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Bez wsparcia Rafako nie przetrwa

Rafako, największy w Europie pro-
ducent kotłów energetycznych 
znajduje się w dramatycznej 

sytuacji. Raciborska firma stoi w obliczu 
utraty płynności finansowej. Szansą na 
przetrwanie najtrudniejszego okresu 
może być dla niej pomoc z Agencji Roz-
woju Przemysłu. 

Od października ubiegłego roku 
w Rafako trwa proces restrukturyzacji 
zatrudnienia. Do końca marca w wyniku 
zwolnień grupowych z firmą ma się poże-
gnać do 400 pracowników. – Sytuacja 
jest bardzo trudna. Mamy zapewnienia 
od zarządu, że pieniądze na wynagro-
dzenia w marcu są zabezpieczone. Nie 
wiemy jednak, co będzie dalej – mówi 
Wiesław Oleszowski, przewodniczący  
„Solidarności” w Rafako.

Jak tłumaczy Wiesław Oleszowski, 
powodów trudnej sytuacji spółki jest wiele. 
Wskazuje m.in. na błędne decyzje poprzed-
niego zarządu i niekorzystne kontrakty, na 
których Rafako zamiast zarabiać, traciło 
pieniądze. – Na to wszystko nałożyła się 
pandemia. Klienci przekładają lub rezy-
gnują z planowanych wcześniej inwestycji, 
a przez to my nie mamy zleceń – zaznacza 
szef zakładowej „S”.

Najbliższe miesiące będą kluczowe dla 
przyszłości Rafako. Firma czeka na upra-
womocnienie się decyzji sądu dotyczącej 
zatwierdzenia układu z wierzycielami w 
sprawie restrukturyzacji zadłużenia. W 
grudniu ubiegłego roku większość wie-
rzycieli opowiedziała się za takim rozwią-
zaniem. Przeciwko – co zostało przyjęte 
z zaskoczeniem i oburzeniem przez pra-

cowników Rafako – były spółki Skarbu Pań-
stwa, m.in.: Energa Elektrownie Ostrołęka, 
Gaz-System, czy PGE Obrót. – Czekamy na 
uprawomocnienie decyzji sądu, a równo-
legle szukamy inwestora strategicznego. 
Liczymy też, że za kilka miesięcy pojawią 
się zlecenia od klientów, ale musimy do 
tego czasu przetrwać – mówi Wiesław 
Oleszowski. 

Również w grudniu 2020 roku Rafako zło-
żyło do Agencji Rozwoju Przemysłu wniosek 
o pożyczkę w wysokości 50 mln zł w ramach 
tzw. Polityki Nowej Szansy. Jak tłumaczy 
Oleszowski, te pieniądze mogłyby pomóc 
firmie przejść przez najtrudniejszy okres i 
dokończyć restrukturyzację. Do tej pory ARP 
nie wydała jednak decyzji w tej sprawie.

24 lutego Dominik Kolorz, szef ślą-
sko-dąbrowskiej „Solidarności” zwrócił 

się do prezesa ARP Cezariusza Lesisza 
o pilne rozpatrzenie wniosku Rafako.  
– Upadłość tego przedsiębiorstwa ozna-
czałby potężne koszty gospodarcze i 
społeczne. Rafako to największy praco-
dawca w Raciborzu, zatrudniający blisko 
1300 pracowników. Utrata pracy i źródła 
utrzymania przez tak liczną grupę ludzi 
oznaczałaby dla Raciborza społeczną 
katastrofę – podkreślił Dominik Kolorz 
w piśmie skierowanym do prezesa ARP. 

W ocenie przewodniczącego ślasko-
-dąbrowskiej „S” ewentualna upadłość 
Rafako przyniosłaby też dramatyczne 
skutki gospodarcze nie tylko regionu, ale 
całego kraju oraz wpłynęłaby negatyw-
nie na szereg inwestycji energetycznych 
prowadzonych w Polsce. 

Łukasz Karczmarzyk

Z aczynam być bardzo umiar-
kowanym, ale optymistą. 
Dzisiaj udało się w dużej czę-
ści uzgodnić trzy rozdziały 
umowy społecznej. Przede 

wszystkim rozdział dotyczący osłon socjal-
nych i gwarancji zatrudnienia, rozdział 
dotyczący inwestycji technologicznych i 
rozdział dotyczący transformacji Śląska. 
Można powiedzieć, że ten ostatni rozdział 
jest uzgodniony w największym stopniu 
– powiedział po zakończeniu rozmów w 
Śląskim Urzędzie Wojewódzkim Dominik 
Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrow-
skiej „Solidarności”.

Jak wskazał Dominik Kolorz, naj-
ważniejszym obszarem umowy spo-
łecznej, który wymaga jeszcze dalszych 
prac, są kwestie dotyczące subsydio-

wania kopalń oraz systemu notyfikacji 
umowy w Komisji Europejskiej. Roz-
bieżności pojawiają się również w części 
dotyczącej gwarancji zatrudnienia do 
emerytury dla pracowników kopalń.  
– Chcemy, żeby gwarancje zatrudnienia, 
które wynikają z naszego porozumienia 
z 25 września, były zapisane w ustawie. 
Póki co, strona rządowa na to się nie zga-
dza – wskazał szef śląsko-dąbrowskiej 
„Solidarności”. 

 Artur Soboń, wiceminister aktywów 
państwowych oraz pełnomocnik rządu 
ds. transformacji spółek energetycznych 
i górnictwa węgla kamiennego, wskazał, 
że elementy umowy społecznej, które 
nie zostały dotąd uzgodnione mają 
kluczowe znaczenie dla całego doku-
mentu. – Chcemy je dopracować, chcemy  

je uzgodnić także w zespołach roboczych 
i na roboczo będziemy się jeszcze spoty-
kać w tej kwestii, ale chcielibyśmy już w 
marcu wrócić do rozmów plenarnych 
w Urzędzie Wojewódzkim z gotowym 
tekstem, który byśmy sobie potwier-
dzili wspólnie w rozmowach ze stroną 
społeczną i mam nadzieję, że wspólnie 
również tę umowę społeczną podpisali 
– zaznaczył Artur Soboń. 

Bazą do rozmów pomiędzy przedsta-
wicielami rządu i strony społecznej jest 
projekt umowy dotyczącej transformacji 
sektora wydobywczego i Górnego Śląska 
przygotowany przez związki zawodowe. 
Kluczowe elementy tego dokumentu 
dotyczą mechanizmu finansowania 
transformacji gospodarczej wojewódz-
twa śląskiego, inwestycji w nowoczesne, 

niskoemisyjne i bezemisyjne technologie 
węglowe, osłon socjalnych dla pracow-
ników sektora wydobywczego oraz sys-
temu subsydiowania kopalń. Zgodnie z 
rządowo-związkowym porozumieniem 
zawartym 25 września ubiegłego roku, 
proces stopniowego wygaszania górnic-
twa węgla energetycznego w naszym 
kraju ma być rozłożony na trzy dekady. 
Ostatnie kopalnie mają zakończyć funk-
cjonowanie w 2049 roku. Harmonogram 
zamykania poszczególnych kopalń 
uzgodniony we wrześniowym porozu-
mieniu ma zostać potwierdzony w umo-
wie społecznej dotyczącej transformacji. 
Dokument ten przed wejściem w życie 
musi uzyskać notyfikację, czyli zgodę 
Komisji Europejskiej. 

Łukasz Karczmarzyk, NY
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Prace 
coraz bardziej 
zaawansowane

Prace nad treścią umowy 
społecznej dotyczącej 
transformacji górnictwa 
węgla kamiennego 
są coraz bardziej 
zaawansowane.  
23 lutego podczas kolejnej 
rundy rozmów pomiędzy 
przedstawicielami rządu  
i strony społecznej 
uzgodniono znaczną 
część kwestii związanych 
z systemem osłon 
socjalnych, rozwojem 
nowych technologii 
węglowych oraz 
transformacją 
gospodarczą regionu. 
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11 
lutego w Katowicach 
przedstawiciele „Soli-
darności” z zakładów 
Alstomu w Chorzowie  
i Warszawie oraz oddzia-

łów Bombardiera z Katowic, Wrocławia 
i Łodzi podpisali porozumienie o współ-
pracy, powołując wspólną reprezentację 
do rozmów z zarządem nowego koncernu. 
Związkowcy są przekonani, że w ten spo-
sób łatwiej im będzie reagować na decyzje 
pracodawcy. W najbliższych tygodniach 
zamierzają zaprosić do współpracy także 
reprezentantów innych organizacji związ-

kowych działających w polskich zakła-
dach Alstomu i Bombardiera. – Nie wiemy, 
co nas czeka, dlatego chcemy mieć silną 
reprezentację, z którą pracodawca będzie 
się musiał liczyć – mówi Karol Pluszczyk, 
przewodniczący „Solidarności” w Alstom 
Konstal w Chorzowie. 

Ostateczna decyzja dotycząca kupna 
Bombardiera przez Alstom zapadła we 
wrześniu zeszłego roku. Związkowcy 
zaznaczają, że żaden z koncernów nie 
zobowiązał się wówczas do utrzyma-
nia dotychczasowych warunków pracy  
i płacy, chociażby przez okres 12 miesięcy. 

– Europejska Rada Zakładowa przedsta-
wiła zarządowi Alstomu taki postulat, ale 
został on odrzucony – mówi Marcin Nie-
syto, wiceprzewodniczący „S” w Alstom 
Konstal w Chorzowie oraz członek ERZ 
w Alstomie. – W Bombardierze w ogóle 
nie było rozmów na ten temat – dodaje 
Andrzej Stachura, szef „S” w Bombardier 
Transportation ZWUS w Katowicach.  
– Obawiamy się zwolnień, ale nie spo-
dziewamy się, by ten problem dotyczył 
Polski w ciągu najbliższych 2, 3 lat. Co 
będzie później, nie wiadomo – zazna-
cza Marcin Niesyto. Przedstawiciele „S”  

z Bombardiera boją się także o utrzyma-
nie świadczeń socjalnych i zapisów zakła-
dowych układów zbiorowych pracy.

Fuzja Alstomu i Bombardiera oznacza 
powstanie drugiego na świecie giganta 
zajmującego się produkcją taboru szyno-
wego, ustępującego jedynie chińskiemu 
CRRS. Jak informują związkowcy, w tej 
chwili w polskich spółkach należących 
do nowego koncernu w sumie zatrudnio-
nych jest ponad 3 tys. pracowników, a ok. 
1000 osób świadczy pracę za pośrednic-
twem firm zewnętrznych.

Agnieszka Konieczny

Związkowcy z Alstomu 
i Bombardiera powołali 

wspólną reprezentację

Podwyżki  
w rybnickim 

szpitalu

Sukcesem związkowców z „Solidar-
ności” zakończyły się negocjacje 
płacowe w Państwowym Szpitalu 

dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w 
Rybniku. W 2021 roku płace zasadnicze w 
tej placówce wzrosną w sumie od 249 zł  
brutto do 600 zł brutto.

Porozumienie w tej sprawie zostało 
podpisane w rybnickim szpitalu 15 lutego.  
– To długo oczekiwany moment przez wielu 
pracowników szpitala. Dla sporej części z 
nich są to pierwsze od kilku lat podwyżki 
pozasystemowe, czyli przyznane bezpo-
średnio przez pracodawcę – podkreśla 
Piotr Rajman, przewodniczący Między-
zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ 
„Solidarność” Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, która 
zasięgiem swojego działania obejmuje 

również pracowników Państwowego Szpi-
tala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych.

Jak informuje przewodniczący, wzrost 
płac będzie dwustopniowy. Pierwsza 
transza zostanie naliczona od stycznia i 
wypłacona pracownikom szpitala wraz z 
wynagrodzeniem za luty. Kolejna wejdzie w 
życie w lipcu. Zgodnie z zapisami porozu-
mienia, m.in. pracownicy obsługi, salowe i 
sanitariusze od stycznia otrzymali podwyżki 
wynoszące 149 zł brutto - co było związane 
z podniesieniem płacy minimalnej - ale 
od lipca ich płace zasadnicze wzrosną o 
kolejne 100 zł brutto. Wynagrodzenia reje-
stratorek zostaną podniesione w sumie o 
300 zł brutto, natomiast pensje m.in. ratow-
ników medycznych, dietetyczek i opiekunów 
medycznych będą wyższe o 400 zł brutto. Z 
kolei, pielęgniarki posiadające specjalizację 

dostaną łącznie 600 zł brutto podwyżki. Piotr 
Rajman podkreśla, że zapisy porozumienia 
dotyczą tych osób, które w zeszłym roku nie 
miały żadnych podwyżek od pracodawcy. 
Łącznie jest to 16 grup zawodowych, czyli 
większość personelu.

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psy-
chicznie Chorych w Rybniku zatrudnia ok. 
660 osób. Działaniem międzyzakłado-
wej organizacji związkowej „S” z WSS nr 3,  
pracownicy placówki objęci zostali w maju 
2020 roku. – Udało się nam odbudować 
organizację związkową w tym szpitalu. 
Praktycznie co tydzień do „S” zapisują się 
kolejne osoby. Zaufało nam już 250 osób 
– podkreśla Rajman. W sumie w obu szpi-
talach do „Solidarności” należy przeszło 
500 pracowników.

Aga

Przedstawiciele 
„Solidarności” z polskich 

oddziałów koncernów 
Alstom i Bombardier 

Transportation Polska 
powołali wspólną 
reprezentację do 

kontaktów z zarządem 
krajowym. To odpowiedź 

związkowców na 
przejęcie kanadyjskiego 

Bombardiera przez 
francuski Alstom. 
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S kładając wniosek o przy-
znanie certyfikatu, pod-
kreśliliśmy, że poziom 
dialogu społecznego 
w firmie jest wysoki,  

a zapisy Zakładowego Układu Zbioro-
wego Pracy są przestrzegane w sposób 
wzorcowy. Jednocześnie praktycznie 
co roku udaje nam się wynegocjować 
nowe, korzystne dla pracowników 
rozwiązania, część w formie proto-
kołów dodatkowych trafiło do ZUZP 
– podkreśla przewodniczący. Dodaje, 
że w tym trudnym dla wszystkich 
roku stronie związkowej w Tauron 
Ciepło udało się uzgodnić z zarządem 
dodatkowe świadczenie „covidowe”.  
– Chodziło o to, aby docenić wysiłek 
i poświęcenie pracowników. Praco-
dawca stanął na wysokości zadania 
– ocenia Tadeusz Nowak.

Zwraca uwagę, że obok kluczo-
wych dla załogi kwestii związa-
nych z płacami, pracodawca podej-

muje też szereg działań związanych 
z dbałością o prawa pracownicze. 
– I pracownicy, i pracodawca bar-
dzo dobrze wiedzą, jak ważne jest 
poczucie bezpieczeństwa, komfort 
pracy. W naszej firmie prowadzone 
są programy mające na celu prze-
ciwdziałanie stresowi w pracy. 
Działają komisje antymobbingowe 
i antydyskryminacyjne – mówi 
Tadeusz Nowak.

O tym, że dialog społeczny jest 
skuteczny i jest doceniany przez 
pracowników, świadczą liczby. Do 
związków zawodowych należy 2/3 
spośród 1,5 tys. załogi Tauron Cie-
pło. Przeszło 500 osób to członkowie 
NSZZ „Solidarność”

Celem konkursu jest promowanie 
pracodawców, którzy wyróżniają się 
w stosowaniu dobrych praktyk w 
zakresie przestrzegania przepisów 
prawa pracy, w szczególności poprzez 
stabilność zatrudnienia, przestrzega-

nie zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz prawa do zrzeszania się w 
związkach zawodowych. 

Akcja certyfikacyjna „Praco-
dawca Przyjazny Pracownikom” 
zainicjowana została przez Komi-
sję Krajową NSZZ „Solidarność” 
w 2008 roku. Pierwszą edycję kon-
kursu patronatem honorowym objął 
Prezydent RP Lech Kaczyński. Od 
tamtej pory konkurs stale odbywa 
się pod patronatem urzędującego 
Prezydenta RP.

Obok Tauronu Ciepło w XIII 
edycji konkursu „Pracodawca Przy-
jazny Pracownikom” uhonorowane 
zostały jeszcze trzy inne firmy z 
naszego regionu: Węglokoks Kraj z 
Piekar Śląskich, Huhtamaki Food-
service Poland z Czeladzi i Rybnicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa. Listę 20 
laureatów z całego kraju ogłoszono 
na początku lutego.

Grzegorz Podżorny

Foto: solidarnosc.org
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Jak poprawić 
dialog społeczny 
w instytucjach 
samorządowych?

W Polsce dialog społeczny 
w sektorze publicznym na 
poziomie samorządów cha-

rakteryzuje się niską efektywnością 
i brakiem możliwości rozwiązywania 
problemów pracowniczych. W ocenie 
dr. Jana Czarzastego, ekonomisty ze 
Szkoły Głównej Handlowej w War-
szawie jednym z głównych powodów 
tego stanu rzeczy są ograniczone 
możliwości dyrektorów tych placówek 
dotyczące decyzji w finansowych.

Problem jest szczególnie widoczny 
w momencie, gdy strona związkowa 
występuje o podwyżki. Związkowcy 
często słyszą wówczas, że dyrektor 
chciałby podnieść wynagrodzenia, ale 
nie posiada środków, bo one są w gestii 
włodarzy miasta czy gminy. – To jest 
coś, co możemy nazwać „trójkątem nie-
możności”. Dyrektor np. ośrodka sportu i 
rekreacji jest pracodawcą w tej instytu-
cji, ale jego możliwości negocjacyjne ze 
związkami są ograniczone. Podczas roz-
mów wskazuje na samorząd, z kolei, gdy 
związkowcy zwracają się o podwyżki do 
prezydenta, ten odsyła ich do dyrektora 
– mówi ekonomista. Jak zaznacza  
dr Czarzasty, do podobnych sytuacji 
i rozmycia odpowiedzialności mię-
dzy władzami miasta i zarządami firm 
dochodzi również w spółkach miejskich.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 
bierze udział w projekcie „Schematy 
Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy 
w sektorze publicznym na poziomie 
samorządów”, by szczegółowo zdiagno-
zować problemy z dialogiem spo-
łecznym w sektorze samorządowym. 
Program jest finansowany ze środków 
norweskich przy współudziale Związku 
Miast Polskich oraz związków zawodo-
wych z Norwegii i reprezentantów  
tamtejszych władz samorządowych.  
Do udziału w projekcie zaproszone 
zostały dwa miasta: Płock i Jaworzno. 
– Co prawda Terenowa Sekcja Pro-
blemowa NSZZ „Solidarność ” Miasta 
Jaworzna ma wypracowane zasady 
współpracy z władzami samorządo-
wymi, ale większość z nich dotyczy 
kwestii społecznych, natomiast sprawy 
pracownicze wymagają doprecyzo- 
wania – mówi Andrzej Dudzik, szef „S”  
w jaworznickich wodociągach i koordy-
nator projektu w tym mieście. Podkre-
śla, że celem projektu obok dokonania 
wszechstronnej oceny problemu ma 
być też stworzenie swoistego wzoru 
porozumienia reprezentantów związków 
i samorządów, które znacząco poprawi-
łoby efektywność dialogu na poziomie 
miast i gmin. – Stworzenie takich ram 
dialogu, zapisanie instrumentów regu-
lujących współpracę między praco-
dawcami a reprezentacją pracowników 
instytucji podlegających samorządowi 
jest nam bardzo potrzebne. I liczę, że 
taki wzorzec uda się stworzyć, z pożyt-
kiem dla innych miast i gmin w Polsce 
– dodaje Andrzej Dudzik.

Aga

Tauron Ciepło  
po raz kolejny 
wśród laureatów

Spółka Tauron Ciepło została jednym z 20 laureatów XIII edycji 
konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” za 2020 rok. – To już 
kolejny certyfikat „Pracodawcy Przyjaznego Pracownikom” dla naszej 
spółki. Poprzedni uzyskaliśmy za 2017 rok. Zgodnie z regulaminem 
spółka mogła się nim posługiwać przez trzy lata. Uznaliśmy, że warto 
go odnowić, bo firma na to zasługuje, a ponadto certyfikat jest swego 
rodzaju zobowiązaniem, że dobre praktyki będą nadal stosowane – 
mówi Tadeusz Nowak, przewodniczący „Solidarności” w Tauron Ciepło.
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K ompletny chaos zapanował 
w Teksasie wraz z załama-
niem pogody w nocy z 
14 na 15 lutego. Obrazki, 
które w kolejnych dniach 

obiegały amerykańskie media, bardziej 
pasowały do filmu katastroficznego 
rodem z Hollywood niż do rzeczywistych 
wydarzeń dziejących się na ogromnym 
obszarze światowego supermocarstwa. 

Jak relacjonowała telewizja FOX,  
w sercu Houston, ponad dwumilionowej 
metropolii tłumy szukały schronienia w 
budynkach użyteczności publicznej, po 
tym jak w ich domach przestały działać 
ogrzewanie i elektryczność. Telewizja 
CNN opisała historię rodziny, która spę-
dziła cały dzień w zaparkowanym na 
podjeździe samochodzie z włączonym 
silnikiem, bo temperatura w ich domu 
spadła poniżej 5 stopni Celsjusza.

Miliony ludzi zostało pozbawionych 
nie tylko elektryczności i ogrzewania, ale 
także dostępu do wody nadającej się do 
picia. Z powodu odcięcia dostaw energii 
zakłady uzdatniania wody po prostu prze-
stały działać. Jeszcze w sobotę 20 lutego 
władze największych miast w Teksasie 
apelowały do mieszkańców, aby koniecz-
nie gotować wodę przeznaczoną do picia. 
W wielu miejscowościach w tym dniu 
przed kościołami, gdzie rozdawano butel-
kowaną wodę pitną, ustawiały się kolejki. 

Co właściwie się stało?
Czytając powyższe doniesienia, można 
odnieść wrażenie, że Teksas został 
dotknięty potężnym kataklizmem. Tak 
naprawdę pogoda, była tam zbliżona 

do tej, którą mieliśmy w Polsce podczas 
ostatniego „ataku zimy”. W Houston w 
krytyczny poniedziałek 15 lutego tem-
peratura wynosiła 8 stopni poniżej zera. 

Oczywiście jak na Teksas to bardzo 
niska temperatura, ale nie na tyle, aby 
doprowadzić do gigantycznego paraliżu 
w stanie o powierzchni ponad dwukrot-
nie większej niż powierzchnia Polski. 
Dlaczego więc do niego doszło? Główny 
winowajca to farmy wiatrowe. 

Energetyka wiatrowa odpowiada 
obecnie za ok. 23 proc. produkcji energii 
w Teksasie. Jak wyliczają eksperci Hear-
tland Institute, amerykańskiego think 
tanku zajmującego się m.in. polityką 
klimatyczno-energetyczną, w ostatnich 
5 latach Teksas zbudował farmy wiatrowe 
i fotowoltaiczne o łącznej mocy 20 GW, 
a jednocześnie niemal nie inwestował w 
nowe moce wytwórcze w elektrowniach 
gazowych i likwidował bloki węglowe. 

Sekwencja domina
Podczas fali mrozu, która nawiedziła ten 
stan w połowie lutego, część wiatraków 
zamarzła, a pozostałe produkowały bar-
dzo niewiele energii. Drastyczne zmniej-
szenie produkcji prądu zbiegło się w cza-
sie z rekordowym zapotrzebowaniem. 
W niedzielę 14 lutego w Teksasie zanoto-
wano rekordowy pobór mocy szacowany 
na ponad 69 GW. Tego dnia miejscowy 
regulator Electric Reliability Council of 
Texas (ERCOT) wydał tzw. powiadomie-
nie awaryjne trzeciego stopnia, wzywa-
jące klientów do ograniczenia zużycia 
energii, by zapobiegać niekontrolowa-
nym wyłączeniom w całym systemie. 

Jak wskazano w analizie Instytutu 
Heartlanda, było już jednak za późno. 
System energetyczny został zdestabilizo-
wany tak bardzo, że konieczne stało się 
wyłączenie części elektrowni gazowych. 
– Częstotliwość sieci przesyłowej spadła 
do tak niebezpiecznych poziomów, że 
część elektrowni musiała się wyłączyć, 
aby chronić swój sprzęt – czytamy. 

Oczywistej sekwencji zdarzeń, która 
doprowadziła do gigantycznego kryzysu 
energetycznego w Teksasie, nie zaak-
ceptowała jednak znaczna część ame-
rykańskich mainstreamowych mediów, 
mocno zaangażowanych w promowanie 
„Nowego Zielonego Ładu”. W ich ocenie 
to wcale nie całkowita kapitulacja farm 
wiatrowych spowodowała blackout, choć 
przyznał to wprost nawet gubernator Tek-
sasu Greg Abbot. Rzeczywistym powo-
dem – a jakże – miałyby być elektrownie 
spalające paliwa kopalne. W ocenie lewi-
cowo-liberalnych mediów w USA, część 
elektrowni gazowych w Teksasie została 
wyłączona z powodu braku gazu ziem-
nego, a nie w wyniku destabilizacji całego 
systemu. Za komentarz do tej kuriozalnej 
tezy niech posłuży informacja, że w Tek-
sasie wydobywa się miesięcznie więcej 
gazu ziemnego niż w Polsce zużywamy w 
ciągu całego roku. W tym stanie znajduje 
się również blisko jedna dziesiąta amery-
kańskich magazynów tego surowca. 

Śmierć głodowa  
w supermarkecie
K ryzys energetyczny w Teksasie  
i medialną debatę wokół jego przyczyn 
trafnie skomentował Tucker Carlson, 

publicysta konserwatywnej telewizji 
Fox News, który stwierdził, że brak 
energii w Teksasie można porównać 
jedynie ze śmiercią głodową w super-
markecie. – Takie coś jest możliwe 
tylko, gdy ktoś zrobi to celowo i Teksas 
właśnie to zrobił – powiedział Carlson. 
– Zielona energia nieuchronnie oznacza 
blackouty. Oznacza mniej niezawodną 
sieć energetyczną, a to z kolei oznacza 
porażki, takie jak to w Teksasie. To nie 
podlega dyskusji. To jest obiektywna 
prawda. To nauka, więc oni (politycy 
i media promujące zieloną energię  
– przyp. ŁK) oczywiście temu zaprze-
czają – dodał. 

W ocenie publicysty Fox News nie-
stabilna i nieefektywna energetyka 
wiatrowa jest jedną z tych rzeczy, które 
można popierać tylko wówczas, jeśli 
ma się bardzo niewielką wiedzę na jej 
temat. – Energetyka wiatrowa to gra, 
w której niewielka grupa ludzi czer-
pie profity dzięki rządowym dotacjom 
i regulowanym cenom. Wszystkim 
innym serwuje się moralny wykład o 
zmianach klimatu, a jeśli ktokolwiek 
zaczyna narzekać, zostaje nazwany 
faszystą – podkreślił Tucker Carlson. 

Jeśli mieszkańcom Teksasu nie 
dadzą do myślenia słowa Carlsona, z 
pewnością zrobi to lektura lutowych 
rachunków za prąd. Z powodu kryzysu, 
ceny energii w tym stanie poszybowały 
w kosmos. Szczęśliwcy, którym podczas 
ataku zimy nie odcięto prądu, mają do 
zapłacenia rachunki nawet 70 razy 
wyższe niż normalnie. 

Łukasz Karczmarzyk

Foto: airproducts.com

Ponad 4 mln ludzi bez prądu, ogrzewania, czy dostępu do wody nadającej się do picia. Wystarczyło kilka dni 
ostrej zimy, żeby tak właśnie wyglądała rzeczywistość w Teksasie. Stanie USA, który mimo ogromnych złóż 
surowców energetycznych, coraz mocniej stawia na niestabilną i nieefektywną energetykę wiatrową. 

Potężny kryzys  
na własne życzenie
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Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

6 EKOLOGIA I ROZWÓJ
Foto: pixnio.com

P rzemysł modowy szkodzi 
przyrodzie i ludziom na każ-
dym etapie produkcyjnym  
– począwszy od wytwarza-
nia materiałów, z których 

szyje się odzież, a skończywszy na wyrzu-
caniu niepotrzebnych ubrań na śmietniki.

Większość odzieży wytwarzana jest 
z poliestru, syntetycznego tworzywa 
powstającego z ropy naftowej. Produkcja 
tego materiału wpływa na zmniejszenie 
zasobów ropy. Z kolei plantacje bawełny 
pochłaniają ogromne ilości wody, nie-
rzadko odpowiadając za wysuszanie 
rzek, czy jezior. To właśnie produkcja 
bawełny na szeroką skalę przyczyniła 
się do jednej z największych katastrof 
ekologicznych na ziemi w ostatnich 
latach – zredukowania Jeziora Aral-
skiego do niewielkiego zbiornika.  
– Przez dziesiątki lat woda z rzek zasila-
jących jezioro służyła do irygacji ogrom-
nych plantacji bawełny znajdujących się 
na terenach dzisiejszego Uzbekistanu i 
Kazachstanu – mówi Anna Komar z Pol-
skiego Stowarzyszenia Zero Waste.

Zanim wyprodukowany materiał 
zostanie przekazany do szwalni, podda-
wany jest procesowi farbowania. Wykorzy-
stane do tego celu barwniki mogą zawierać 
toksyczne substancje, które z fabryk dostają 
się do wód. – Mówi się, że kolor sezonu 
poznaje się po kolorze rzek znajdujących 

się w pobliżu zakładów tekstylnych w kra-
jach azjatyckich – dodaje przedstawicielka 
Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. Jak 
zaznacza, niekiedy toksyczne substancje 
wykorzystywane są także do nadawania 
odzieży kształtu. – Jeśli nasza sukienka po 
dwóch praniach przestanie się układać,  
to znaczy, że ta substancja została już 
wypłukana i razem z wodą z pralki trafiła 
do ścieków – zaznacza.

Każdego roku na światowy rynek 
wprowadzane są ogromne ilości tanich 
ubrań. Sieci odzieżowe wypuszczają 
nowe kolekcje co kilka tygodni, kreując 
nowe trendy w modzie i namawiając 
klientów do zakupów. – W ciągu roku 
na świecie powstaje ponad 100 miliar-
dów sztuk ubrań, jest to ilość, której nie 
jesteśmy w stanie wykorzystać – podkre-
śla Anna Komar. Część nowej odzieży 
wyrzucana jest po zakończeniu sezonu. 
Zdarzało się również, że producenci 
palili niesprzedane kolekcje, twierdząc, 
że obniżenie cen negatywnie wpłynie 
na postrzeganie ich marki. Zachęcani 
reklamami sami również kupujemy coraz 
więcej ubrań, a następnie wcześniej czy 
później je wyrzucamy. Tylko niewielka 
część naszej garderoby przekazywana 
jest do dalszego użytkowania, np. znajo-
mym, czy instytucjom charytatywnym. 

Recyklingowi poddawanych jest 
zaledwie kilkanaście procent teksty-

liów. Ta statystyka może się zmienić za 
kilka lat, gdy odzież zostanie włączona 
do selektywnej zbiórki odpadów komu-
nalnych. Jak podkreśla Anna Komar, 
zgodnie z wymaganiami unijnymi 
ma to nastąpić dopiero w 2025 roku.  
– Musimy zacząć patrzeć na tekstylia, jak 
na kolejny surowiec, który jesteśmy w 
stanie odzyskać – mówi. Niestety przy 
obecnym zaawansowaniu technologicz-
nym możliwości pełnego recyklingu 
odzieży, czyli takiego który prowadzi do 
powstania produktu o tej samej jakości, 
są ograniczone.

Anna Komar zwraca uwagę, że 
oprócz procesu produkcyjnego ubrania 
przyczyniają się do degradacji środowi-
ska także w trakcie ich użytkowania. 
Podczas prania odzieży wykonanej z 
poliestru razem z wodą odprowadzane 
są do środowiska ogromne ilości mikro-
plastiku, którego w oczyszczalniach w 
żaden sposób nie da się zneutralizować. 
– Miasto wielkości Berlina tylko jednego 
dnia wypłukuje z pralek równowartość 
plastiku odpowiadającą 500 tys. sztuk 
plastikowych reklamówek – zaznacza 
Anna Komar. Mikroplastik z naszych 
ubrań trafia do oceanów, a następnie 
opada na ich dno, tworząc ogromne sku-
piska materiału, który nigdy nie zostanie 
unieszkodliwiony.

Agnieszka Konieczny

Rynek odzieży 
odpowiada za 

wysuszanie 
zbiorników wodnych, 

zanieczyszczanie rzek 
i oceanów. Najwyższy 

czas, by zacząć patrzeć 
na tekstylia, jak na 

kolejny surowiec, 
który można poddać 

recyklingowi.

Przemysł modowy 
dewastuje środowisko
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P rawo do urlopu wypoczynko-
wego jest jednym z podstawowych 
uprawnień pracowniczych. Urlop 
jest chroniony przez znaczną liczbę 
norm prawnych, jest niezbywalny, 

a pracownik nie może się zrzec prawa do urlopu. 
Ta ochrona znajduje jednak swoje ograniczenia 
w samym Kodeksie pracy. Zgodnie z treścią art. 
167 Kodeksu pracy pracodawca może odwołać 
pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego 
obecności w zakładzie wymagają okoliczno-
ści nieprzewidziane w chwili rozpoczynania 
urlopu. Co istotne, pracodawca jest obowią-
zany pokryć koszty poniesione przez pracow-
nika w bezpośrednim związku z odwołaniem 
go z urlopu. Warto jednak pamiętać, że decy-
zja o odwołaniu pracownika z urlopu zapada 
w drodze jednostronnej decyzji pracodawcy, 
zaś pracownik zobowiązany jest podporządko-
wać się decyzji pracodawcy o odwołaniu go z 
urlopu, bez względu na własną opinię o zasad-
ności odwołania. Niemniej jednak pracodawca 
powinien podać do wiadomości pracownika 
przyczyny skrócenia urlopu, a ich zasadność, w 
tym niemożliwość wcześniejszego przewidzenia, 
może być elementem sporu przed sądem pracy 
dotyczącego mobbingu lub dyskryminacji pra-
cownika. Za sprzeczne z zasadami współżycia 
społecznego należy uznać odwołanie pracow-
nika z urlopu, gdy nie zaistniały niezbędne 
warunki dopuszczalności odwołania, a rzeczy-
wistym celem takiego działania jest dokonanie 
wypowiedzenia umowy o pracę (por. uchw. 
SN z 9.2.1967 r., III PZP 22/66, OSNC 1967,  
nr 6, poz. 100). Do ustalenia nowego terminu 
udzielenia części urlopu niewykorzystanego z 
powodu odwołania, zastosowanie ma reguła 
uzgodnienia go z pracownikiem oraz udzie-
lenia w okresie nie późniejszym niż do końca 
września roku następnego. Termin ten należy 

ustalić przy zastosowaniu trybu określonego w 
art. 163 Kodeksu pracy dla planowania urlopów 
wypoczynkowych, tj. wykorzystując instytucję 
tzw. planu urlopów. Do kosztów pozostających w 
bezpośrednim związku z odwołaniem z urlopu 
nie można wliczyć utraconych przez pracow-
nika korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby nie 
doszło do odwołania (np. spodziewane zarobki 
z tytułu pracy sezonowej przy zbiorach płodów 
rolnych). Zakres obowiązku odszkodowawczego 
pracodawcy jest więc węższy, niż przewiduje to 
przepis art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego. Powyż-
sze oznacza, że pracodawca refunduje jedynie 
koszt dojazdu do pracy, względnie koszt nie-
wykorzystanej wycieczki (o ile pracownik w 
takiej brał lub miał brać udział). Jeżeli jednak 
pracownik postanowił w trakcie urlopu wypo-
czynkowego dorobić sobie, wykonując inną 
pracę czy też zlecenie, to pracodawca nie musi 
wypłacać pracownikowi utraconego, potencjal-
nego zarobku. Spory o roszczenia związane z 
określeniem rodzaju i rozmiaru poniesionych 
przez pracownika kosztów urlopu należą do 
właściwości sądów pracy. Ciężar dowodu, co do 
wydatków podlegających zwrotowi, obciąża pra-
cownika. Żądanie zwrotu wyżej wymienionych 
kosztów ulega przedawnieniu z upływem 3 lat 
od dnia, w którym roszczenie stało się wyma-
galne, tj. w zasadzie od momentu odwołania z 
urlopu wypoczynkowego.

Warto jednak zauważyć, że ostatecznie to od 
okoliczności danego stanu faktycznego będzie 
zależało, czy odwołanie z urlopu ma swoje pod-
stawy prawne, czy zostało wykonane w sposób 
prawidłowy, a także, czy, a jeśli tak, to jakie koszty 
winien pracownikowi zwrócić pracodawca w 
związku z odwołaniem z urlopu. W końcowym 
rozrachunku w razie wątpliwości sporu pomiędzy 
stronami decydujące znaczenie będzie miało roz-
strzygnięcie podjęte przez sąd pracy.

Bartosz Jakubowski CDO24

ODWOŁANIE 
PRACOWNIKA  
Z URLOPU
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Śląsko-Dąbrowski NSZZ

Jan Lityński nie żyje

Nie żyje Jan Lityński, opozycjonista z cza-
sów PRL i działacz NSZZ „Solidarność”, autor 
„Posłania do Ludzi Pracy Europy Wschod-

niej” uchwalonego przez I Zjazd „Solidarności”. 
Zmarł tragicznie w niedzielę 21 lutego. Miał 75 lat.

Jan Lityński był współorganizatorem i uczestnikiem 
studenckich wystąpień w marcu 1968 roku. Studio-
wał wówczas na Wydziale Matematyki Uniwersytetu 
Warszawskiego. Za udział w protestach został skazany 
na 2,5 roku więzienia. Po przedterminowym zwolnieniu 
pracował najpierw jako robotnik, a następnie progra-
mista komputerowy. W 1976 roku brał udział w akcji 
pomocy dla represjonowanych robotników z Ursusa 
i Radomia. Członek Komitetu Obrony Robotników, 
współzałożyciel miesięcznika „Biuletyn Informacyjny 
KOR” oraz współredaktor dwutygodnika „Robotnik”. 
Orędownik tworzenia wolnych związków zawodowych. 
Za swą działalność został zwolniony z pracy i areszto-
wany. W 1980 roku został doradcą władz NSZZ „Solidar-
ność”. W stanie wojennym internowany, a następnie 
aresztowany. W 1983 roku zwolniony na przepustkę 
nie wrócił do więzienia. Ukrywał się i działał w solidar-
nościowym podziemiu w Regionie Mazowsze. Ujawnił 
się w 1986 roku. W sierpniu 1988 roku uczestniczył w 
strajku w kopalni „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-
-Zdroju. W latach 1988-1990 był członkiem Komitetu 
Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Brał udział w 
obradach Okrągłego Stołu w zespole ds. górnictwa. 
Poseł na Sejm w latach 1989-2001 roku. Związany ze 
środowiskiem Unii Demokratycznej i Unii Wolności. 
W 2006 roku został odznaczony przez prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski, w 2008 roku Krzyżem Komandor-
skim z Gwiazdą OOP. W latach 2010-2015 Jan Lityński 
był doradcą prezydenta Bronisław Komorowskiego. 
W 2015 prezydent Komorowski odznaczył go Krzyżem 
Wolności i Solidarności.

Zginął tragicznie 21 lutego 2021 roku w Pułtusku. 
Utonął w Narwi, ratując swojego psa, pod którym 
załamał się lód. W momencie zamykania tego  
wydania TŚD wciąż trwały poszukiwania ciała  
Jana Lityńskiego.

Oprac. NY

Foto: Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej/Zdzisław
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Przychodzi ateista do księdza.
– Proboszczu, mam problem  

bo nie wierzę w Boga. Co robić?
Ksiądz z uśmiechem na twarzy 

odpowiada po chwili.
– Synu, po pierwszym zawale  

ci przejdzie...
  

– Kochanie, daj mi pieniądze  
na fryzjera.

– Nie mogę, głowa mnie dziś boli.
  

Przychodzi facet do lekarza i mówi:
– Panie doktorze boli mnie  

po wypiciu Red Bulla.
– Gdzie pana boli?

– Tu... pod skrzydłami. 
  

W sklepie zoologicznym:
– Proszę pana, chcę kupić  

gadającą papugę.
– Proszę pana, a jest pan żonaty?

– Tak.
– I co? Mało panu?

    
Prawdziwy hipster przychodzi  
do baru 2 razy: pierwszy raz,  

kiedy lokal nie jest jeszcze popularny,  
a drugi autoironicznie. 

  

Bacę zaproszono w karnawale  
na bal przebierańców.  

Znajomi pytają go  
za co się przebierze?

– A za łoscypka.
– A jak to baco, za oscypka?

– A siądę se w kąciku i będę śmierdział. 

 Humor:
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Po blisko roku dzielnej 
walki z pandemią mądre 
rządowe głowy wykoncy-

powały, że zasłanianie facjaty przy-
łbicą lub szalikiem nic nie daje i trzeba 
jednak nosić maseczki z prawdziwego 
zdarzenia. Wirusolodzy z nas żadni, 
więc nie będziemy się mądrzyć na 
temat skuteczności przyłbic. Zdarza 
nam się za to czasem wyjść na ulicę, 
do sklepu itp. Wówczas wystarczy 
rozejrzeć się wokół, aby przekonać się, 
ile wart jest nowy rządowy pomysł. 
Nawet najlepsza maseczka będzie nie-
skuteczna, jeśli nosi się ją z kinolem na 
wierzchu lub całkiem opuszczoną pod 
brodę, a niestety właśnie tak czyni 
połowa naszego społeczeństwa. Z jed-
nej strony warto, aby ktoś ów fakt rzą-
dzącym uświadomił, ale z drugiej, po 
co psuć chłopakom poczucie dobrze 
wykonanej roboty. Zwołali naradę, 
konferencję prasową, przygotowali 
slajdy na prezentację. Napracowali 
się. Trzeba to docenić. 

Nas jednak bardziej niż 
doniesienia o jakiejś 
tam pandemii zelektry-

zowała wieść o nowym rozdziale w 
karierze posła Marka Suskiego. Otóż 
wiceprzewodniczący klubu parla-
mentarnego PiS i były szef gabinetu 
premiera został właśnie nowym prze-
wodniczącym Rady Programowej 
Polskiego Radia. Jedni utyskują, że 

to kolejny dowód na upartyjnienie 
mediów publicznych, inni zarzucają 
posłowi Suskiemu brak jakichkol-
wiek kompetencji w przedmiotowym 
obszarze. Naszym zdaniem to bardzo 
dobra nominacja. Zawsze uważali-
śmy, że pan poseł posiada idealnie 
radiową urodę. 

Roszady personalne to nie-
jedyna rzecz poza pan-
demią, którą zajmują się 

politycy. Taka np. europosłanka Syl-
wia Spurek zaproponowała ostatnio  
„5 dla branży roślinnej”. Wśród pię-
ciu postulatów pani Sylwii znalazła 
się m.in. propozycja wprowadzenia 
zakazu reklamowania mięsa, mleka 
i jaj oraz wegańskiej indoktrynacji 
dzieci od przedszkola. Na wegani-
zmie znamy się jeszcze mniej niż na 
wirusologii, ale wydaje nam się, że 

pomysły pani Sylwii zamiast zachę-
cać, raczej zniechęcają do zostania 
jaroszem. Nam np. po lekturze jej 
przemyśleń od razu przychodzi 
ochota na karminadle. Koniecznie z 
mięsa wieprzowo-wołowego, żeby-
śmy mieli pewność, że zjadamy co 
najmniej dwoje zwierząt. 

Propozycję wprowadzenia 
zakazu reklamowania 
mleka można by zbagateli-

zować stwierdzeniem, że kto czyta 
twittera Sylwii Spurek, ten się w 
cyrku nie śmieje. Jednak, jeśli się 
dłużej nad tym zastanowić, przestaje 
być wesoło. Gdyby ktoś nam 10 lat 
temu powiedział, że Unia całkowicie 
zakaże produkować energię z węgla, 
prawdopodobnie również wybuch-
nęlibyśmy śmiechem. 
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