypada w sobotę. W sumie w 2020 roku 
mamy 253 dni robocze i 113 dni wolnych. 

Z 13 świąt ustawowo wolnych od pracy, 
siedem przypada w dni powszednie od 
poniedziałku do piątku, a sześć w week-
endy. Za święto przypadające w sobotę, 
zgodnie z zapisami Kodeksu pracy pra-
cownikowi należy się dzień wolny, który 
wyznacza pracodawca. W kalendarzu 
na 2020 rok są dwie takie daty. To Święto 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
15 sierpnia i drugi dzień Świąt Bożego 
Narodzenia 26 grudnia.

Miłośników mocno przedłużo-
nych, trwających tydzień weekendów 
tegoroczny kalendarz nie rozpieszcza. 
Np. 1 maja to piątek, a 3 maja to nie-
dziela. Święto Bożego Ciała przypada 

11 czerwca, więc jeden dzień urlopu w 
piątek 12 czerwca, pozwoli na w sumie 
czterodniowy wypoczynek, ale to w 
zasadzie wszystko. Dzień Niepodległo-
ści przypada w środku tygodnia, ale 
listopad nie jest miesiącem, w którym 
łaknęlibyśmy przedłużonych weeken-
dów. Czyli, podsumowując, po ostatnich 
trwających dwa tygodnie świętach, 
dopiero za rok okazja na dłuższy wypo-
czynek bez konieczności pozbywania 
się jakże cennych dni urlopu. I to też bez 
szału, bo Boże Narodzenie w 2020 roku 
wypada w piątek, a drugi dzień świąt 
to już weekend.

 NY

W żorskich wodociągach 
powstała „Solidarność”



Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ „Solidarność”
Katowice 9-15.01.2020 / Nr 1/2020

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

6 EKOLOGIA I ROZWÓJ

Dlaczego warto zainwestować 
w termomodernizację domu

W ielu osobom wydaje 
się, że jak wymienią w 
mieszkaniu tradycyjne 
żarówki na żarówki 
energooszczędne typu 

LED, to znacząco zredukują rachunki za 
prąd. Nic bardziej mylnego. Jak wynika z 
raportu „Polska Ocieplona”, wykonanego 
pod koniec zeszłego roku przez firmę GFK 
Polonia na zlecenie marki ISOVER, koszty 
oświetlenia stanowią jedynie ok. 3-4 proc. 
wydatków na energię. Z kolei urządzenia 
elektryczne odpowiadają za zużycie 6 
proc. energii. Najwięcej pieniędzy pochła-
nia ogrzewanie.

Przeciętne polskie gospodarstwo w 
ciągu sezonu grzewczego wydaje na ten 
cel przeszło 3,8 tys. zł. To blisko 70 proc. 
środków przeznaczanych na nośniki ener-
gii. Tymczasem kompleksowa termomo-
dernizacja budynku, czyli ocieplenie ścian 
zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana 
drzwi, okien, a także źródła ciepła, może 
pozwolić na zaoszczędzenie nawet do 70 
proc. energii. Niższe koszty ogrzewania, 
to istotna, ale nie jedyna korzyść płynąca 
z tego typu inwestycji. Dzięki termomo-
dernizacji poprawia się także jakość życia 
domowników. W ocieplonym budynku 
łatwiej jest utrzymać stałą temperaturę, co 
ma duże znaczenie w budowaniu odpor-
ności organizmu i ochrony przed infek-
cjami. Zmniejsza się także ryzyko rozwoju 

pleśni, będącej przyczyną wielu chorób, 
m.in. zapalenia zatok, gardła, czy oskrzeli, 
a także alergii. Ponadto, izolacja termiczna 
domu wpływa na jego wyciszenie, chro-
niąc chociażby przed hałasem ulicznym.

Poprawa efektywności energetycznej 
budynku, to także jeden ze sposobów na 
walkę ze smogiem. Jak podkreślili auto-
rzy opracowania, ponad 88 proc. emisji 
pyłu zawieszonego PM 10 ma związek z 
ogrzewaniem budynków jednorodzin-
nych. W wyniku tego procesu emito-
wane są także inne substancje szkodliwe 
dla zdrowia ludzi i środowiska. Są to 
m.in. pyły PM5 i PM 2,5 z drobinkami 
sadzy, dwutlenek siarki, czy metale cięż-
kie takie jak rtęć, ołów czy kadm. Niska 
emisja to przede wszystkim efekt palenia 
śmieciami, odpadami węglowymi i kiep-
skiej jakości węglem w przestarzałych 
piecach tzw. „kopciuchach”. Zmniejsza-
jąc zapotrzebowanie budynku na ener-
gię i instalując nowoczesny kocioł na 
dobrej jakości węgiel, przyczyniamy się 
do znacznego ograniczenia emisji tych 
szkodliwych substancji. 

Kompleksowa termomodernizacja 
budynku, to inwestycja przekraczająca 
możliwości finansowe przeciętnego 
gospodarstwa domowego. Dlatego o 
środki na ten cel cały czas można się sta-
rać w ramach rządowego programu „Czy-
ste Powietrze”, który jest realizowany 

przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączna 
wartość tego projektu to przeszło 100 mld 
zł, które powinny zostać wydane do 2029 
roku. Środki z programu można uzyskać 
zarówno na ocieplenie budynku, jak i na 
wymianę źródła ciepła. Jak wskazują eks-
perci, by taka inwestycja była efektywna 
najpierw należy przeprowadzić komplek-
sową izolację termiczną domu, a dopiero 
potem dobrać piec, o mocy adekwatnej 
do zapotrzebowania budynku na energię. 
W tej kolejności zrealizowana inwestycja 
może pozwolić na zaoszczędzenie nawet 
do 8 tys. zł.

Agnieszka Konieczny

infografika: oprac. własne na podstawie raportu „Polska Ocieplona” 
wykonanego na zlecenie firmy ISOVER

Tylko niewiele ponad 
30 proc. Polaków zdaje 

sobie sprawę z tego, 
że brak ocieplenia 

domów i ich niewłaściwe 
ogrzewanie, to główne 

przyczyny niskiej emisji 
i smogu. Inwestycje w 

termomodernizację 
budynków przynoszą 

także wiele innych 
korzyści – wzrasta 

komfort życia 
domowników, poprawia 

się stan ich zdrowia.

Wnioski o dofinansowanie termo-
modernizacji budynku w ramach 
programu „Czyste Powietrze” można 
składać w siedzibie Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach 
przy ul. Wita Stwosza 2, w oddzia-
łach WFOŚiGW w Bielsku-Białej i 
Częstochowie oraz w 25 gminach 
woj. śląskiego, z którymi Fundusz 
podpisał stosowną umowę. Więcej 
informacji znajduje się w serwisie 
internetowym WFOŚiGW w Katowi-
cach: www.wfosigw.katowice.pl

Zużycie energii w przeciętnym 
polskim gospodarstwie domowym



www.solidarnosckatowice.pl
fb.com/SlaskoDabrowskaSolidarnosc

227 litrów krwi udało się zebrać w zeszłym roku 
w akcjach krwiodawstwa zorganizowanych przez 
Klub Honorowych Dawców Krwi, działający przy 
ZG Sobieski z inicjatywy zakładowej „Solidarności”. 
W sumie wzięło w nich udział 511 osób.

Tylko podczas ostatniej akcji, która odbyła się  
13 grudnia, zebrano ponad 20 litrów krwi.

Klub działa od 2012 roku, ale związkowcy z kopalnia-
nej „Solidarności” już wcześniej organizowali podobne 
zbiórki. Akcje odbywają się raz w miesiącu. Biorą w 
nich udział pracownicy kopalni.

Wielu członków Klubu oddaje krew regularnie, ale 
podczas comiesięcznych zbiórek pojawiają także 
nowe osoby. – To bardzo ważne, bo jednorazowo 
pobiera się 450 ml krwi. Taką ilość kobiety mogą 
oddać tylko 4 razy w roku, zaś mężczyźni 6 razy  
– mówi Dariusz Piechowicz, związkowiec z „S” i prezes 
Klubu Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski. 

Aga

7PORADY PRAWNE

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 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 na stronie internetowej www.cdo24.pl.

P rawo pracy określa m.in. jakie zada-
nia musi spełnić każdy pracodawca. 
Jednym z obowiązków właścicieli 
firm jest opłacenie składek do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

za siebie i pracowników. Są to składki na ubez-
pieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, 
zdrowotne oraz opcjonalnie chorobowe. Jeżeli 
pracodawca nie wywiązuje się z tego zadania, to 
może spodziewać się poważnych konsekwencji 
finansowych, a nawet może zostać pociągnięty 
do odpowiedzialności karnej.

Składki na ubezpieczenie społeczne oraz 
zdrowotne pracowników powinny być opłacone 
do 15 dnia miesiąca. Powyższa data obowiązuje 
każdego przedsiębiorcę i jest ustalona odgórnie. 
ZUS nie przypomina o tym w żaden sposób, dla-
tego w interesie pracodawcy jest przestrzeganie 
wyznaczonych terminów. 

Pracownik może samodzielnie sprawdzić sta-
tus płatności swoich składek, np. przy pomocy 
Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

W przypadku powzięcia wiedzy przez pra-
cownika o istnieniu zaległości w płatnościach 
składek powinien on walczyć o swoje i w 
pierwszej kolejności złożyć pisemny wniosek 
do pracodawcy.

Pracodawca ma obowiązek poinformować 
pracownika, w jaki sposób złożony przez niego 
wniosek rozpatrzył. Ma na to 60 dni liczonych 
od dnia wpłynięcia wniosku. To czas, w którym 
pracodawca zazwyczaj podejmuje (a przynaj-
mniej powinien był podjąć) konkretne kroki 
– dowiaduje się, z czego wynika brak zaksięgo-
wania składek, uzupełnia ewentualne braki w 
dokumentacji, czasem reguluje od razu zaległe 
składki. Ma na to kolejne 30 dni od dnia poin-
formowania o tym pracownika.

Jeżeli jednak wniosek złożony u pracodawcy 
nie przyniósł oczekiwanego rezultatu, należy 
wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie 
postępowania wyjaśniającego bezpośrednio do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do wniosku 
należy dołączyć umowę o pracę/zlecenie zawartą 
z pracodawcą, a także wszelkie posiadane aneksy 
do ww. umowy oraz PIT-y, które będą stanowiły 
dowód na wysokość pobieranego wynagrodzenia, 
od którego powinny być odprowadzane składki.

Zgodnie z brzmieniem art. 35 § 3 Kodeksu 
postępowania administracyjnego ZUS powinien 
zakończyć postępowanie wyjaśniające „nie póź-
niej niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie 
skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch 
miesięcy od dnia wszczęcia postępowania”.

Jakie konsekwencje poniesie pracodawca 
w przypadku nieopłacenia składek ZUS  
w terminie?

Jeżeli po zbadaniu sprawy przez ZUS okaże 
się, że pracodawca istotnie nie odprowadzał 
wymaganych składek lub odprowadzał je w 
nieodpowiedniej wysokości, ZUS wezwie praco-
dawcę do uregulowania należnych sum. Ponadto 
nałoży na niego odsetki za zwłokę w płatności.

Dodatkowo Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
może nałożyć na pracodawcę dodatkową opłatę 
w wysokości do 100 proc. nieopłaconych składek.

W przypadku, kiedy pracodawca notorycz-
nie wzbrania się przed uiszczeniem należnych 
składek, ZUS może wszcząć postępowanie egze-
kucyjne i wymusić ściągnięcie długu.

W przypadku, gdy pracodawca nie będzie 
uiszczał składek w sposób uporczywy lub zło-
śliwy, może zostać dodatkowo pociągnięty do 
odpowiedzialności karnej na podstawie art. 218 
§ 3 Kodeksu karnego.

NIEOPŁACENIE 
SKŁADEK ZUS  
PRZEZ PRACODAWCĘ
Łukasz Kubski CDO24

Centrum Ochrony Prawnej
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 2.600 zł
Minimalne wynagrodzenie za pracę 
(od 1 stycznia 2020 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)

Od lat pomagają 
ratować ludzkie 
życie

Foto: D
ział inform

acji KZ NSZZ Solidarność ZG
 Sobieski
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Reklama

Córka do matki:
– Mamusiu, czy ja jestem ładna? 

– Zapytaj swojego chłopaka. 
– Przecież ja nie mam chłopaka…

– No właśnie.
  

W szpitalu lekarz pyta pacjenta:
– Czy nie odczuwa pan nudności?
– Nie, mam tu takie małe radyjko.

  

– Monia, i jak tam ten Szczepan?  
Będzie coś?

– Nie bardzo.
– Czemu tak sądzisz?

– Zrozumiałam, że się nam nie uda,  
gdy w kawiarni ja zamówiłam 
podwójną whisky, a on lody…

  

Mama pyta Jasia:
– Skąd masz tego ładnego misia?

– Od kolegi z piętra wyżej.
– A co mówił, jak Ci go dawał?

– Nic, tylko strasznie płakał.
  

Ojciec do syna:
– Jak tam postępy w szkole?

– W porządku. Kontrakt z piątą klasą 
przedłużony na następny rok.

  

– Jaka jest najczęstsza wada postawy  
u żonatych mężczyzn?

– Dupa na boku.
  

Lekarz pyta pacjenta:
– Czy prześladują pana  

sny erotyczne?
– A dlaczego zaraz prześladują? 

 Humor:

Z rosnącym zaciekawie-
niem obserwujemy, jak 
wiodące portale przynaj-

mniej raz dziennie ostrzegają, że tu i 
ówdzie temperatura spadnie poniżej 
zera, że będzie gołoledź, że popró-
szy śnieżek gdzieś, krótko mówiąc, 
pomagają nam przygotować się na 
tzw. zaskakujący atak zimy w stycz-
niu. Już nie tylko sentmentalni, tęsk-
niący za śniegiem zimą dorośli są 
tym szumem informacyjnym poiry-
towani. Również nieletni jak to się 
mówi – miłośnicy białego szaleństwa 
– przestają wierzyć wiodącym porta-
lom. Nie dość, że te teksty o śnieżku, 
poprószeniu czy gołoledzi brzmią jak 
z niezapowiedzianego dyktanda, to w 
dodatku nic się nie sprawdza. Ta zima 
to jakiś fejk.

Nie możemy sobie odmó-
wić, żeby nie napisać  
o naszym europośle,  

chopie z Rudy, kery zobaczył w Bruk-
seli, jak ten słynny Manneken pis 
mo to wszystko wiycie gdzie i mu 
się spodobało. Łón też leje tera na 
wszystko. Jakby co, bydzie tłumaczył, 
że go ta końcówka zmyliła. Najpierw 
spróbowoł ostrożnie, z charkatestycz-
nym dla siebie wyczuciem swojej 
nowej roli. Nie na siłę, tylko delikatnie 
trzewikiem otwiyroł dźwiyrze w tyj 
Brukseli, kere mu jakiś ch... zaczasnął. 
Nie otworzył, ale się sprawdził w par-

kurze i zloz schodami ewakuacyjnymi.  
A teraz jest już pon całom gembom. 
Zrobi transformacje. Ukochane okre-
ślenie na calym rodzinnym Śląsku 
od dziesiątek lat. W dodatku bydzie 
to transforamcja zielona. Tak zielona 
jak smarki z nosa fest chorego bajtla. 
Transformacja ta ma polegać na zbu-
dowaniu na Górnym Śląsku centrum 
szkoleniowego, w którym górnicy będą 
się szkolić do roboty w energetyce wia-
trowej. Nie ma co owijać w bawełnę 
panie były ministrze. Trzeba od razu 
prosto z mostu powiedzieć, że planujesz 
pan przeszkolić górników do uprawy 
kapusty i fasoli. Przynajmniej chwila 
się pośmiejemy. Szeroko, rubasznie.  
I wspólnie z wyborcami zaśpiewamy: 
„Ruda tańczy jak szalona”.

Ale taka już jest, wicie, 
rozumicie, polityka. Roz 
w lewo, roz w prawo,  

tu scyganić, tam prowdy nie powie-
dzieć, trzeba se radzić. O marszałku 
Senatu nic w tym numerze nie 
piszemy, bo nie po to kupiliśmy pop-
corn, aby pisać, ale żeby przegryzać, 
obserwując serial z kolesiem, którego 
piętą achillesową są podobno opako-
wania listów niewypełnione listami. 
Dziwne to, ale wciągające. A na zakoń-
czenie pragniemy dodać, iż w nowym 
roku, jakże symetrycznie, a zarazem 
niesymetrycznie układającym się 
ciągu liczb i cyfr 2020, życzymy Dro-
gim Czytelnikom wszystkiego tego, 
czego Wy nam życzycie.
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