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Do szpitali w całym kraju 
trafi 6,7 mln zł na utylizację 
odpadów medycznych.
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Krótko:

Adient Seating Poland

Do 10 lutego na konta pracowników 
firmy Adient Seating Poland w Sie-
mianowicach Śląskich wpłyną wyż-

sze wynagrodzenia. Podwyżki wynegocjowały 
działające w spółce organizacje związkowe. 
Zapisy porozumienia płacowego obejmują 
pracowników produkcyjnych, którzy stanowią 
zdecydowaną większość załogi spółki. 

Podwyżki weszły w życie 1 stycznia, a poro-
zumienie w tej sprawie podpisane zostało w 
siemianowickiej spółce pod koniec zeszłego 
roku. – Stawki godzinowe pracowników pro-
dukcyjnych wzrosły o 70 groszy brutto. To 
oznacza miesięczną podwyżkę wynoszącą 
ok. 120 zł brutto – informuje Grzegorz Śpie-
wak, przewodniczący „Solidarności” w Adient 
Seating Poland w Siemianowicach Śląskich. 
– Nie chcieliśmy przedłużać negocjacji w nie-
skończoność, dlatego zdecydowaliśmy się na 
podpisanie porozumienia, chociaż zdajemy 
sobie sprawę z tego, że pracownicy liczyli na 
więcej. Z drugiej strony musieliśmy brać pod 
uwagę niepewność związaną z pandemią 
koronawirusa, w dalszym ciągu nikt nie jest 
w stanie przewidzieć, jak rozwinie się sytu-
acja i czy proces produkcyjny nie zostanie 
zachwiany. Pracodawca mógł przecież nic nie 
dać, a rozmowy mogły zakończyć się fiaskiem 
– dodaje przewodniczący zakładowej „S”. 

W siemianowickim Adient Seating Poland 
zatrudnionych jest ok. 1,8 tys. osób. Zakład pro-
dukuje stelaże do siedzeń samochodowych.

FCA Poland

Organizacja „Solidarności” z Fiat 
Chrysler Automotive Poland rozpo-
częła procedurę sporu zbiorowego 

z pracodawcą. Związkowcy domagają się 
podwyżki wynagrodzeń zasadniczych pra-
cowników fabryk w Tychach i Bielsku-Białej 
o 5 zł za godzinę. 

– 21 stycznia przekazaliśmy żądania pła-
cowe zarządom FCA Poland w Tychach i FCA 
Powertrain w Bielsku-Białej. Zgodnie z prze-
pisami, jeśli w ciągu siedmiu dni nie zostaną 
one spełnione przez pracodawcę, rozpocznie 
się spór zbiorowy – mówi Wanda Stróżyk, 
przewodnicząca „Solidarności”. 

– Nowo zatrudniony pracownik, jak i 
znaczna część pracowników z wieloletnim 
stażem pracy, zarabia u nas ze wszystkimi 
dodatkami ok. 2500 zł na rękę. Płace pra-
cowników z dłuższym stażem są niewiele 
wyższe. W grudniu zapowiedziano rozbu-
dowę fabryki w Tychach i produkcję nowych 
modeli samochodów. Ma się to również wią-
zać ze zwiększeniem zatrudnienia. Pytanie, 
kto przyjdzie do tak ciężkiej pracy za tak niskie 
wynagrodzenie? – dodaje przewodnicząca.

W ocenie „S” płace w FCA są całkowicie 
niekonkurencyjne. Jak wskazuje Stróżyk, 
wynagrodzenia są o ok. jedną trzecią niższe 
w porównaniu z innymi dużymi zakładami 
motoryzacyjnymi działającymi w Polsce.  
– Dodatkowo obciążenie pracą w FCA stale 
rośnie. Od września do grudnia pracowaliśmy 
we wszystkie soboty, a w tygodniu często po 
10 godzin – podkreśla. 

Zgodnie z przepisami po rozpoczęciu sporu 
zbiorowego w firmie powinny ruszyć rokowania 
pomiędzy pracodawcą i związkami. Jeśli nie 
przyniosą one porozumienia, kolejnym eta-
pem są rozmowy z udziałem mediatora. Spór 
zbiorowy otwiera też związkom zawodowym 
drogę do przeprowadzenia strajku.

Aga, Kar

M imo że skończyło się tylko na wyjściu 
z grupy, to było kilka pięknych chwil. 
Polscy piłkarze ręczni pokazali, że 
potrafią grać, w dodatku efektownie, 
a nawet skutecznie. Ktoś powie, że 

zabrakło doświadczenia, choć skłonny jestem twierdzić, 
że to przede wszystkim kontuzja niedoświadczonego, 
ale znakomitego rozgrywającego Olejniczaka w meczu 
z Węgrami sprawiła, że Polacy nie dostali się do ćwierćfi-
nału. Jednak mniejsza o to. Więk-
szość rodaków komentujących 
handballowy mundial zgadza się, 
że nasza odmłodzona kadra ze zna-
komitym Morawskim w bramce 
pokazała bardzo wysoki poziom i 
osiągnęła niezły wynik.

To się nie bierze z niczego. To 
efekt wieloletniej pracy, której 
owoce już od dłuższego czasu 
możemy oglądać w klubowej 
piłce ręcznej. Szkolenie mło-
dych, płynna wymiana pokoleń i 
dopływ świeżej krwi z zagranicy. 
Nie tylko trenerów, ale też piłkarzy. 
I to z najwyższej półki. W Kielcach 
gra trzech podstawowych repre-
zentantów Hiszpanii (jeszcze pół 
roku temu czterech) oraz pierwszy 
bramkarz reprezentacji Niemiec. 
W Płocku mamy kadrowiczów z 
Węgier i Brazylii. A wymieniam 
tu tylko reprezentantów krajów, z 
którymi mierzyliśmy się podczas 
egipskiego mundialu. A są przecież 
znakomici gracze z całych Bałkanów i Skandynawowie. 
Kielce regularnie i z sukcesami grają w Lidze Mistrzów. 
W Lidze Mistrzów mogliśmy też podziwiać Płock, choć 
akurat w tym sezonie przyszło mu grać jedynie w Lidze 
Europejskiej. W polskiej lidze mamy sporo drużyn grają-
cych na wysokim poziomie. To jest dość sprawnie funk-
cjonujący system. 

Naprawdę mamy czym się pochwalić. I dlatego 
byłem zdumiony, że telewizja publiczna początkowo 
nie wykupiła praw do pokazywania meczów Polaków 

na mundialu. Jak to? Pamięć historyczna zawodzi? 
Przecież ta dyscyplina we współczesnej historii Polski 
pełni rolę szczególną. Wszak to legioniści Józefa Piłsud-
skiego w podkaliskim Szczypiornie kładli podwaliny 
pod polską piłkę ręczną. Nasza biało-czerwona repre-
zentacja to ich spadkobiercy. Podobno te symbole zeszły 
na dalszy plan, gdyż pośredniczący w sprzedaży praw 
telewizyjnych chcieli polską telewizję oszwabić. Żądali 
horrendalnych sum, dlatego nasi spece od sportu z TVP 

powiedzieli: basta! Ale mniejsza o 
meandry telewizyjnych biznesów. 
Nie znam się na tym. Wiem nato-
miast, że mimo iż płacę abonament 
i z podatków dorzucam dotacje 
do mediów publicznych pierwsze 
mecze byłem zmuszony oglądać na 
yotubku Międzynarodowej Fede-
racji Piłki Ręcznej IHF. I w sumie 
nie żałuję. Jakość fajna. Mimo 
pustych trybun, mocny doping 
biało-czerwonej ławki zmienni-
ków i trenerów. Znajome słowa 
wyrażające najgłębsze zdumienie 
i największą radość. A że nie było 
komentatorów? Szybko przestało 
mi to przeszkadzać.

Gdy się okazało, że ów rzekomo 
niszowy sport ogląda na youtubku 
IHF kilkaset tysięcy Polaków, a co 
więcej skazywani na pożarcie nasi 
przechodzą do następnej fazy tur-
nieju, publiczna i narodowa zara-
zem kupiła prawa do kolejnych 
spotkań. Podobno już taniej. Może 

i oszczędzili, ale stracili dużo więcej. Masa ludzi została 
zmuszona do skorzystania z youtubka IHF i przekonała się, 
że można oglądać mecze polskiej reprezentacji w całkiem 
dobrej jakości przekazie bez korzystania z TVP. Okazało 
się też, że w przypadku niedomagań telewizji publicznej 
w pokazywaniu sportu nie jesteśmy skazani na kaprysy i 
pazerność telewizji komercyjnych. Można żyć obok tego 
systemu. I to zupełnie legalnie. I za to też naszym szczy-
piornistom należą się gorące podziękowania.

Jeden z Drugą;)

Chodzi o to zwłaszcza...

Masa ludzi  
została zmuszona  
do skorzystania  
z youtubka IHF  
i przekonała się,  
że można oglądać 

mecze polskiej 
reprezentacji  

w całkiem dobrej 
jakości przekazie bez 
korzystania z TVP.
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Szczypiorniak rządzi
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P rzeanalizowaliśmy poszcze-
gólne rozdziały naszej 
propozycji. Pewne wątpli-
wości, które miała strona 
rządowa, zostały z naszej 

strony wytłumaczone. Myślę, że w 
trakcie prac zespołów roboczych opra-
cujemy szczegóły, które pozwolą nam 
wyjść do mieszkańców Śląska i powie-
dzieć, że tutaj nie będzie krainy starych 
ludzi i zgaszonego światła o dwudziestej 
– powiedział po zakończeniu rozmów 
w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w 
Katowicach Dominik Kolorz, szef ślą-
sko-dąbrowskiej „Solidarności”. 

– Są kwestie, w których się zgadzamy 
i są takie, które wymagają uzgodnień  
– mówił w rozmowie z dziennikarzami 
Artur Soboń, pełnomocnik rządu ds. 
transformacji spółek energetycznych i 
górnictwa węgla kamiennego, wicemini-
ster aktywów państwowych. Zaznaczył, 
że poszczególne obszary tematyczne 
wskazane w związkowym projekcie 
umowy społecznej będą przedmiotem 
prac zespołów roboczych, które roz-
poczną się najprawdopodobniej w przy-

szłym tygodniu z udziałem przedstawi-
cieli różnych resortów. – Są to kwestie 
pracownicze, kwestie społeczne, są to 
kwestie rozwojowe, są to kwestie zwią-
zane z wykorzystaniem funduszy euro-
pejskich, wreszcie kwestie związane z 
klimatem, z polityką energetyczną pań-
stwa oraz kwestie związane z pomocą 
publiczną – wyliczył wiceszef MAP.

Dominik Kolorz podkreślił, że dla 
strony związkowej najważniejszym ele-
mentem umowy społecznej obok kwestii 
socjalnych i harmonogramu likwidacji 
poszczególnych kopalń są inwestycje 
w kreowanie nowych miejsc pracy oraz 
w czyste technologie węglowe, które 
zagwarantują zbyt dla węgla wydoby-
wanego w polskich kopalniach i pracę 
dla zatrudnionych tam pracowników. 
– Jeżeli Bruksela ma zamiar wspierać 
technologie niskoemisyjne, to wszyst-
kie nasze propozycje inwestycyjne takie 
właśnie są – podkreślił przewodniczący. 
Jako przykład podał zapis związkowego 
projektu umowy dotyczący budowy 
instalacji do zgazowywania węgla, 
który może dostarczyć na polski rynek  

2,5 mld m3 gazu SNG rocznie. Inwestycje 
w produkcję gazu z węgla z jednej strony 
mają pozwolić uniezależnić się Polsce od 
dostaw tego surowca z Rosji, a z drugiej 
zapewnić stabilność krajowemu syste-
mowi energetycznemu. 

Podczas rozmów strona związkowa 
przedstawiła również postulat, aby nowy 
blok energetyczny w elektrowni Ostro-
łęka był, jak pierwotnie planowano, zasi-
lany węglem kamiennym, a nie gazem. 
Budowa węglowej elektrowni Ostrołęka C  
rozpoczęła się w 2018 roku. Jednakże w 
czerwcu ubiegłego roku, mimo ogrom-
nych nakładów finansowych zainwe-
stowanych w ten projekt ogłoszono, że 
nowy blok będzie opalany nie węglem, 
ale gazem ziemnym. – Jako państwo 
ponieśliśmy tam (przy budowie bloku 
węglowego w Ostrołęce – przyp. red.) już 
zbyt duże koszty, żeby w tej chwili mar-
notrawić parę mld zł. Mamy nadzieję, że 
rząd przynajmniej jeszcze raz się nad tym 
pochyli – powiedział szef śląsko-dąbrow-
skiej „Solidarności”. 

Łukasz Karczmarzyk,
Grzegorz Podżorny

Projekt związkowy ma być 
podstawą umowy społecznej

Projekt przygotowany przez związki zawodowe będzie podstawą do dalszych 
rozmów dotyczących transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego  
– uzgodniono 25 stycznia podczas spotkania reprezentantów strony 
społecznej z delegacją rządową. Poszczególne bloki tematyczne  
związkowego projektu będą negocjowane w zespołach roboczych  
z udziałem przedstawicieli różnych resortów. 

18 stycznia związki zawo-
dowe przekazały Mini-
sterstwu Aktywów Pań-

stwowych własny projekt umowy 
społecznej dotyczącej transfor-
macji górnictwa węgla kamien-
nego. Wcześniej, 13 stycznia strona 
społeczna odrzuciła rządowy 
projekt. Liczył 5 niepełnych stron, 
z których jedna zawierała wyłącz-
nie nazwiska jego sygnatariuszy. 

Kluczowe elementy dokumentu 
przygotowanego przez stronę 
społeczną dotyczą mechanizmu 
finansowania transformacji gospo-
darczej województwa śląskiego, 
inwestycji w nowoczesne, nisko-
emisyjne i bezemisyjne technolo-
gie węglowe oraz systemu osłon 
socjalnych dla pracowników sek-
tora wydobywczego. 

W części dotyczącej systemu 
finansowania transformacji gospo-
darczej w regionie znalazły się m.in. 
zapisy o powołaniu spółki na wzór 
Polskiego Fundusz Rozwoju, czy  
Śląskiego Funduszu Rozwoju, któ-
rego statutowym celem będzie 
odbudowa potencjału gospodar-
czego Górnego Śląska i Zagłębia 
Dąbrowskiego.

Transformacja górnictwa ozna-
cza transformację całego przemy-
słu w regionie, dlatego fundamen-
talnym elementem związkowego 
projektu umowy społecznej są 
inwestycje zapewniające bezpie-
czeństwo energetyczne regionu i 
kraju. Chodzi o technologie, które 
pozwalają na wykorzystanie węgla 
w tzw. okresie przejściowym, czyli 
do momentu osiągnięcia przez  
Polskę neutralności klimatycznej.  
W projekcie wskazane są m.in. inwe-
stycje w nowoczesne niskoemisyjne 
instalacje zgazowywania węgla 
do SNG lub metanolu, instalacje 
IGCC, czyli niskoemisyjne i wysoko-
sprawne bloki energetyczne czy  
też tzw. „błękitny węgiel”.

Projekt przewiduje też wdroże-
nie systemu osłon socjalnych dla 
pracowników sektora górniczego. 
Zawiera on takie instrumenty jak 
urlopy górnicze czy jednorazowe 
odprawy dla pracowników likwi-
dowanych kopalń. Przewiduje też 
pięcioletnie dodatki wyrównawcze 
dla osób, które samodzielnie znajdą 
pracę poza górnictwem, a także bez-
płatne programy przekwalifikowania.

W związkowym projekcie umowy 
społecznej wymienione są też 
terminy zakończenia wydobycia w 
poszczególnych kopalniach. Są one 
takie same jak zapisano w umowie 
pomiędzy związkowcami a rządem 
we wrześniu 2020 roku. 
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W e wrześniu ubiegłego 
roku podczas 75. sesji 
Zgromadzenia Ogól-
nego ONZ przywódca 
Chińskiej Republiki 

Ludowej Xi Jinping zapowiedział, że jego 
kraj osiągnie neutralność klimatyczną 
do 2060 roku. Zachodnie, w tym polskie 
media, oraz elity polityczne wpadły w 
zachwyt, który trwa do dziś. Chiny są 
przedstawiane jako niekwestionowany 
światowy lider w walce ze zmianami kli-
matu, z którego reszta świata powinna 
brać przykład.

Machina propagandowa Chińskiej 
Republiki Ludowej nie pierwszy raz udo-
wodniła, że jest niezwykle skuteczna. 
Z kolei „Zachód” dał kolejny dowód na 
to, że jest bezgranicznie naiwny. Nawet 
pobieżna analiza danych dotyczących 
chińskiej gospodarki wystarczy, aby prze-
konać się, że deklaracja przewodniczącego 
Xi Jinpinga nie ma nic wspólnego z rze-
czywistą polityką chińskich władz. 

Według Global Energy Monitor, organi-
zacji pozarządowej publikującej dane doty-
czące produkcji energii z paliw kopalnych 
w poszczególnych krajach, Chiny budują 
obecnie prawie tyle nowych elektrowni 
węglowych co cała reszta świata razem 
wzięta. Wedle danych z lipca ubiegłego roku 
łączna moc budowanych, zapowiedzianych 
i przygotowywanych inwestycji w nowe 
węglowe bloki energetyczne w Państwie 
Środka to ponad 252 GW. W ciągu ostat-
nich 20 lat Chińczycy wybudowali elek-
trownie węglowe o mocy ponad 943 GW.  

Dla porównania w Polsce moc wszystkich 
działających obecnie bloków energetycz-
nych zasilanych węglem kamiennym  
i brunatnym to nieco ponad 32 GW. 

Chiny wydobywają niemal połowę 
węgla produkowanego na świecie. Mię-
dzynarodowa Agencja Energii szacuje, że 
chińskie kopalnie wyfedrowały w ubie-
głym roku niemal 3,7 mld ton węgla. Tyle 
samo, ile rok wcześniej. Chiński przemysł 
wydobywczy nie zwolnił tempa mimo 
pandemii i głębokiego – jak na tamtejsze 
realia – lockdownu. Koronawirus nie przy-
czynił się również do spadku emisji CO2 
chińskiej energetyki i przemysłu. Według 
szacunków MAE emisje w tym kraju były 
w 2020 roku wyższe niż rok wcześniej. W 
ciągu ostatnich dwóch dekad Chiny zwięk-
szyły emisje CO2 o ponad 350 proc. 

Zachodnie media niemal całkowicie 
ignorują powyższe dane. Bardzo chętnie 
za to przytaczają informacje o rozwoju 
OZE w Państwie Środka. Rzeczywiście 
w Chinach powstaje coraz więcej farm 
wiatrowych i fotowoltaicznych. Czyta-
jąc tego typu doniesienia, trzeba jednak 
zachować odpowiednią skalę i proporcje. 
Farmy wiatrowe i słoneczne to zaledwie 
kilka proc. chińskiego miksu energetycz-
nego. Od 1990 roku konsumpcja energii 
w Chińskiej Republice Ludowej wzrosła 
dziesięciokrotnie i będzie rosnąć nadal. 
Nieefektywne i niestabilne odnawialne 
źródła energii nigdy nie będą w stanie 
zaspokoić tych potrzeb. 

Ze statystyk MAE jasno wynika, że 
zapotrzebowanie na energię oraz pro-

dukcja energii z węgla i pozostałych paliw 
kopalnych rośnie nie tylko w Chinach, 
Indiach, czy innych azjatyckich krajach. 
W Afryce w ciągu ostatnich dwóch dekad 
konsumpcja energii wzrosła o ponad  
150 proc., a emisje CO2 o niemal 135 proc. 
Dla Bliskiego Wschodu wskaźniki te wzro-
sły odpowiednio o 400 i 230 proc. 

Rosja w ubiegłym roku przedstawiła 
strategię rozwoju górnictwa do 2035 roku. 
W ciągu najbliższych 15 lat inwestycje w 
sektorze wydobywczym mają sięgnąć 20 
mld dolarów, co ma pozwolić zwiększyć 
wydobycie o 25 proc. W 2035 roku rosyj-
skie kopalnie mają wyprodukować nawet 
668 mln ton czarnego złota.

Unia Europejska, która odpowiada 
zaledwie za ok. 9 proc. globalnych emisji 
CO2, w swojej skrajnie zideologizowanej 
polityce klimatyczno-energetycznej jest 
niemal całkowicie osamotniona. Zachod-
nie media i elity polityczne zapatrzone w 
utopię Zielonego Ładu, nie dostrzegają, 
że reszta świata zmierza w zupełnie 
innym kierunku. Przeciętny Europej-
czyk na pewno nieraz czytał o farmach 
wiatrowych powstających w Chinach.  
O nowych elektrowniach węglowych 
budowanych w tym kraju na potęgę 
raczej nie dowie się z mainstreamowych 
mediów. Nikt nie pokaże mu szerszego 
obrazka, bo wówczas obywatel Polski, 
Niemiec, czy Czech mógłby dojść do 
oczywistego wniosku, że cała polityka kli-
matyczna UE nadaje się do kosza, a na to  
nie można pozwolić. 

Łukasz Karczmarzyk

Chiny budują obecnie 
elektrownie zasilane 

węglem o mocy 10 
razy większej niż cała 
energetyka węglowa 

działająca w Polsce. 
Rosja zamierza w 

najbliższych latach 
zainwestować w 

górnictwo 20 mld 
dolarów i zwiększyć 

wydobycie o 25 proc. 
Tymczasem Unia 

Europejska brnie w 
utopię Zielonego Ładu,  

za którą najwyższą  
cenę przyjdzie  

zapłacić Polsce. 

Cały świat odchodzi  
od paliw kopalnych?

infografika: oprac. własne na podst. globalenergymonitor.org
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Zapisami porozumienia doty-
czącego wzrostu wynagrodzeń 
objęci zostali pracownicy admi-
nistracji średniego szczebla, 
tacy jak sekretarki i księgowe. 

Janusz Siech, przewodniczący oświatowej 
„Solidarności” w Zabrzu podkreśla, że w 
sumie chodzi o blisko 300 osób. – To spora 
grupa, ale trzeba pamiętać, że w liczącym 
ok. 170 tys. mieszkańców Zabrzu działa aż 
90 placówek oświatowych – wyjaśnia.

Dokument stanow i aneks do 
ponadzakładowego układu zbiorowego 

pracy, który obejmuje pracowników nie-
pedagogicznych pracujących w zabrzań-
skich szkołach i przedszkolach. Układ 
ten został wynegocjowany w 2002 roku, 
a jeden z jego zapisów stanowi, że pod-
stawowe pensje najniższej wynagradza-
nych pracowników muszą być o 10 proc. 
wyższe, niż wynosi płaca minimalna w 
danym roku. Podniesienie w tym roku 
płacy minimalnej do poziomu 2800 zł 
brutto oznacza, że najmniejsze zasad-
nicze wynagrodzenie w zabrzańskiej 
oświacie od 1 stycznia wynosi 3080 zł.

– Dzięki systematycznej podwyżce 
płacy minimalnej w ostatnich latach i 
braku możliwości wliczania dodatku 
stażowego do podstawy pensji, znacząco 
wzrosły wynagrodzenia najgorzej opła-
canych pracowników placówek oświa-
towych, takich jak sprzątaczki, woźne, 
palacze. Oczywiście to jest dobra infor-
macja, bo każdy pracownik ma prawo do 
godnego wynagrodzenia, ale równocze-
śnie zarobki tej grupy zawodowej zbli-
żyły się do poziomu wynagrodzeń osób 
zatrudnionych w szkolnej administracji. 

W tej drugiej grupie znajdują się osoby 
z wyższym wykształceniem, zajmujące 
się chociażby księgowością, obarczone 
dużą odpowiedzialnością, więc trudno 
się dziwić, że czuły się pokrzywdzone. 
Po interwencjach pracowników szkolnej 
administracji średniego szczebla, wśród 
których mamy wielu członków, posta-
nowiliśmy zawalczyć o podwyżki dla 
nich i to nam się udało – dodaje prze-
wodniczący oświatowej „Solidarności” 
w Zabrzu.

Agnieszka Konieczny

Foto: flickr.com
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Średnio o 260 zł brutto wzrosły od 1 stycznia wynagrodzenia zasadnicze pracowników szkolnej 
administracji w Zabrzu. Porozumienie dotyczące podwyżek dla tej grupy zawodowej wynegocjowali  
z prezydent miasta Małgorzatą Mańką-Szulik przedstawiciele oświatowych organizacji  
związkowych działających w tym mieście.

2,5 mln zł  
na „Zielone 
Pracownie”

Strażacy  
z Sosnowca 

postawili na 
„Solidarność”

Pod koniec ubiegłego roku w Komen-
dzie Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Sosnowcu powstała 

„Solidarność”. Sosnowieccy strażacy 
zrzeszyli się w „S” – bo jak twierdzą  
– organizacja związkowa, która do tej 
pory działała w ich jednostce, nie speł-
niała oczekiwań pracowników. Teraz 
liczą na dobrą współpracę z pracodawcą 
w sprawach dotyczących załogi.

– Powstanie drugiego związku zostało 
pozytywnie przyjęte przez pana komen-
danta, który zaprosił nas na spotkanie. 
Odbyło się ono 25 stycznia, a w jego trakcie 
pracodawca przedstawił projekt porozu-

mienia dotyczącego współpracy z nową 
organizacją związkową. Odniesiemy się do 
tych propozycji w ciągu najbliższych dni  
– zapowiada Dominik Duraj, przewodni-
czący „Solidarności” w KM PSP w Sosnowcu.

Jak podkreśla, strażacy z Sosnowca 
postanowili zrzeszyć się w „Solidarności”, 
ponieważ mieli problemy z uzyskaniem 
informacji dotyczących kwestii pracowni-
czych, takich jak rozbieżności w wysokości 
nagród, czy kryteria doboru pracowni-
ków na szkolenia zawodowe. – Pytania 
o te sprawy kierowaliśmy do kolegów z 
branżowego związku, ale nie otrzymywali-
śmy żadnych odpowiedzi na nie. Zdajemy 

sobie sprawę z tego, że pan komendant 
ma prawo do podejmowania decyzji, ale 
my chcieliśmy poznać ich uzasadnienie. 
Niestety, o wielu kwestiach dowiadywa-
liśmy się pocztą pantoflową, a to rodziło 
napięcia i niepotrzebne konflikty między 
pracownikami – dodaje Dominik Duraj. 
– Mamy nadzieję, że w przyszłości, podej-
mując tego typu decyzje pan komendant 
będzie brał pod uwagę głos przedstawi-
cieli pracowników. Jak ludziom będzie się 
lepiej pracowało, to cała jednostka na 
tym skorzysta – mówi przewodniczący 
„S” w KM PSP w Sosnowcu.

Aga

Podwyżki w zabrzańskich 
placówkach oświatowych
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Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

6 EKOLOGIA I ROZWÓJ
Foto: freepik.com

T ak jak w zeszłym roku szes-
naście Wojewódzkich Fun-
duszy Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej wes-
prze szpitale w walce ze skut-

kami koronawirusa. Placówki medyczne 
otrzymają środki na zbiórkę, transport i 
unieszkodliwianie odpadów medycznych 
powstających podczas leczenia pacjentów 
zakażonych COVID-19. Przedsięwzięcie 
jest realizowane pod patronatem Minister-
stwa Klimatu i Środowiska.

Zużyte maseczki, rękawiczki, przy-
łbice i kombinezony ochronne muszą 
być traktowane jak odpady niebez-
pieczne, których nie można wyrzucać 
do koszy na śmieci. Ich odbiorem i uty-

lizacją zajmują się specjalistyczne firmy, 
co wpływa na zwiększenie kosztów 
funkcjonowania placówek medycznych. 
Marek Ryszka, wiceprzewodniczący 
Konwentu Prezesów Zarządów Woje-
wódzkich Funduszy Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej podkreśla, 
że przyjęty w zeszłym roku mechanizm 
wsparcia walki z COVID-19 został pozy-
tywnie odebrany przez beneficjantów, 
dlatego Fundusze wyraziły gotowość 
dalszego finansowania tego przedsię-
wzięcia. – W 2021 roku przeznaczą one 
łącznie 6,7 mln zł na działania związane 
z zagospodarowaniem zakaźnych odpa-
dów medycznych w swoich regionach 
– podkreślił Marek Ryszka.

W pomoc szpitalom włączył się także 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 
który na w zeszłym roku na walkę ze 
skutkami COViD-19 przekazał 1 mln 
zł. Pomoc trafiła do placówek medycz-
nych, w których zorganizowane zostały 
oddziały zakaźne, m.in. do Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego w 
Tychach oraz do Szpitala Rejonowego w 
Raciborzu, które otrzymały po 250 tys. zł. 
Wśród beneficjentów katowickiego 
WFOŚiGW znalazł się także Szpital Spe-
cjalistyczny nr 1 w Bytomiu oraz Szpital 
Powiatowy w Zawierciu. Placówkom tym 
przekazano po 100 tys. zł.

Agnieszka Konieczny

Pieniądze na walkę  
ze skutkami pandemii

W 2021 roku na walkę z 
COVID-19 Wojewódzkie 

Fundusze Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 

Wodnej przeznaczą 
w sumie 6,7 mln zł. 
Te środki trafią do 

szpitali w całym kraju 
i pomogą w utylizacji 

niebezpiecznych 
odpadów medycznych.

Wsparcie 
katowickiego 

Funduszu 
dla zespołu 

„Śląsk”

Ponad 320 tys. zł dofinansowania 
otrzyma Zespół Pieśni i Tańca 
„Śląsk” im. Stanisława Hadyny w 

Koszęcinie ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach. Pieniądze 
zostaną przeznaczone na prace przy 
zieleni w Zespole Pałacowo-Parkowym, 
stanowiącym siedzibę zespołu.

Umowa w tej sprawie, pomiędzy preze-
sem WFOŚiGW w Katowicach Tomaszem 
Bednarkiem oraz dyrektorem Zespołu „Śląsk” 
Zbigniewem Cierniakiem, podpisana została 
18 stycznia. Warta ponad 400 tys. zł inwe-
stycja ma zostać zrealizowana w tym roku.  

– O takie parki, jak ten w Koszęcinie, posiada-
jące wiekowy drzewostan, musimy zadbać 
szczególnie. Nasza dotacja pozwoli m.in. na 
pielęgnację, zakup i sadzenie nowych drzew, 
cięcia sanitarne usuwające suche, uszko-
dzone i chore pędy – powiedział podczas 
podpisywania umowy Tomasz Bednarek. 
W ramach zadania zaplanowano także 
m.in. pielęgnację trawników.

Wpisany do rejestru zabytków Zespół 
Pałacowo-Parkowy, będący siedzibą 
zespołu „Śląsk”, położony jest w centrum 
Koszęcina. Jest to jeden z największych 
tego typu obiektów w Polsce. W parku kra-
jobrazowym otaczającym pałac znajduje 

się ok. 900 drzew i krzewów. – To przestrzeń 
żywa, z wieloma zabytkowymi okazami, 
która wymaga szczególnej troski. Dzięki 
wykonanym pracom nie tylko zadbamy o 
urodę parku, ale także o bezpieczeństwo 
naszych gości korzystających z pleneru 
wokół pałacu. Mamy nadzieję, że wkrótce 
wrócimy do minimalnego, rocznego 
wskaźnika 150 tysięcy odwiedzających 
nas podczas imprez plenerowych, kon-
certów, festiwali, warsztatów i wszelkich 
innych przedsięwzięć, które zespół „Śląsk” 
realizuje w swojej pięknej siedzibie – dodał 
Zbigniew Cierniak.

AK
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„O wolności”

W 2021 roku odbędzie się piąta już edycji 
Festiwalu Piosenki „O wolności”. Zgłosze-
nia uczestników należy przysyłać do 28 

lutego. Ogłoszenie listy wykonawców zakwalifiko-
wanych do finału nastąpi 15 marca, a przesłuchania 
finałowe odbędą się w kwietniu w Teatrze Śląskim w 
Katowicach, Scena w Malarni przy ul. Teatralnej 2. 

Festiwal skierowany jest do osób w wieku 10-25 lat 
(w ramach dwóch osobnych kategorii wiekowych), 
będących zarówno amatorami, jak też młodymi 
artystami skupionymi wokół domów kultury, ośrod-
ków młodzieżowych, szkół muzycznych, ognisk 
artystycznych, harcerstwa oraz innych organizacji 
i instytucji. Na scenie mogą wystąpić soliści oraz 
zespoły. Zadaniem uczestników Festiwalu jest wyko-
nanie na scenie jednego, wybranego przez siebie 
utworu artysty z polskiej sceny muzycznej, którego 
treść inspirowana jest najnowszą historią Polski.  
W związku z przypadającą w grudniu tego roku. 40. 
rocznicą ogłoszenia stanu wojennego organizato-
rzy festiwalu zachęcają do wyboru utworu ze sceny 
muzycznej lat 80. ubiegłego wieku.

Od samego początku wydarzenie organizowane 
jest wspólnie przez Oddział Instytutu Pamięci Naro-
dowej w Katowicach oraz Śląskie Centrum Wolności 
i Solidarności. Szczegółowy regulamin wraz z kartą 
zgłoszenia uczestnika oraz wymaganymi dokumen-
tami znajdują się na stronie IPN. 

Uwaga! W przypadku ograniczeń związanych 
z panującą epidemią termin festiwalu może ulec 
przesunięciu. Organizatorzy nie przewidują realiza-
cji wydarzenia online za pośrednictwem internetu. 
Istnieje ryzyko, że w przypadku braku możliwości 
(ze względu na ograniczenia sanitarne panujące w 
danym momencie w kraju) zorganizowania przesłu-
chania finałowego na scenie Teatru Śląskiego, wyda-
rzenie zostanie zawieszone bądź odwołane. 

Szczegółowych informacji udziela koordynator IPN: 
Aleksandra Korol-Chudy tel. 32 207 07 01 ,  
email: aleksandra.korol-chudy@ipn.gov.pl

IPN

– czy nałożenie na pracownika kary porządkowej  
za określone przewinienie uniemożliwia pracodawcy 

skuteczne złożenie oświadczenia o rozwiązaniu 
umowy o pracę za ten sam czyn?

Z godnie z art. 108 k.p. za nieprzestrze-
ganie przez pracownika ustalonej 
organizacji i porządku w procesie 
pracy, przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy, przepisów przeciwpo-

żarowych, a także przyjętego sposobu potwier-
dzania przybycia i obecności w pracy oraz uspra-
wiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca 
może stosować karę upomnienia lub karę nagany. 
Nadto, w § 2 w/w artykułu za nieprzestrzeganie 
przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, 
opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawie-
nie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spo-
żywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca 
może również stosować karę pieniężną.

Powyższa norma ma na celu ustalenie zasad 
„odpowiedzialności porządkowej pracowników 
wiążącej się, najogólniej rzecz biorąc, z narusze-
niem obowiązków pracowniczych i ze stosowa-
niem w związku z tym przez pracodawców jednej 
z kar przewidzianych w przepisach. Możliwość, a 
nie powinność, ukarania pracownika obwarowana 
jest wymaganiami prawnymi w zakresie rodzaju 
kary i trybu jej nakładania, składającymi się na 
jednolity i przejrzysty system odpowiedzialno-
ści, który może być stosowany co do zasady przez 
wszystkich pracodawców, zarówno publicznych, 
jak i prywatnych, a także będących jednostkami 
organizacyjnymi lub osobami fizycznymi” (tak: 
Baran Krzysztof W. (red.), Kodeks pracy. Komen-
tarz. Tom I. Art. 1-113, wyd. V, WKP 2020). 

Jednocześnie pracodawca z przyczyn naru-
szenia obowiązków pracowniczych ma również 
możliwość rozwiązania z pracownikiem stosunku 
pracy, czy to na podstawie złożenia pracownikowi 
oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy za 
wypowiedzeniem lub oświadczenia o rozwią-
zaniu pracy bez zachowania okresu wypowie-
dzenia, jeżeli naruszenie przez pracownika pod-
stawowych obowiązków pracowniczych nosiło 
znamię ciężkiego.

Dlatego też pojawił się spór czy za jedno – to 
samo – uchybienie mające cechy nieprzestrzega-
nia przepisów, o których mowa w art. 108 k.p., 
które jednocześnie mogą stanowić podstawę 
rozwiązania stosunku pracy, pracodawca może 
zastosować wobec pracownika zarówno karę 
porządkową, jak i rozwiązać z takim pracowni-
kiem stosunek pracy. 

W myśl wytycznych Sądu Najwyższego 
zawartych w uchwale z dnia 27 czerwca 1985 r.,  
w sprawie oznaczonej sygnaturą akt III PZP 
10/85 stwierdzono, że wypowiedzenie nie jest 
karą, nie ma prawnych przeszkód do jego zastoso-
wania z powodu tego samego przewinienia, które 
stanowiło podstawę wymierzonej kary porządko-
wej, jeżeli uzasadnia to waga przewinienia. 

Nadto, jak stwierdził Sąd Najwyższy  
w wyroku z dnia 25.10.1995 r., w sprawie ozna-
czonej sygnaturą akt I PRN 77/95, wymierzenie 
pracownikowi kary porządkowej nie wyklu-
cza możliwości uznania tego samego nagan-
nego zachowania pracownika, stanowiącego 
przesłankę ukarania, za przyczynę uzasad-
niającą wypowiedzenie umowy o pracę. Sta-
nowisko to było następnie potwierdzone w 
wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18.02.2015 
r., w sprawie oznaczonej sygnaturą akt I PK 
171/14, w zakresie rozwiązania umowy o pracę  
bez wypowiedzenia.

Tym samym, zastosowanie wobec pracow-
nika kary porządkowej za określone przewinie-
nie nie stoi na przeszkodzie uznaniu, iż uzasad-
nia ono jednocześnie złożenie przez pracodawcę 
oświadczenia o rozwiązaniu.

Co istotne, pracownik, z którym rozwiązano 
stosunek pracy, nie może skutecznie kwestiono-
wać prawidłowości przyczyny wypowiedzenia, 
jeżeli od kary nie odwołał się do sądu pracy (tak: 
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 października 
2008 r., sygn. akt II PK 62/08 oraz Postanowienie 
Sądu Najwyższego z dnia 30 października 2003 r.,  
sygn. akt I PK 374/03).

Bartosz Duda CDO24
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 2.800 zł
Minimalne wynagrodzenie za pracę 
(od 1 stycznia 2021 roku)

 5.655,43 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku (w IV kwartale 2020 roku)

 3,68 zł
Dodatek za pracę w porze nocnej  
(styczeń 2021 roku)
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Szpital gdzieś w Polsce.  
Wchodzi senior koło 80-tki:

– Dzień dobry. Dziś moja kolej  
na szczepienie.

– Niestety. Dziś szczepimy  
poza kolejnością.

  

Rząd rozważa, co zrobić z niskim 
poparciem i problemami  
w budżecie. Nagle prezes  

wpada na pomysł:
– Wprowadzimy podwyżki  

na cukier, prąd, wodę, śmieci  
i zaszczepimy 18 celebrytów.

Członkowie rządu:
– A dlaczego celebrytów?

– Dlaczego 18?
– A kto wskaże tych celebrytów?

Prezes:
– Widzicie? I o podwyżki  

już nikt nie pyta.
  

Jeśli chcesz kręcić porno, poszukaj 
aktorów wśród miłośników karaoke,  

oni nie mają wstydu.
  

Rozmowa dwóch Polaków:
– Oglądałem manifestację i myślę,  
że ludziom już niczego nie brakuje.
– Skąd pan wysnuł taki wniosek?

– Krzyczeli „Mamy dość!” 
  

Znam kilku ludzi, którzy dokładnie 
wiedzą, jak rządzić krajem,  

ale niestety część z nich  
już pracuje jako taksówkarze,  

a reszta jako budowlańcy. 

 Humor:

Foto: joem
onster.orgKolejki to była zmora 

peerelowskiej gospo-
darki niedoboru. Ludzie 

ustawiali się w ogonkach wszędzie 
i po wszystko. Seniorzy czekający 
teraz na zaszczepienie mieli déjà 
vu. Wepchnęli się przed nich różni 
uprzywilejowani, partyjni, rów-
niejsi i cwaniacy bez moralności. 
I nawet nie można im było rzucić 
złowieszczo: „Pan tu nie stał”, gdyż 
podchodzili z tyłu sklepu. Gromad-
nie, bo jako że mamy demokrację, 
ci równiejsi są nie z jednej partii, 
ale z różnych obozów politycznych. 
I tego rządzącego, i tych opozycyj-
nych. Jeżeli tylko to odróżnia nas od 
peerelu, to słuszny jest wniosek, że 
już od 40 lat tułamy się po pustyni. 
W dodatku bez Mojżesza.

Przy pomniał  nam się 
„ Ps a l m stojących w 
kolejce” sprzed 40 lat. 

Jakże dopasowany do rzeczywi-
stości. „Za czym kolejka ta stoi? Po 
szczepionkę, szczepionkę, szcze-
pionkę” – można sobie zanucić. 
Jednak utwór, ten mimo że pełen 
goryczy, miał w sobie dozę nadziei. 
Pamiętne: „Bądź jak kamień, stój, 
wytrzymaj, kiedyś te kamienie 
drgną i polecą jak lawina przez 
noc, przez noc, przez noc”. Obecny 
stan naszej demokracji i poziom elit  
tę nadzieję tłumi.

Podobno prezes całej Polski, 
całej partii i wiceprezes 
rządu w jednym dostrzega 

problem. I reaguje. Wpychający się 
bez kolejki partyjni prominenci 
mają podobno przechlapane. Taki 
pisowski poseł Zbigniew Girzyński 
za wpychanie się bez kolejki przed 
seniorów został okrutnie ukarany 
zawieszeniem w prawach członka 
partii. Iście surowa kara i blady 
strach. Aż się nam zajady ze śmiechu 
porobiły. Pani sławna aktorka, pan 
wielki poseł, panie i panowie z elit. 
Wszyscy są, jak to mówi suweren, po 
jednych pieniądzach.

Ale żeby nie było, że tak się 
dzieje tylko u nas. Wpy-
chanie się bez kolejki  

to też problem innych europejskich 
krajów. Za zaszczepienie się poza 
kolejnością zdymisjonowany został 

szef sztabu obrony Hiszpanii. Również 
w Austrii bez kolejki szczepili się poli-
tycy i celebryci. Gdy wybuchł skandal, 
wykorzystali know-how polskich cele-
brytów, tłumacząc, że nie chcieli, aby 
szczepionki się nie zmarnowały. 

Kolejki ustawiły się też 
w Norwegii, ale nie po 
szczepionki,  tylko po 

gorzałę. Mieszkańcy Oslo i kilku 
sąsiednich gmin, w których w 
związku z pojawieniem się z bry-
tyjskiego wariantu koronawirusa 
zamknięto sklepy monopolowe do 
końca stycznia, ruszyli po aqua vitae 
do innych miejscowości. Najazd spra-
gnionych wikingów na resztę kraju 
spowodował, że w stolicy postano-
wiono znieść nieżyciowy nakaz. Na 
szczęście dla Norwegów nie słyszeli 
o systemie „na kartki”.

Podróżny&Gospodzki

Wieści powiatowe  
i ponadpowiatowe:

Reklama


