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3 Pracownicy zakładów Fiata 
w Tychach i Bielsku-Białej 
dostali 450 zł brutto podwyżki.
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W Nadleśnictwie Siewierz 
zamontowano 500 nowych 
budek lęgowych dla ptaków.6 7
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Zmarł profesor Mieczysław 
Chorąży, wybitny onkolog, 
jeden z założycieli NSZZ „S”.
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Kalejdoskop:

Zakaz sprzedaży 
aut spalinowych

9 k r a j ó w c z ł o n ko w s k i c h 
wezwało Komisję Europejską 
do ustalenia konkretnej daty 

wprowadzenia zakazu sprzedaży 
samochodów z silnikami spalino-
wymi na terenie Unii Europejskiej.

Pod listem podpisali się przedsta-
wiciele władz Holandii, Austrii, Bel-
gii, Danii, Grecji, Malty, Irlandii, Litwy 
i Luksemburga. Jego sygnatariusze 
postulują też jak najszybsze wyco-
fywanie z użytku aut spalinowych.

Zakazy i ograniczenia mają przy-
spieszyć przestawianie się europej-
skiego przemysłu motoryzacyjnego 
na samochody z napędem elektrycz-
nym. Warto zaznaczyć, że najtań-
sze auto elektryczne dostępne na 
polskim rynku kosztuje ok. 100 tys. zł. 
Cena tego samego modelu z silni-
kiem spalinowym jest ponad dwu-
krotnie niższa.

Przepracowany jak 
japoński urzędnik

Ponad 390 nadgodzin w mie-
siącu przepracował jeden  
z urzędników Biura ds. Kon-

troli COVID-19 przy japońskim rządzie  
– podał portal rp.pl. Jak poinformo-
wał rząd Japonii, pracownicy biura 
w styczniu mieli na swoim koncie 
średnio po 124 nadgodziny. W grudniu 
rządowi urzędnicy przepracowali 
średnio po 89 dodatkowych godzin, 
w listopadzie po 104. Dział do walki 
z pandemią liczy ponad 100 osób i 
żadna z nich nie prowadziła w tym 
czasie pracy zdalnej. 

Minister koordynujący walkę  
z COVID-19 zobowiązał się do wdroże-
nia reform, które „złagodzą presję” na 
pracowników. Japoński resort zdro-
wia szacuje, że ponad 100 nadgo-
dzin w miesiącu może być przyczyną 
śmierci lub prowadzić do choroby  
wynikającej z przepracowania.

Króluje VW, 
renasans Trabanta

Co piąty samochód w Niem-
czech to Volkswagen .  
W sumie spośród przeszło 

48 mln aut zarejestrowanych w 
tym kraju aż 10 mln ma znaczek VW 
– podał portal dw.com, powołując 
się na dane Center Automotive Rese-
arch (CAR). Na drugim miejscu pod 
względem popularności plasuje się 
Mercedes, ubywa za to znajdujących 
się na trzecim miejscu Opli. W ciągu 
dekady ich liczba spadła 1,1 mln. 

Swoisty renesans przeżywają za 
to enerdowskie Trabanty. Ich pro-
dukcję zakończono 30 lat temu, tym-
czasem liczby zarejestrowanych aut 
tej marki w ciągu zeszłego wzrosła o 
tysiąc do 38,2 tys. To o 4 tys. więcej 
niż nowoczesnych Tesli. 

Obecnie w Niemczech na 1000 
mieszkańców przypada 580 aut. 

Oprac. ŁK, AK, NY

P amiętacie z podstawówki „Murzynka 
Bambo”? No pewnie, wszyscy pamiętają. 
Niestety dzieciaki, które obecnie zaczynają 
swoją przygodę z edukacją szkolną, nie 
będą miały okazji poznać tego wierszyka 

Juliana Tuwima. Rada Języka Polskiego orzekła, że słowa 
„murzyn” nie powinno się używać w szkole, mediach i 
administracji. Tak oto kolejna szacowna instytucja dołą-
czyła do grona strażników absur-
dalnej poprawności politycznej. 

Skąd wziął się pomysł, że słowo 
„murzyn” jest obraźliwe? Jest to 
prosta kalka myślowa z języka 
angielskiego, a ściśle rzecz ujmu-
jąc, z jego amerykańskiej wersji. 
Jednak w USA słowo „nigger” 
od samego początku miało nega-
tywny, rasistowski wydźwięk. 
Określenie to przez ponad 250 lat 
było synonimem niewolnika haru-
jącego na polu bawełny. 

W Polsce ani plantacji bawełny, 
ani  n iewolników nie było.  
W naszym języku „murzyn” pocho-
dzi od słowa „Maur”. Maurowie byli 
po prostu pierwszymi czarnoskó-
rymi ludźmi, których mieli okazje 
spotkać nasi przodkowie. 

Na dowód tego, że słowo 
„murzyn” nigdy nie miało w Pol-
sce negatywnego zabarwienia, 
niech posłuży przykład Włady-
sława Franciszka Jabłonowskiego, generała brygady 
Legionów Polskich, uczestnika insurekcji kościuszkow-
skiej. Pan generał był czarnoskóry i nosił pseudonim 
„Murzynek”. Raczej wątpliwe, że zwracano by się w ten 
sposób do generała, gdyby było to określenie obraźliwe.

Oczywiście słowa „murzyn” można użyć w nega-
tywnym kontekście. W naszym języku funkcjonuje 
np. wyrażenie „być sto lat za Murzynami”. Ale to np. w 
Niemczech mówi się „Polnische Wirtschaft” (polskie 

gospodarowanie), co oznacza skrajną niegospodarność. 
Trudno uznać to wyrażenie za pochlebne dla naszego 
narodu. Jednak czy to znaczy, że słowo „Polak” jest 
obelżywe i trzeba wykreślić je ze słownika?

Pewnie wielu ludzi powie, że takie językowe zabawy 
to drobnostki, którymi nie ma sensu zawracać sobie 
głowy. Jeśli dane słowo komuś przeszkadza, zawsze 
można znaleźć inne, „poprawne” określenie. Trzeba 

jednak pamiętać, że człowiek 
myśli słowami, pojęciami. Żeby o 
czymś pomyśleć, najpierw musimy 
to nazwać. Zmiana znaczenia 
słów, zabranianie stosowania jed-
nych i zastępowanie ich innymi, 
wpływa na to, jak myślimy, jak 
postrzegamy i oceniamy dane 
kwestie. Innymi słowy gmeranie w 
języku to nic innego jak gmeranie  
w naszych głowach. 

W Polsce językowa politpo-
prawność dopiero się rozkręca. Jed-
nak wystarczy spojrzeć na Zachód, 
żeby przekonać się, do czego ona 
prowadzi. Niedawno personel 
oddziałów położniczych w szpitalu 
w Brighton w południowej Anglii 
otrzymał wytyczne dotyczące 
zwrotów i słownictwa, którego 
należy używać, aby nie dyskrymi-
nować transseksualistów. Zgodnie 
z wytycznymi nie powinno się np. 
mówić „mleko matki” tylko „mleko 

z klatki piersiowej”. „Matka” to od teraz „rodzący rodzic”, 
a określenie „ojciec” należy zastąpić słowami „współro-
dzic” lub „drugi rodzic biologiczny”. 

Ja nadal zamierzam używać słowa „murzyn” i nie 
uważam, żebym kogokolwiek w ten sposób obrażał. Jeśli 
zostanę za to nazwany rasistą, to trudno. Może dzięki 
temu moja córka za parę lat dalej będzie mogła do mnie 
mówić „tato”, a nie „drugi rodzicu biologiczny”.

Trzeci z Czwartą:)

W naszym języku 
„murzyn” pochodzi 
od słowa „Maur”. 
Maurowie byli po 
prostu pierwszymi 

czarnoskórymi 
ludźmi, których mieli 
okazje spotkać nasi 

przodkowie. 

Chodzi o to zwłaszcza...

Murzynek BamboDeklarację CIT-8 za rok 2020  należy 
złożyć we właściwym urzędzie skarbo-
wym w terminie do dnia 31 marca 2021 
roku. Możliwość złożenia CIT-8 w formie 
papierowej dotyczy organizacji zakła-
dowych, które:
• mają wszystkie dochody zwolnione  

z podatku dochodowego od osób 
prawnych,

• nie złożyły informacji podatkowej PIT za 
2020 rok, np. w związku z zatrudnieniem 
lub płaceniem podatku dochodowego 
od osób fizycznych.

Papierowy 
CIT-8

K
om

unikat:

Z dniem 1 stycznia 2020 roku zmieniły 
się zasady przekazywania sprawozdań 
finansowych (bilans, rachunek zysków i 
strat oraz informacja dodatkowa) jedno-
stek niewpisanych do KRS (np. fundacji, 
stowarzyszeń, związków zawodowych). 

Obecnie sprawozdanie finansowe 
należy sporządzić w postaci elektronicz-
nej,  w odpowiedniej strukturze logiczniej 
udostępnionej na podstawie art. 45 ust 1g 
lub 1h ustawy o rachunkowości, tj. w struk-
turze udostępnionej w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie Ministerstwa 
Finansów. Tym samym e-sprawozdanie 
finansowe musi mieć od 1 stycznia 2020 
roku formę ustrukturyzowaną. Musi zostać 
złożone do szefa KAS (Krajowa Administra-
cja Skarbowa), a nie jak dotychczas na- 
czelnikom urzędów skarbowych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
podatnicy podatku dochodowego od osób 
prawnych, niewpisani do KRS, obowiązani  
do sporządzenia sprawozdania finanso- 
wego, przekazują e -sprawozdanie wyłącz-
nie do szefa KAS w terminie 10 dni od daty 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego. 
Robią to za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, tj.:
• z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji 

dostępnej na stronie podatki.gov.pl/ 
e-sprawozdania-finansowe/aplikacja/

• poprzez przeznaczony do tego interfejs 
wabAPI (np. z wykorzystaniem dostęp-
nych na rynku aplikacji komercyjnych  
– programy księgowe)
Sprawozdanie finansowe przekazane 

z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji, 
musi być przygotowane w odpowiedniej 
strukturze logicznej i w ustrukturyzowanym 
formacie. Następnie podpisane profilem 
zaufanym albo podpisem kwalifikowanym 
i przekazane za pośrednictwem aplikacji 
do szefa KAS. Termin złożenia sprawozda-
nia finansowego za rok 2020 do szefa KAS 
to – 10 dni od dnia zatwierdzenia – tj. nie 
później niż do 10 lipca 2021 roku.

Dodatkowe informacje:
• Teresa Faber, główna księgowa,  

pokój 102, tel. 691 741 411
• Beata Kocerba, księgowa, pokój 112,  

tel. 502 043 691

Sprawozdania 
finansowe  
za 2020 rok

K
om

unikat:



www.solidarnosckatowice.pl
fb.com/SlaskoDabrowskaSolidarnosc 3SPRAWY ZWIĄZKU

Podwyżki w fabrykach 
FCA Poland

Foto: m
edia

.stellantis.com

J ak informuje Wanda Stróżyk, 
przewodnicząca „Solidarno-
ści” w Fiacie, wraz z wynagro-
dzeniem za luty wypłacona 
została także jednorazowa pre-

mia w wysokości 1,8 tys. zł, stanowiąca 
rekompensatę za brak podwyżek w ciągu 
czterech ostatnich miesięcy.

Wanda Stróżyk podkreśla, że pra-
cownicy obydwu fabryk długo czekali 
na wzrost płac, ale z wysokości podwy-
żek „Solidarność” nie jest zadowolona.  
– To oczywiście nie jest mała kwota,  

z czego zdajemy sobie sprawę, ale wyna-
grodzenia w naszych zakładach w dalszym 
ciągu pozostają mało konkurencyjne w sto-
sunku do zarobków w innych firmach moto-
ryzacyjnych – mówi przewodnicząca „S”.  
– Podjęliśmy decyzję o podpisaniu tego 
porozumienia z tego względu, że inne 
organizacje związkowe tak zrobiły i nie 
były zainteresowane prowadzeniem dal-
szych negocjacji z pracodawcą. My chcie-
libyśmy doprowadzić do tego, by mini-
malna płaca zasadnicza w FCA, czyli bez 
premii, wynosiła 3,6 tys. zł brutto – dodaje.

Na 450 zł podwyżki składa się 
podniesienie stawek zasadniczych 
i miesięcznych premii regulamino-
wych, które w obydwu zakładach 
są zróżnicowane. W FCA Poland w 
Tychach, gdzie premia wynosi 18 proc., 
stawki godzinowe wzrosły o 2,27 zł  
brutto. Z kolei w FCA Powertrain w Biel-
sku-Białej stawki godzinowe są wyższe 
o 2,37 zł brutto, ponieważ w tej spółce 
premia jest niższa. 

To znacznie mniej niż domagała się 
„Solidarność”. Najważniejszy postulat 

związku dotyczył podwyższenia wyna-
grodzeń zasadniczych o 5 zł za godzinę 
od września zeszłego roku. Swoje żąda-
nia w trybie sporu zbiorowego repre-
zentanci „S” przedstawili pracodawcy 
21 stycznia. Po siedmiu dniach, zgodnie 
z przepisami, w FCA Poland rozpoczął 
się spór zbiorowy.

W FCA Poland w Tychach zatrud-
nionych jest ok. 2,4 tys. pracowników, 
natomiast w FCA Poland Powertrain  
w Bielsku-Białej pracuje 1,1 tys. osób.

Agnieszka Konieczny

Podwyżki  
dla zabrzańskich 

ciepłowników

Średnio o 5 proc. wzrosły od  
1 marca wynagrodzenia zasad-
nicze w Zabrzańskim Przedsię-

biorstwie Energetyki Cieplnej. Oprócz 
podwyżek przedstawiciele zakłado-
wych organizacji związkowych wyne-
gocjowali z reprezentantami zarządu 
firmy zwiększenie premii za luty.

– Bezpośredni przełożeni mają możli-
wość regulowania płac, przyznając nieco 
wyższe podwyżki osobom posiadają-
cym niższe stawki. Pracownicy, którzy 
poczują się poszkodowani, będą mogli 
się odwołać. Na takie ustępstwo poszedł 
zarząd, który początkowo nie był skłonny 
do przyznania jakichkolwiek podwyżek 
– mówi Adam Lisiecki, przewodniczący 
„Solidarności” w ZPEC.

Jak zaznacza Lisiecki, to były naj-
trudniejsze negocjacje płacowe od lat.  

Argumentów nie brakowało żadnej 
ze stron. Pracodawca podkreślał, że 
firma prowadzi kosztowną inwestycję 
polegającą m.in. na likwidacji dwóch 
przestarzałych kotłowni. Zwracał rów-
nież uwagę na niepewność związaną 
z pandemią koronawirusa. Z kolei 
strona związkowa stała na stanowi-
sku, że inwestycje w firmie nie mogą 
być oparte na oszczędzaniu kosztem 
załogi. Związkowcy wskazywali też na 
rosnące koszty utrzymania oraz niż-
szą średnią zarobków w porównaniu 
z innymi zakładami w branży. – Udało 
się wypracować kompromis, godząc 
potrzeby finansowo-inwestycyjne spółki 
z troską o pracowników – dodaje.

Jednym z sukcesów związkowców 
jest wynegocjowanie 30 proc. premii za 
luty, czyli o 10 proc. wyższej, niż normalnie. 

Większa premia ma stanowić rekompen-
satę za brak podwyżek od 1 lutego, tak jak 
to miało miejsce w poprzednich latach. 
Dodatkowo, przez wszystkie miesiące 
od marca do grudnia każdy pracownik 
będzie miał do wykorzystania bon poda-
runkowy o wartości 100 zł netto. Wcześniej 
takie talony były przyznawane tylko przed 
świętami. Przewodniczący zakładowej 
„S” zapowiada, że bony na Wielkanoc i 
Boże Narodzenie staną się przedmiotem 
osobnych rozmów z pracodawcą.

Negocjacje płacowe w ZPEC zakoń-
czyły się pod koniec lutego. W firmie 
działają dwie organizacje związkowe, 
ale do „Solidarności” należy zdecydo-
wana większość pracowników. To 80 
osób z liczącej niespełna 130 członków 
załogi zakładu. 

Aga

450 zł brutto podwyżki i 1,8 tys. zł brutto dodatkowej premii – to najważniejsze zapisy porozumienia 
płacowego podpisanego 23 lutego w fabrykach Fiat Chrysler Automotive Poland w Tychach i FCA 
Powertrain w Bielsku-Białej. Wyższe pensje wpłynęły na konta pracowników 10 marca.
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To bardzo łatwo policzyć. Prąd zdrożeje o ok. 150 proc.

d stycznia 2019 roku 100 proc. energii elek-
trycznej wyprodukowanej w Polsce musi 
być sprzedawane na giełdzie. Na początku 
bieżącego roku rządzący przedstawili pro-
jekt ustawy likwidujący tzw. obligo giełdowe 
na energię elektryczną. W prasie branżo-
wej dominują głosy krytyczne wobec tego 
pomysłu. Z kolei Pan Profesor jest zwolenni-
kiem rządowej propozycji zniesienia obligo. 
Dlaczego?

– Stuprocentowe obligo giełdowe nie funk-
cjonuje nigdzie na świecie. Ja jestem zwolen-
nikiem tezy, że wolny rynek powinien być 
naprawę wolny, czyli taki, na którym nie two-
rzy się monopolistów. Obligo takiego mono-
polistę stworzyło w postaci Towarowej Giełdy 
Energii. Po zniesieniu obliga ci, którzy będą 
chcieli iść na giełdę, to pójdą. Jednak nie zmu-
szajmy do tego nikogo, bo efekty tego zmusza-
nia są bardzo dyskusyjne.

Jak to? Zwolennicy obliga twierdzą, że ten 
sposób handlu energią ma same zalety. 
Rynek jest transparentny, a giełda daje 
odbiorcom końcowym gwarancję najniż-
szej ceny...

– Towarowa Giełda Energii działa od 2000 
roku. Przez pierwsze 11 lat funkcjonowała na 
marginesie rynku, mając obrót nie przekra-
czający 5 proc. całej energii produkowanej w 
Polsce. Sytuacja zmieniła się dopiero w 2011 
roku, kiedy to decyzją polityczną wprowa-
dzono pierwsze obligo giełdowe na poziomie 
15 proc. W 2018 podwyższono je do 30 proc., 
a rok później do 100 proc. Jeśli prześledzi się 
to, jak kształtowały się ceny energii od 2000 
roku jednoznacznie widać, że zwiększanie 
obliga nie prowadzi do obniżenia ceny ener-
gii elektrycznej.

Ponadto trzeba pamiętać, że giełda nie jest 
organizacją charytatywną. To instytucja, która 
zarabia na handlu. Właśnie dlatego przed 
wprowadzeniem przymusu w postaci obliga 
prawie nikt nie kwapił się do korzystania z 
„dobrodziejstw” giełdy. Po prostu nikt nie 
chciał płacić. Po wprowadzeniu obliga wszy-
scy muszą uczestniczyć w giełdzie i wszyscy 
muszą jej płacić składki. Ten dodatkowy koszt 
ostatecznie jest oczywiście przerzucany na 
odbiorców energii elektrycznej.

W ubiegłym roku kupiliśmy za granicą rekor-
dowe 13 TWh energii elektrycznej, która kosz-
towała ok. 3 mld zł. Obligo giełdowe sprzyja 
importowi?

– Analiza danych z ostatnich lat wskazuje 
na wysoką korelację pomiędzy wysokością 
obliga giełdowego, a wielkością importu ener-
gii elektrycznej. Nie oznacza to, że obligo jest 
jedynym powodem wzrostu importu. Tych 
przyczyn jest wiele. Jednak mechanizm ten 
na pewno nie powoduje zmniejszenia importu 
energii, a w znacznym stopniu ułatwia ten 
import. Zwłaszcza energii ze Szwecji oraz z 
kierunku wschodniego, która trafia do nas 

poprzez połączenie z Litwą. Co bardzo ważne, 
w obu tych przypadkach jest to energia mocno 
subsydiowana. 

Dla „przeciętnego Kowalskiego” liczy się 
wysokość rachunku za prąd. Jeżeli impor-
towana energia jest tańsza od tej wyprodu-
kowanej w kraju, to wybór jest prosty…

– Import energii nie ma wpływu na jej cenę 
w Polsce lub jest to wpływ śladowy. Przyjmuje 
się, że jeżeli jeden z uczestników rynku jest w 
stanie kontrolować ponad 40 proc. wolumenu 
handlu, to jest on w stanie decydować o cenie 
rynkowej. Mniejsi uczestnicy, w tym również 
importerzy, sprzedają energię po tej właśnie 
cenie. W Polsce jedna grupa energetyczna kon-
troluje 60 proc. produkcji i to ona ustala cenę 
rynkową. Załóżmy, że ta cena wynosi np. 250 
zł/MWh, a koszt nabycia energii przez impor-

Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Władysławem Mielczarskim  
z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej 

O

Import energii  
nie ma wpływu  

na jej cenę w Polsce 
 lub jest to wpływ  
śladowy. Wzrost  
importu jedynie  

zwiększa zyski 
importerów.
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To bardzo łatwo policzyć. Prąd zdrożeje o ok. 150 proc.
tera np. w Szwecji wynosi np. 200 zł/
MWh. Nie oznacza to, że importer sprzeda 
tę energię na polskiej giełdzie za np. 205 
zł/MWh i obniży w ten sposób cenę ener-
gii w naszym kraju. Importer sprzeda tę 
energię po cenie rynkowej, czyli za 250 
zł/MWh lub np. za 249 zł/MWh. Wzrost 
importu nie powoduje spadku cen energii, 
a jedynie zwiększa zyski importerów. 

A jak rosnący import wpływa na kondycję 
polskiej energetyki?

– Każda MWh importowanej energii 
to 1 MWh niewyprodukowana przez 
krajowe firmy. Polscy producenci tracą 
przychody, a koszty funkcjonowania elek-
trowni rosną. Mniejsza produkcja energii 
to również mniejsze zapotrzebowanie na 
węgiel z polskich kopalń. W efekcie traci 
cała gospodarka, więc również „prze-
ciętny Kowalski”. 

Jeszcze raz podkreślę, że energia z 
importu jest energią subsydiowaną. 
Trzeba pamiętać, że subsydiowany import 
jest jedną z często stosowanych form zdo-
bywania rynków poprzez eliminację pro-
ducentów krajowych. Z kolei po opano-
waniu rynku importer podnosi ceny. W 
Polsce ten mechanizm obserwowaliśmy w 
przypadku wielu innych branż. Obecnie 
to zjawisko obserwujemy na rynku ener-
gii elektrycznej. 

Z punktu widzenia Polski na rynku energii 
dzieje się jeszcze jedna bardzo niepoko-
jąca rzecz, a mianowicie niespotykany 
w przeszłości wzrost cen uprawnień do 
emisji CO2 w ramach systemu EU ETS. Na 
początku 2018 roku uprawnienie do emi-
sji 1 tony CO2 kosztowało niecałe 8 euro. 
Miesiąc temu cena uprawnień przebiła 
pułap 40 €/t. Czy to skutek podniesienia 
przez Komisję Europejską celów redukcji 
emisji do 2030 roku?

– Ceny uprawnień do emisji CO2 
zaczęły gwałtownie rosnąć znacznie 
wcześniej, szczególnie od roku 2018, kiedy 
Komisja Europejska nadała im status 
instrumentu finansowego. To pozwoliło 
na spekulacje tymi pozwoleniami. Jeśli 
wziąć pod uwagę rzeczywiste zapotrze-
bowanie i podaż, uprawnienia emisyjne 
powinny kosztować ok. 15-20 €/t. Tymcza-
sem agencja Bloomberg napisała ostatnio, 
że kilka funduszy hedgingowych progno-
zuje cenę uprawnień na koniec 2021 roku 
na poziomie 100 €/t. Coraz większa liczba 
analityków wprost przyznaje, że unijny 
rynek handlu emisjami stał się rynkiem 
całkowicie spekulacyjnym. 

Przecież system ETS od dawna nie ma za 
wiele wspólnego z rynkiem, na którym 
cenę kształtuje podaż i popyt. Komisja 
Europejska wielokrotnie manipulowała 
ceną CO2, np. zmniejszając liczbę upraw-
nień wystawianych na aukcję, czy też tzw. 
mechanizm MSR… 

– Pierwotnym celem systemu ETS 
była zmiana konkurencyjności źródeł 
energii. Mówiąc w skrócie, chodziło o 

to, aby zmniejszyć konkurencyjność 
energetyki węglowej i dać przewagę 
konkurencyjną gazowi ziemnemu oraz 
OZE. Manipulowanie ceną uprawnień 
emisyjnych przez Komisję Europejską 
za pomocą instrumentów, o których Pan 

wspomniał, miało za zadanie realizację 
tego celu. Jednak tworząc z pozwoleń 
na emisję CO2 instrument finansowy 
Komisja wypuściła dżinna z butelki, nad 
którym nie jest w stanie zapanować. KE 
straciła kontrolę nad cenami CO2, które 
dzisiaj kształtują spekulanci. W założe-
niu system ETS miał wspomagać i stymu-
lować transformację energetyczną. Rze-

czywiście mógłby odgrywać taką rolę, 
gdyby ceny uprawnień emisyjnych były 
umiarkowane. Jednak obecne ceny są 
niszczące dla europejskich gospodarek. 
Nie tylko dla Polski. Proszę pamiętać, że 
Niemcy spalają niemal dwukrotnie wię-
cej węgla niż my. 

W wypowiedzi dla jednego z branżo-
wych portali porównał Pan to, co obec-
nie dzieje się z systemem ETS, do bańki 
spekulacyjnej na rynku kredytów hipo-
tecznych w USA, która doprowadziła 
do światowego kryzysu finansowego w 
2008 roku. Kiedy pęknie bańka na rynku 
uprawnień do emisji CO2?

– Nie wiadomo, ale nie należy na to 
czekać. Jeśli ta bańka nie zostanie jak naj-
szybciej przekłuta przez Komisję Euro-
pejską, konsekwencje gospodarcze będą 
katastrofalne. Idea transformacji energe-
tycznej i przemysłowej legnie w gruzach, 
bo po prostu nie zostanie nic, co można 
by transformować. 

Ponownie sprowadźmy tę kwestię do 
poziomu „zwykłego Kowalskiego”. O ile 
wzrosną rachunki za prąd, jeśli rzeczy-
wiście pozwolenia na emisję CO2 będą 
kosztować 100 €/t?

– To bardzo łatwo policzyć. Energia 
zdrożeje o ok. 150 proc. 

Komisja Europejska w ogóle dostrzega 
ten problem?

– W Brukseli zaczynają dojrzewać 
różne pomysły stabilizacji cen pozwo-
leń poprzez ograniczenie spekulacji. 
Jednak już dzisiaj raczej pewne jest, że 
będą to działania nieskuteczne i bardzo 

proste do „obejścia” przez spekulantów. 
Blamaż Komisji Europejskiej w kwestii 
zakupu szczepionek pokazuje, że Unia 
Europejska jest dzisiaj w stanie rozkładu. 
Jeśli ten biurokratyczny moloch nie był w 
stanie poradzić sobie ze szczepionkami, 
to jakim sposobem ma podołać naprawie 
systemu ETS, co jest znacznie bardziej 
skomplikowanym zadaniem? Unia cał-
kowicie straciła kontrolę nad tym syste-
mem. Jedynym rozwiązaniem dziś jest 
zawieszenie systemu ETS i wprowadzenie 
regulowanych cen pozwoleń na emisję 
CO2 na poziomie akceptowalnym przez 
gospodarki państw UE. 

System ETS jest jedynie jednym z ele-
mentów polityki klimatyczno-energe-
tycznej UE, która ma nas doprowadzić do 
neutralności klimatycznej w 2050 roku. 
Jeśli już teraz pojawiają się tak poważne 
kłopoty, co będzie dalej z Europejskim 
Zielonym Ładem?

– Europejski Zielony Ład to jest trans-
formacja donikąd. Obecnie nie istnieją 
technologie, które umożliwiłyby reali-
zację tego celu. Kolejność powinna być 
taka: pracujmy, a kiedy technologicznie 
będziemy gotowi, zaczynamy transfor-
mację. Niestety jest odwrotnie. Na czym 
ma np. polegać transformacja Śląska? Na 
tym, że zamkniemy kopalnie i będziemy 
sprowadzać węgiel statkami z Ameryki 
Południowej. Zniszczymy własny prze-
mysł i będziemy opierać się na imporcie. 
Nie wolno się na to zgodzić. 

Rozmawiał Łukasz Karczmarzyk

Jeśli ta bańka 
spekulacyjna nie 

zostanie przekłuta, 
idea transformacji 

energetycznej i 
przemysłowej legnie 

w gruzach, bo po 
prostu nie zostanie 

nic, co można by 
transformować.

infografika: oprac. własne
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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
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M imo zimowej aury 
musieliśmy skończyć 
akcję w lutym, bo 
ptaki śpiewające już 
przyleciały do Pol-

ski i w połowie marca rozpoczną okres 
lęgowy – mówi Sławomir Cichy, rzecznik 
prasowy Nadleśnictwa Siewierz.

Akcja montowania budek lęgowych 
dla ptaków jest organizowana przez 
leśników z siewierskich lasów od kilku 
sezonów. W poprzednich latach zawie-
sili oni na drzewach 2,5 tys. domków 
dla skrzydlatych lokatorów. Podczas 
każdej akcji najbardziej zużyte budki 
zastępowane są nowymi, a co najmniej 
raz na dwa lata wszystkie ptasie domki 
trzeba wyczyścić. W pozostałościach po 
poprzednich lęgach mogą się znajdować 
pasożyty, które zagrażają pisklętom.

Leśnicy zachęcają także do montowa-
nia budek dla ptaków w przydomowych 
ogródkach. Co prawda powinno się to 
robić w lutym, ale „spóźnialscy” mogą jesz-
cze próbować. – Jakby ktoś bardzo chciał, 
to może powiesić budkę dla szpaków. 

Można ją znaleźć w sklepie ogrodniczym, 
czy zamówić w „sieciówce”. Koszt to ok. 
20 zł. Nawet jeśli nie zostanie zasiedlona 
w tym roku, to w przyszłym sezonie jest 
na to duża szansa – mówi Sławomir Cichy.

Dla większości ptaków budkę należy 
zamontować sztywno na drzewie na 
wysokości od 3 do 5 metrów na ziemią. 
Ważne, by była ona lekko pochylona do 
przodu, a otwór wlotowy był skierowany 
na południowy-wschód lub północ. 
Chodzi o to, by podczas wiosennych i let-
nich upałów budka była osłonięta przez 
pień drzewa. Wyjątkiem od tej zasady 
jest montaż budek lęgowych dla jerzy-
ków. Domki dla tego gatunku powinny 
zostać zawieszone na wysokości co naj-
mniej drugiego, trzeciego piętra, co naj-
lepiej zlecić profesjonalnej firmie.

Jak wyjaśnia Damian Kurlej, pod-
leśniczy leśnictwa Ząbkowice i ornito-
log, w zabetonowanych miastach ptaki 
mają coraz trudniejsze warunki do roz-
rodu. – Wiele z nich, nie mogąc znaleźć 
bezpiecznych miejsc, nie przystępuje 
do lęgów. Jeszcze kilkanaście lat temu 

wróbli w miastach było tak dużo i były 
tak pospolite, że ich nie docenialiśmy 
i nie zauważaliśmy. Dzisiaj zwyczajnie 
zniknęły z naszego otoczenia – podkre-
śla Kurlej. – A przecież zamiast chemii 
na komary i inne insekty uważane za 
szkodniki, można użyć ich naturalnych 
wrogów, czyli ptaków śpiewających, 
których głównym pokarmem są właśnie 
owady – dodaje. Na tym froncie nie-
ocenione są szczególnie jerzyki. Tylko 
jedna para tych ptaków podczas lęgu 
potrafi złowić od kilku do kilkunastu 
tysięcy komarów dziennie.

Sprzymierzeńcami człowieka są 
także ptaki drapieżne. Pustułki, myszo-
łowy, sowy czy błotniaki polują na 
myszy, nornice i krety, które niszczą 
uprawy. – Nawet cieszące się złą sławą 
i znienawidzone przez hodowców 
gołębi jastrzębie w pierwszej kolejności 
eliminują ze środowiska chore i osła-
bione osobniki, przez co wpływają na 
zachowanie silnych genetycznie stad  
– wyjaśnia specjalista.

Agnieszka Konieczny

W lutym  
w Nadleśnictwie  

Siewierz 
zamontowanych  

zostało 500 nowych 
budek lęgowych  

dla ptaków. Pierwsi 
lokatorzy zaczną się do 

nich wprowadzać za 
kilka dni. 

Ostatnia 
szansa na duże 

pieniądze

50 mln zł przeznaczy 
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Katowicach 
na dofinansowanie termomoder-
nizacji wielorodzinnych budyn-
ków mieszkalnych.

Samorządy, spółdzielnie i wspól-
noty mieszkaniowe będą mogły 
składać wnioski od 29 marca do 
28 maja tego roku.

Środki pochodzą z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko na lata 2014-2020, podddziała-
nie 1.7.1. Jest to ostatnia edycja tego 
konkursu. – Zachęcamy wszystkich 
zainteresowanych, bo to już ostatnia 
szansa na zdobycie pieniędzy z tej 
unijnej perspektywy. Jako instytucja 
wdrażająca, do rozdysponownia 
mamy 50 mln zł, ale jeśli zainte-
resowanie będzie duże, to mamy 

możliwość zwiększenia puli środ-
ków, tak jak w poprzednim konkursie, 
kiedy kwotę podwoiliśmy do ponad  
92 mln zł – mówi Tomasz Bednarek, 
prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Podczas poprzednich edycji 
konkursu katowicki Fundusz przy-
znał blisko 327 mln zł na komplek-
sową termomodernizację ponad 
660 budynków wielorodzinnych.

AK

Nowe budki dla ptaków  
w siewierskich lasach
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N iedawna nowelizacja Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego 
zmieniła nieco zasady usta-
lania oraz zaprzeczenia ojco-
stwa. Zasada przewidziana 

p r z e z  a r t .  6 2  K o d e k s u  r o d z i n ne go  
i opiekuńczego stanowi, że dziecko, które uro-
dziło się w czasie trwania małżeństwa albo 
przed upływem trzystu dni od jego ustania lub 
unieważnienia, pochodzi od męża matki. Jest to 
domniemanie prawne dotyczące ojcostwa, jed-
nak nie znajduje ono zastosowania, jeżeli dziecko 
urodziło się po upływie trzystu dni od orzecze-
nia separacji. Jeżeli rodzice dziecka rozstali się na 
skutek orzeczenia sądowego, a dziecko urodziło 
się przed upływem trzystu dni od ustania lub 
unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu 
przez matkę drugiego małżeństwa, wówczas 
domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego 
męża matki. Domniemanie to nie dotyczy przy-
padku, gdy dziecko urodziło się w następstwie 
procedury medycznie wspomaganej prokreacji, 
na którą wyraził zgodę pierwszy mąż matki. Jak 
już wspomniano powyżej, jest to domniemanie 
prawne, zatem może ono być obalone tylko na 
skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. 
W przypadku, gdy mąż matki kwestionuje 
pochodzenie dziecka, może wytoczyć powódz-
two o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu roku od 
dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od 
niego nie pochodzi, nie później jednak niż do 
dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. 
Po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, 
ojciec dziecka nie ma możliwości wytoczenia 
powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Jeżeli mąż 
matki został całkowicie ubezwłasnowolniony z 
powodu choroby psychicznej lub innego rodzaju 
zaburzeń psychicznych, na które zapadł w ciągu 
terminu do wytoczenia powództwa o zaprzecze-
nie ojcostwa, powództwo może wytoczyć jego 

przedstawiciel ustawowy. Termin do wytocze-
nia powództwa wynosi w tym wypadku rok od 
dnia ustanowienia przedstawiciela ustawowego, 
a jeżeli przedstawiciel ustawowy dowiedział się, 
że dziecko nie pochodzi od męża matki, po upły-
wie tego terminu – rok od dnia, w którym dowie-
dział się o tej okoliczności. W trakcie procesu o 
ustalenie ojcostwa konieczne jest przeprowadze-
nie tzw. badania biologicznego. Polega ono na 
przebadaniu próbek materiału DNA pobranego 
od ojca dziecka oraz dziecka. Wyniki badania 
właściwie przesądzają dalszy tok procesu oraz 
jego wynik, gdyż trafność badań DNA przedsta-
wiciele nauki określając na około 99%. 

Ciekawostką jest, iż orzecznictwo Euro-
pejskiego Trybunału Praw Człowieka (wyrok  
z dnia 31 maja 2018 r. 28475/14) prezentuje stano-
wisko zgodnie z którym, nie narusza Konwencji 
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności oddalenie wniosku o zaprzeczenie 
ojcostwa w sytuacji, jeśli głównym dowodem w 
sprawie miałby być test DNA wykonany przez 
ojca dziecka na zlecenie prywatne, a nie na 
zlecenie sądu i jeśli prawo krajowe dopuszcza 
odmowę wyrażenia zgody dziecka na poddanie 
się testom biologicznym DNA, zaś ojciec dziecka 
nie przedłożył innych dopuszczalnych prawem 
krajowym dowodów w celu ustalenia, że ojco-
stwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopo-
dobne. Trybunał uważa, że oddalenie wniosku o 
zaprzeczenie ojcostwa opartego na pozasądowym 
(prywatnym) teście medycznym wykonanym 
na podstawie próbek biologicznych pobranych 
osobiście przez skarżącego bez zgody dziecka na 
test DNA jest zgodne z prawem. Innymi słowy, 
ojciec posiadający wątpliwości odnośnie pocho-
dzenia dziecka powinien sformułować wniosek 
o przeprowadzenie badań DNA, gdyż badania 
przeprowadzone prywatnie mogą okazać się 
niewystarczające.

Mateusz Widenka CDO24

ZAPRZECZENIE 
I USTALENIE 
OJCOSTWA

Centrum Ochrony Prawnej Infolinia 801 003 138

Odszedł 
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Z ogromnym żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

PROF. MIECZYSŁAWA 
CHORĄŻEGO

wybitnego naukowca, społecznika, powstańca, 
członka NSZZ „Solidarność”

Pogrążonej w bólu 

Rodzinie i Bliskim
przekazuję wyrazy wpółczucia oraz słowa wsparcia

w imieniu  
Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

NSZZ „Solidarność”

przewodniczący 
Dominik Kolorz

Odszedł  
profesor Chorąży
Nie żyje profesor Mieczysław Chorąży, wybitny onko-
log, powstaniec warszawski, jeden z założycieli NSZZ 
„Solidarność” i czynny członek związku do końca 
swoich dni. Miał 95 lat.

Był doktorem honoris causa Śląskiej Akademii Medycz-
nej oraz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, człon-
kiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, wieloletnim 
kierownikiem Zakładu Biologii Nowotworów w Centrum 
Onkologii w Gliwicach.

3 maja 2017 roku, w uznaniu zasług dla rozwoju polskiej 
medycyny prezydent Andrzej Duda nadał prof. Chorążemu 
Order Orła Białego. Wcześniej dwukrotnie był odznaczony 
Krzyżem Walecznych, Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficer-
skim i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia 
Polski oraz Warszawskim Krzyżem Powstańczym, a także 
Krzyżem Armii Krajowej i Medalem za Warszawę 1939–1945.

Profesor zmarł 20 lutego, msza pożegnalna odpra-
wiona została 27 lutego w kościele pw. Wszystkich Świę-
tych w Gliwicach. 1 marca spoczął na warszawskich 
Powązkach. 
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Żona do męża:
– Co robisz?

– Nic.
– Przecież wczoraj nic nie robiłeś!

– Ale nie skończyłem.
  

Najlepszy przyjaciel kobiety to kot. 
Żaden kot nie zapyta: 

– Czego żresz po nocy?  
Będzie żarł razem z nią.

  

– Kochanie jesteś zazdrosna?
– Nie.

– Kochanie, daj buzi.
– Nie!

– No daj.
– Niech ci da ta szmata, co lubi  

twoje zdjęcie na Facebooku.
  

– Kochanie, powiedz coś co sprawi,  
że poczuję się jak prawdziwa kobieta…

– Nie umiesz parkować.
  

Nauczyciel prezentuje dzieciom  
obrazki zwierząt i pyta,  

jak zwierzęta się nazywają.
– To jest kot – mówi Małgosia.

– Bardzo dobrze. A to?
– To jest piesek – odpowiada Marek.
– Świetnie. A to? – pyta nauczyciel  
Jasia, prezentując zdjęcie misia.

Jasio milczy.  
Nauczyciel postanawia zażartować:
– Być może mamusia tak czasami 

nazywa tatusia.
– Nienasycony buhaj? 

 Humor:

My, Polacy, lubim rocz- 
nice, jubileusze, świę-
towanka i inne takie. 

Dlatego, gdyby ktoś zapomniał, to 
przypominamy. Otóż w wigilię, wigi-
lii wigilii Międzynarodowego Dnia 
Kobiet minęła pierwsza rocznica 
wykrycia na ziemiach polskich osob-
nika zakażonego SARS-CoV-2. Patrz 
pan, i kto by rok temu pomyślał, że to 
się tyle pociągnie. A końca nie widać. 
Przeciwnie, znowu się rozkręca.

I te kolejne wzajemnie sprzecz- 
ne teorie. I to nasze polskie, 
jak obejść bokiem, jak się 

przepchnąć, los i innych ocyganić.  
I te kolejne recepty, jak skutecznie się 
bronić przed wirusiskiem. I ten burdel 

nakazów, zakazów i zaleceń. Jeszcze 
parę miesięcy temu plastikowe przy-
łbice były „cacy”, teraz są „be”. Obie 
teorie potwierdzone ustyma naj-
wyższych urzędników od zdrowia 
publicznego. Kolesie od wycinanek z 
pleksi już swoje zarobili. I teraz pan 
minister tako rzecze: „Z przyłbicami 
to na Grunwald zapraszamy”. Chusty i 
kominy też podobno możemy sobie w 
buty włożyć celem poprawy nikczem-
nego wzrostu. Tylko maski z filtrem, 
panie, tylko z filtrem.

A najlepsze jest to, że i tak  
t rz y cz wa r te  wc a le  
w maskach nie chodzi, 

ewentulnie pryszcze na brodzie 
zakrywa, a państwo z dykty i tak 

nie jest w stanie nic od nikogo w tej 
kwestii wyegzekwować. Przeciwnie, 
ludzie w maseczkach bywają atako-
wani za to, że je noszą. Rok wystar-
czył. Było pokolenie JP II, teraz pisze 
się o pokoleniu Covid-19, czy też 
pokoleniu Lockdown. Po czasie się 
okaże, że te wszystkie socjologiczne 
zabawy w nazywanki są nic nie-
warte. Na końcu zawsze wygrywa 
pokolenie „Mam to w d...”

W piątek 12 marca minie 
tygodnica od dnia, 
kiedy to w Lubarto-

wie w Lubelskiem pewien 80-letni 
dziadek przez pomyłkę odebrał z 
przedszkola nie swojego 4-letniego 
wnuka. Podobno obaj chłopcy ubie-
rają się praktycznie identycznie, 
a dziadek w masce to dziadek w 
masce i to było przyczyną pomyłki. 
Rodzice czterolatka najedli się stra-
chu, chłopczyk najadł się ogórko-
wej, którą poczęstował go nowy 
dziadek. Była nawet dokładka. Po 
mniej więcej godzinie wszystko 
skończyło się jak w bajce. Rodzice 
odzyskali dziecko, a dziadzio mógł 
podać talerz ogórkowej właściwemu 
wnukowi. Pisały o tym wszystkie 
gazety w Polsce, a że i my sroce spod 
ogona nie wypadliśmy, to również 
o tej historii parę zdań postanowili-
śmy zamieścić. Zawsze to ciekawsze 
niż covid.

Podróżny&Gospodzki

Wieści powiatowe i ponadpowiatowe:

Reklama
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