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Producenci sprzętu RTV i AGD 
nie mogą już celowo skracać 
cyklu życia swoich produktów.
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Wzrost wynagrodzeń  
w Velvet Care

Średnio o 4 proc. wzrosną od 1 kwiet-
nia wynagrodzenia pracowników 
produkcyjnych w spółce Velvet 

Care w Kluczach, która jest jednym z naj-
większych producentów wyrobów higie-
nicznych w Polsce. Związkowcy wynegocjo-
wali też podwyżki dla osób zatrudnionych w 
administracji średnio o 1,8 proc.

Porozumienie płacowe zakładowe orga-
nizacje związkowe podpisały z pracodawcą 
16 marca. Jak poinformował Adam Gdula, 
przewodniczący „Solidarności” w Velvet 
Care, o wysokości podwyżek dla poszcze-
gólnych pracowników zdecydują przełożeni 
na podstawie oceny rocznej. – Wiele firm 
walczy o przetrwanie na rynku lub o jakie-
kolwiek podwyżki, nam udało się wynego-
cjować średnio 4 proc. dla pracowników 
produkcyjnych, to nie jest mało. Podwyżkę 
otrzyma każda osoba, która zostanie  
pozytywnie oceniona przez przełożonego  
– zaznacza przewodniczący zakładowej „S”. 

Jak dodaje Gdula, obok podwyżek płac 
udało się też wynegocjować zwiększenie 
z 200 do 250 zł brutto dodatku za pracę w 
systemie czterobrygadowym. 

Velvet Care w Kluczach zatrudnionych 
jest ponad 700 osób, większość załogi sta-
nowią pracownicy produkcyjni.

Podwyżki płac  
w tyskich firmach

450 zł brutto – taką podwyżkę otrzy-
mają pracownicy dwóch tyskich 
spółek motoryzacyjnych: MA Polska 

oraz Denso Thermal Systems Polska. Wzrost 
płac to efekt negocjacji przeprowadzonych 
z pracodawcami przez „Solidarność” i inne 
zakładowe organizacje związkowe.

W Denso Thermal Systems Polska pod-
wyżki wejdą w życie 1 kwietnia. Złożą sie na 
nie podniesienie stawek godzinowych o 
2,27 zł brutto oraz wzrost miesięcznej premii. 
– Cały czas negocjujemy jeszcze wielkość 
jednorazowej nagrody rekompensującej 
pracownikom brak podwyżek w 2020 roku  
– mówi Wanda Stróżyk, przewodnicząca 
MOZ NSZZ „Solidarność” FCA Poland. Ta 
organizacja obejmuje też pracowników 
firmy Denso Thermal Systems.

W firmie MA Polska podwyżki wejdą w 
życie 1 czerwca. Zgodnie z porozumieniem 
podpisanym 17 marca płace zasadnicze 
wzrosną o 450 zł brutto. Pociągnie to za sobą 
wzrost innych składników wynagrodzenia. 
Ponadto pod koniec marca na konta pra-
cowników trafi 600 zł brutto premii z okazji 
Świąt Wielkanocnych. – Z wysokości pod-
wyżek jesteśmy zadowoleni, choć pewne 
rozczarowanie wzbudził fakt, że wejdą one w 
życie dopiero w czerwcu. Podczas rozmów 
pracodawca cały czas zwracał uwagę na 
trudną sytuację i niepewność związaną z 
pandemią koronawirusa. Wspólnie z pozo-
stałymi organizacjami związkowymi doszli-
śmy do wniosku, że nie ma sensu przeciągać 
negocjacji, bo pracodawca nie jest w stanie 
dać nic więcej i zdecydowaliśmy się na 
podpisanie porozumienia w takim kształ-
cie – mówi Grzegorz Duda, przewodniczący 
zakładowej „Solidarności”. 

MA Polska zatrudnia ok. 2 tys. pracowni-
ków, a  Denso Thermal Systems ok. 450 osób.

AGA

Krótko: Uzgodniono już większość zapisów.
Pozostają trzy rozbieżności

Negocjacje umowy społecznej dotyczącej górnictwa węgla 
kamiennego oraz transformacji województwa śląskiego weszły 

w decydującą fazę. Zdecydowana większość dokumentu jest 
już uzgodniona. Rozbieżności pojawiają się jeszcze w kwestiach 

gwarancji zatrudnienia, systemu płac oraz w jednym z elementów 
harmonogramu wygaszania kopalń. 

M ożna powiedzieć, 
że umowa jest 
już uzgodniona 
w ponad 90 proc. 
R o z b i e ż n o ś c i 

dotyczą w zasadzie trzech zapisów. 
Są to jednak bardzo istotne kwe-
stie, a różnice zdań między stroną 
społeczną a rządową są poważne – 
powiedział Dominik Kolorz, prze-
wodniczący Zarządu Regionu Śląsko-
-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, 
po kolejnej rundzie rozmów, która 
odbyła się 18 marca w Śląskim Urzę-
dzie Wojewódzkim w Katowicach.

Jednym z kluczowych elemen-
tów umowy społecznej, który 
został już uzgodniony, jest mecha-
nizm finansowania spółek sektora 
górnictwa węgla kamiennego. 
Mówiąc prościej, chodzi o system 
subsydiowania bieżącej produk-
cji do zakończenia funkcjono-
wania poszczególnych kopalń. 
Ten mechanizm, wzorowany na 
rozwiązaniach zastosowanych w 
przeszłości w niemieckim sekto-
rze wydobywczym, ma umożliwić 
stopniową transformację sektora 
oraz ograniczyć negatywne skutki 

społeczno-gospodarcze tego pro-
cesu. – Co należy bardzo mocno 
podkreślić, dopłaty do produkcji 
będą uzależnione od wypełnienia 
przez kopalnie planów operacyj-
nych i spełnienia wielu kryteriów 
technicznych i ekonomicznych. 
To w żadnym wypadku nie będzie 

subsydiowane kopalń, w których 
nikt nie fedruje – wyjaśnia szef 
śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.

Harmonogram 
transformacji 
Podczas dotychczasowych rozmów 
między przedstawicielami rządu 
i strony społecznej potwierdzono 
również harmonogram wygaszania 
kopalń, który został zapisany w poro-
zumieniu między przedstawicielami 
rządu i Międzyzwiązkowym Komite-
tem Protestacyjno-Strajkowym z 25 
września ubiegłego roku. Zgodnie z 
przyjętą osią czasu ostatnie kopalnie 
węgla energetycznego na Śląsku mają 
zakończyć wydobycie w 2049 roku. 

W obszarze harmonogramu 
likwidacji istnieje jednak rozbieżność 
między stronami rozmów. Dotyczy 
ona możliwości szybszego, niż prze-
widziany na osi czasu, zamknięcia 
kopalni w nadzwyczajnych sytu-
acjach. – Chodzi np. o sytuację, w 
której w wyniku zdarzenia geolo-
giczno-górniczego zawali się naj-
lepsza ściana w kopalni i nie będzie 
ona w stanie wypełnić założeń ope-
racyjnych. Wówczas w takiej kopalni 

Zgodnie  
z przyjętą osią  
czasu ostatnie 
kopalnie węgla 
energetycznego 
na Śląsku mają 

zakończyć wydobycie 
w 2049 roku.
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Uzgodniono już większość zapisów.
Pozostają trzy rozbieżności

będzie wdrożony plan naprawczy. Jeżeli 
po wdrożeniu planu sytuacja nie będzie 
rokowała poprawy, kopalnia może zostać 
zamknięta szybciej niż przewiduje harmo-
nogram. Rozbieżności pomiędzy nami a 
rządem dotyczą szczegółów całego tego 
procesu i kryteriów, na podstawie których 

będzie można podjąć decyzję o wcześniej-
szym zakończeniu wydobycia. Zależy 
nam na tym, aby uniemożliwić sytuację, 
w której każde zdarzenie geologiczno-gór-
nicze będzie wykorzystywane jako pre-
tekst do likwidacji – tłumaczy Dominik 
Kolorz. 

Sprawy pracownicze
Dwie pozostałe rozbieżności w nego-
cjacjach dotyczą spraw pracowniczych. 
Pierwsza sporna kwestia to system gwa-
rancji zatrudnienia. W związkowym 
projekcie umowy społecznej, który jest 
przedmiotem negocjacji z rządem, takie 
gwarancje miały mieć umocowanie usta-
wowe. Strona rządowa nie zgodziła się na 
takie rozwiązanie, twierdząc, że byłoby 
ono sprzeczne z Konstytucją. W związku 
z powyższym związki zawodowe zapro-
ponowały, aby system gwarancji zatrud-
nienia był oparty o mechanizm odszko-
dowawczy. W sytuacji, gdy pracodawca 
nie dotrzymałby gwarancji wobec 
danego pracownika, byłby zobowiązany 
do wypłacenia na jego rzecz stosownego 
odszkodowania. Podobny model został 
już zastosowany w 2011 roku w Jastrzęb-
skiej Spółce Węglowej. W podpisanym 
wówczas porozumieniu umożliwiają-
cym wejście spółki na giełdę zapisano 
10-letnie gwarancje zatrudnienia dla 
pracowników. – JSW nie poniosła z tego 
tytułu praktycznie żadnych kosztów, bo 
po prostu dotrzymała gwarancji wobec 
pracowników. Jeżeli rząd i zarządy spółek 
węglowych również chcą tych gwarancji 
dotrzymać i nie zamierzają nikogo zwal-
niać, to powinny bez problemu zgodzić 

się na zapis dotyczący odszkodowań za 
złamanie gwarancji zatrudnienia. Tak się 
jednak nie stało, co jest dla nas niezrozu-
miałe – podkreśla przewodniczący.

Związki zawodowe i rząd nie poro-
zumiały się również jak dotąd w kwestii 
systemu indeksacji płac, który miałby 
obowiązywać w górnictwie po wejściu 
w życie umowy społecznej. – Trzeba 
pamiętać, że mówimy tutaj o niemal 
30-letnim okresie. Rozwiązania, które 
proponuje rząd, spowodowałyby suk-
cesywny spadek realnej wartości wyna-
grodzenia górników w kolejnych latach. 
Gdybyśmy się na nie zgodzili, to za 10 
czy 15 lat nie trzeba by nikogo zwalniać 
z kopalń. Ludzie sami by się zwalniali, 
bo nie byliby w stanie utrzymać swoich 
rodzin – mówi Dominik Kolorz. 

W obszarze spraw pracowniczych 
związki zawodowe i przedstawiciele rządu 
osiągnęli porozumienie w sprawie sys-
temu osłon socjalnych dla pracowników 
odchodzących z górnictwa. System ten 
będzie się składał instrumentów takich 
jak: urlopy górnicze, urlopy dla pracowni-
ków zakładów przeróbczych oraz jednora-
zowe odprawy pieniężne. – Tutaj również 
trzeba wyraźnie podkreślić, że możliwość 
skorzystania z osłon będzie przysługiwać 
przede wszystkim pracownikom likwido-
wanych kopalń, dla których nie znajdzie 
się praca na innej kopalni. Wszystkie inne 
przypadki będą traktowane indywidual-
nie – wskazuje szef śląsko-dąbrowskiej „S”. 

Nowoczesne technologie
Strony doszły już do porozumienia rów-
nież w części umowy dotyczącej inwesty-
cji w nowoczesne technologie węglowe. 
Jak wielokrotnie podkreślali związkowcy, 

to absolutnie kluczowy element umowy. 
W kontekście kurczenia się tradycyjnej 
energetyki jedynie rozwój niskoemisyj-
nych technologii wykorzystywania węgla 
kamiennego jest w stanie zapewnić zbyt 
dla surowca produkowanego przez pol-
skie kopalnie.

W projekcie umowy znalazły się zapisy 
dotyczące budowy m.in. instalacji do 
zgazowywania węgla, niskoemisyjnych 
bloków energetycznych w technologii 
IGCC, infrastruktury do wychwytywa-
nia transportu i składowania dwutlenku 
węgla oraz zakładu do produkcji nisko-
emisyjnego paliwa węglowego, które ma 
być dopuszczone do użytku w gospo-
darstwach domowych do 2045 roku.  
– W umowie zapisaliśmy „na sztywno”, 
że te inwestycje mają się rozpocząć  
w 2022 roku i zostać oddane do użytku 

do roku 2029. Wszystkie instalacje mają 
mieć skalę przemysłową. Nie będą to 
żadne instalacje pilotażowe czy demon-
stracyjne, które nigdy nie zostałyby 
wykorzystane w warunkach komercyj-
nych – zaznacza Dominik Kolorz.

Fundusz Transformacji Śląska
Obok transformacji sektora górnictwa 
węgla kamiennego celem umowy społecz-
nej jest także stworzenie instrumentów 
umożliwiających gospodarczą transforma-
cję Górnego Śląska w kontekście stopnio-
wej likwidacji przemysłu wydobywczego. 
Jednym z nich ma być utworzenie Fun-
duszu Transformacji Śląska, który miałby 
funkcjonować na zasadach zbliżonych do 
Polskiego Funduszu Rozwoju. Zadaniem 
FTŚ ma być przede wszystkim finansowa-
nie inwestycji w tworzenie nowych miejsc 
pracy wysokiej jakości, które zrekompen-
sują stopniowe ograniczanie zatrudnienia 
w górnictwie. Zgodnie z zapisami projektu 
umowy, FTŚ miałby zostać powołany w 
drodze ustawy. Fundusz ma być wypo-
sażony w kapitał początkowy w wyso-
kości 500 mln zł i dodatkowe mechani-
zmy gwarancyjne na poziomie 1 mld zł.  
Akcjonariuszami FTŚ miałyby zostać m.in.: 
Polski Fundusz Rozwoju, Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, Bank Gospodarstwa Krajowego 
oraz Skarb Państwa. 

Podczas rozmów, które odbyły się 18 
marca w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, 
strony ustaliły, że delegacja rządowa przy-
gotuje nowe propozycje dotyczące spor-
nych zapisów umowy społecznej. Związki 
zawodowe i zarządy spółek węglowych 
mają otrzymać je do analizy 25 marca. 

Łukasz Karczmarzyk

W kontekście  
kurczenia się tradycyjnej 

energetyki jedynie  
rozwój nowoczesnych 
technologii węglowych  
jest w stanie zapewnić 

zbyt dla surowca 
produkowanego przez 

polskie kopalnie.

Możliwość skorzystania 
z osłon będzie 

przysługiwać przede 
wszystkim pracownikom 
likwidowanych kopalń,  
dla których nie znajdzie  

się praca na innej 
kopalni.
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Niskoemisyjna elektrownia  w technologii IGCC w Edwarsport w Stanach Zjednocznonych
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Spór w tyskim Oplu. 
Czekają na mediatora

Foto: TŚD

Z wiązkowcy domagają się 
podwyżki wynagrodzeń 
wszystkich pracowników 
o 200 zł brutto od stycznia, 
wprowadzenia miesięcznej 

premii absencyjnej w wysokości 150 
zł oraz dodatku stażowego w wysoko-
ści 20 zł za każdy rok przepracowany  
w zakładzie. 

Rozmowy płacowe w tyskiej fabryce 
silników rozpoczęły się już w ubiegłym 
roku. Jednak, jak wskazuje Jacek Urbań-
czyk, trudno pozytywnie ocenić ich 
przebieg. Dyrektor odwoływał i przekła-
dał spotkania z nami, a gdy do rozmów 
dochodziło, nie chciał słyszeć o jakichkol-
wiek podwyżkach. Czara goryczy przelała 
się w styczniu tego roku, gdy okazało się, 
że zamiast podwyższyć pracodawca obni-
żył wynagrodzenia pracowników o 96 zł, 

likwidując premię frekwencyjną – mówi 
przewodniczący. 

W połowie lutego w OMP Tychy roz-
począł się spór zbiorowy. Dotychczasowe 
negocjacje nie zbliżyły stron do porozu-
mienia i na początku marca zakończyły się 
podpisaniem protokołu rozbieżności. – W 
odpowiedzi na nasze żądania pracodawca 
najpierw zaproponował wzrost wyna-
grodzeń o 0 proc., a następnie zaoferował 
wypłatę dwóch premii w ciągu roku w 
wysokości 500 zł brutto każda. Jeśli podzie-
lić to na 12 miesięcy, wychodzi mniej niż 
pracownicy stracili na likwidacji premii 
frekwencyjnej – wskazuje Urbańczyk. 

Szef zakładowej „Solidarności” zazna-
cza, że mimo pandemii COVID-19 dzięki 
zaangażowaniu załogi tyska fabryka 
zakończyła ubiegły rok bardzo dobrym 
wynikiem. W połowie marca 2020 roku,  

po pojawieniu się koronawirusa w Pol-
sce oraz w wyniku zerwania łańcucha 
dostaw dla przemysłu motoryzacyjnego 
w całej Europie, fabryka wstrzymała pro-
dukcję. Postój trwał do końca kwietnia. 
– Zgodziliśmy się na przesunięcie części 
urlopu wakacyjnego na czas postoju. 
Później zaakceptowaliśmy wydłużenie 
okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 
miesięcy. Gdy sytuacja trochę się unormo-
wała, rozpoczęliśmy odrabianie strat. Od 
lipca zakład pracuje we wszystkie soboty. 
Pracy jest tyle, że we wrześniu urucho-
miliśmy trzecią zmianę. Wypełniliśmy 
wszystkie plany i założenia produkcyjne 
przyjęte na 2020 rok – podkreśla Urbań-
czyk. – Pracownicy zrobili wszystko, 
żeby firma przetrwała ten trudny okres 
w jak najlepszej kondycji. W nagrodę 
od stycznia obcięto im wynagrodzenia, 

choć wyniki finansowe naszego zakładu 
i całego koncernu są znakomite – dodaje. 

16 marca „Solidarność” zwróciła 
się do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i 
Technologii o wyznaczenie mediatora, 
z udziałem którego będą prowadzone 
dalsze negocjacje Zgodnie z ustawą o 
rozwiązywaniu sporów zbiorowych, jeśli 
mediacje zakończą się fiaskiem, związek 
zawodowy zyskuje prawo do przeprowa-
dzenia referendum strajkowego. 

OMP Oddział I Tychy zatrudnia 669 
pracowników. Fabryka produkuje silniki 
spalinowe PureTech montowane m.in. w 
samochodach marki Peugeot, Citroen i 
Opel. Po sfinalizowanej w styczniu 2020 
roku fuzji koncernów PSA i Fiat Chrysler 
Automobiles, tyski zakład stał się częścią 
grupy Stellantis. 

Łukasz Karczmarzyk

W tyskiej fabryce Opla trwa spór zbiorowy dotyczący podwyżek płac. „Solidarność” czeka na 
rozpoczęcie negocjacji z udziałem mediatora wyznaczonego przez resort pracy. Ewentualne fiasko 
mediacji otworzy drogę strajku. – Jesteśmy zdeterminowani walczyć o podwyżki. W ubiegłym 
tygodniu oflagowaliśmy zakład – mówi Jacek Urbańczyk, przewodniczący „Solidarności”  
w Opel Manufacturing Poland w Tychach.

Reklama
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Bujara: Ten podatek powinien 
obejmować również e-handel

Foto: TŚD

K onkurencja cenowa pomię-
dzy wielkimi sieciami jest 
tak ostra, że raczej nie 
zdecydują się one na pod-
niesienie cen. Znacznie 

bardziej prawdopodobne jest, że znów 
będą one szukać oszczędności na pracow-
nikach. Już w 2016 roku, w trakcie prac 
nad ustawą o podatku handlowym wska-
zywaliśmy, że jest to rozwiązanie dobre 
i potrzebne, ale musi zostać obudowane 
instrumentami chroniącymi pracowni-
ków. Tak się jednak nie stało – zaznacza 
Alfred Bujara.

16 marca Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej orzekł, że polski poda-
tek od sprzedaży detalicznej nie narusza 
unijnego prawa w dziedzinie pomocy 
państwa. Tym samym Trybunał odda-
lił odwołanie Komisji Europejskiej w tej 
sprawie i utrzymał w mocy wcześniejszy 
wyrok Sądu UE (organ sądowy TSUE)  
z maja 2019 roku. 

Podatek od sprzedaży detalicznej 
miał zacząć obowiązywać już niespełna 
5 lat temu. Sejm przyjął ustawę wprowa-
dzającą nową daninę już w lipcu 2016 
roku. Jak wskazywali wówczas rządzący, 
celem podatku handlowego jest rozwią-
zanie znanego od lat problemu stosowa-
nia przez wielkie, zagraniczne sieci han-
dlowe różnego rodzaju instrumentów 

optymalizacji podatkowej, które pozwa-
lają im nie płacić podatku dochodo-
wego w naszym kraju lub odprowadzać 
podatki w bardzo niewielkiej wysokości. 

Wejście w życie podatku w 2016 
roku zostało jednak zablokowane przez 
Komisję Europejską. choć dodatkowe 
opodatkowanie wielkich sieci handlo-
wych funkcjonuje w różnej formie w 
innych krajach UE, m.in. we Francji czy 
Hiszpanii, KE uznała, że podatek z racji 
na jego progresywny charakter  stanowi 
pomoc publiczną niezgodną z prawem 
UE. Polska nie zgodziła się ze stanowi-
skiem Komisji Europejskiej i skierowała 
skargę do TSUE, jednak pobór podatku 
został zawieszony. 

Ustawa o podatku od sprzedaży deta-
licznej zakłada dwie stawki podatku  
– 0,8 proc. od przychodu między 17 mln zł  
a 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od 
przychodu powyżej 170 mln zł miesięcz-
nie. Kwota wolna od podatku w skali 
roku będzie więc wynosić 204 mln zł, 
co oznacza, że mniejsze placówki han-
dlowe nie zostaną nim objęte. – Płatni-
kami podatku będą przede wszystkim 
sieci dyskontów oraz super– i hiper-
marketów, czyli te podmioty, które nie 
ucierpiały z powodu pandemii. Przeciw-
nie, wciąż odnotowują wzrosty obrotów  
– mówi Alfred Bujara.

W jego ocenie podatek handlowy obok 
wygenerowania dodatkowych wpły-
wów budżetowych przyniesie również 
inny pozytywny skutek: będzie sprzyjał 
wyrównywaniu szans konkurencyjnych 
między wielkimi sieciami i małymi skle-
pami. – Mniejsze sklepy z reguły płacą 
rzetelnie podatki. Od początku lat 90-tych 
ubiegłego wieku zagraniczne sieci miały w 
Polsce zapewnioną uprzywilejowaną pozy-
cję kosztem polskich przedsiębiorców i pra-
cowników. Wprowadzenie podatku han-
dlowego, a wcześniej ograniczenie handlu 
w niedzielę wreszcie zaczynają zmieniać tę 
sytuację – zaznacza przewodniczący.

Zdaniem szefa handlowej „S” wadą 
podatku w obecnym kształcie jest to, że 
nie obejmuje on handlu w internecie. 
– E-handel to obecnie ok. 10 proc. całej 
sprzedaży detalicznej w naszym kraju. W 
czasie pandemii wielkie sieci rozbudowały 
swoje kanały handlu w sieci. Nie widzę 
żadnego powodu, dla którego ten segment 
miałby być wyłączony z podatku handlo-
wego – mówi Alfred Bujara.  

Polski rząd w przekonaniu, że orzecze-
nie TSUE będzie korzystne dla naszego 
kraju, odwiesił pobór podatku już od  
1 stycznia bieżącego roku. Przewidywane 
przychody z podatku handlowego mają 
wynieść w 2021 roku 1,5 mld zł. 

Łukasz Karczmarzyk

Wielkie sieci handlowe 
nie przerzucą kosztów 

nowego podatku na 
klientów. Za to jest  

spore ryzyko, że obciążą 
nimi pracowników  

– mówi Alfred Bujara, 
szef handlowej „S”, 

komentując wyrok TSUE  
w sprawie podatku od 
sprzedaży detalicznej. 

16 marca Trybunał 
przyznał rację 

polskiemu rządowi 
w sporze z Komisją 

Europejską. 



Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ „Solidarność”
Katowice 25.03.2021 / Nr 06/2021

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja
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T ylko w zeszłym roku każdy 
mieszkaniec globu wygene-
rował średnio 7,3 kg zuży-
tego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego. Krótka 

żywotność wielu produktów, brak moż-
liwości ich naprawy, lub wysokie koszty 
takiej reperacji, to najczęstsze przyczyny 
pozbywania się z naszych domów zepsu-
tych urządzeń AGD i RTV. Niektóre 
z nich przestają działać już krótko po 
wygaśnięciu okresu gwarancyjnego.

Tę sytuację ma odmienić dyrektywa 
przyjęta przez Komisję Europejską w 
październiku 2019 roku. Nowe przepisy 
dotyczące zasobooszczędności, czyli tzw. 
„prawo do naprawy” właśnie w marcu 
2021 roku weszły w życie i nakładają 
na producentów sprzętu elektrycznego 
oraz elektronicznego sporo nowych obo-
wiązków. Przede wszystkim mogą oni 
wprowadzać na rynek jedynie trwałe 
produkty. Niestety, na razie obostrze-
nia te dotyczą tylko urządzeń o więk-
szych gabarytach, czyli pralek, lodówek, 

chłodziarek, zmywarek, komputerów,  
czy telewizorów. 

Zgodnie z nowymi przepisami, produ-
cenci sprzętu AGD i RTV mają także obo-
wiązek zapewnienia części zamiennych 
przez okres od 7 do 10 lat od momentu 
wprowadzeniu ostatniej partii produktu 
na rynek. Większe elementy zamienne 
mają być dostępne głównie dla serwisów 
naprawczych. Chodzi tutaj np. o bębny 
do pralek i pralkosuszrek, wyświetlacze 
elektroniczne, czy drzwiczki. Natomiast 
części zamienne do prostych napraw,  
które można wykonać na własną rękę, 
mają być łatwe do kupienia. Wykaz części 
do danego urządzenia oraz procedura ich 
zamawiania mają być dostępne na stronie 
internetowej producenta, jego przedsta-
wiciela lub importera.

Jak podkreśla Tomasz Chróstny, pre-
zes Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów, dzięki nowej regulacji praw-
nej sprzęty RTV i AGD mają być trwalsze 
i łatwiejsze w naprawie. – Prawo do 
naprawy i zwiększenie dostępności części 

będzie miało również swój wymiar finan-
sowy, dłuższa eksploatacja urządzenia to 
oszczędność pieniędzy. Zatem skutek 
finansowy dla konsumentów będzie rów-
nież korzystny – ocenia prezes UOKiK.

1 marca zmianie uległy także zasady 
etykietowania sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. Na nowych etykietach 
muszą się znaleźć czytelne informacje 
dotyczące np. głośności, z jaką dane 
urządzenie będzie pracowało, czy też ile 
zużyje wody. To samo dotyczy klasy efek-
tywności energetycznej sprzętu, która 
powinna być widoczna także podczas 
zakupów przez internet. – Ponadto na 
etykietach pojawiły się kody QR do inter-
netowej karty produktu w bazie EPREL 
(European Product Database for Energy 
Labelling), która zbiera dane o etykietach 
energetycznych produktów. Po zeskano-
waniu takiego kodu konsument będzie 
mógł zweryfikować w języku angielskim 
dane techniczne urządzenia – dodaje pre-
zes Tomasz Chróstny.

Agnieszka Konieczny

Producenci sprzętu 
RTV i AGD nie mogą 
już celowo skracać 
cyklu życia swoich 

produktów, zmuszając 
konsumentów do 

ciągłego kupowania 
nowych rzeczy.  

W marcu 2021 weszły  
w życie unijne przepisy, 

których celem jest m.in. 
ograniczenie ilości 

elektrośmieci.

Pieniądze 
na walkę ze 

skutkami suszy

Wo j e w ó d z k i  Fu n d u s z 
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach ogłosił drugi nabór 
wniosków w ramach rządowego pro-
gramu „Moja Woda”. Od 22 marca 
właściciele domów jednorodzinnych 
mogą się starać o pieniądze na tzw. 
małą retencję.

Projekt zakłada dofinansowanie 
wynoszące do 5 tys. zł. Pieniądze 

mogą zostać przeznaczone m.in. 
na instalację przewodów odprowa-
dzających wody opadowe, zbiorniki 
na deszczówkę oraz oczka wodne. 
Program „Moja Woda” wystartował 
1 lipca zeszłego roku i będzie realizo-
wany do końca 2024 roku. Celem pro-
jektu jest łagodzenie skutków suszy 
oraz ograniczenie zagrożenia powo-
dziowego. Powstające dzięki niemu 
instalacje i zbiorniki małej retencji 

służą do gromadzenia wód opado-
wych i roztopowych, umożliwiając ich 
późniejsze wykorzystywanie. 

Jak poinformował WFOŚiGW w 
Katowicach, w drugim naborze przyj-
mowane będą jedynie wnioski prze-
słane do Funduszu za pośrednictwem 
portalu beneficjenta. Więcej informa-
cji znajduje się na stronie internetowej 
Funduszu: www.wfosigw.katowice.pl.

AK

Pralki i telewizory 
będziemy naprawiać,  

nie wyrzucać
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N a podstawie art. 1 ust. 1 ustawy 
z dnia 6 września 2001r. o dostę-
pie do informacji publicznej 
każda informacja o sprawach 
publicznych stanowi informację 

publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udo-
stępnieniu na zasadach i w trybie określonych 
w niniejszej ustawie.

Z kolei art. 3 ust. 1 pkt 1-3 prawo do informacji 
publicznej obejmuje uprawniania do: uzyskania 
informacji publicznej, w tym uzyskania informa-
cji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest 
to szczególnie istotne dla interesu publicznego, 
wglądu do dokumentów urzędowych, dostępu do 
posiedzeń kolegialnych organów władzy publicz-
nej pochodzących z powszechnych wyborów. 

Zasadą jest, że prawo do informacji publicznej 
obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyska-
nia informacji publicznej zawierającej aktualną 
wiedzę o sprawach publicznych.

Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, 
prawo do informacji publicznej obejmuje upraw-
nienia do uzyskania informacji publicznej,  
w tym uzyskania informacji przetworzonej w 
takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne 
dla interesu publicznego. Z powyższego wynika, 
że ustawa rozróżnia informację prostą od prze-
tworzonej. Rozróżnienie to jest istotne, albowiem 
tylko w przypadku tej drugiej informacji wnio-
skodawca winien wykazać, że jej udzielenie jest 
szczególnie istotne dla interesu publicznego, 
podczas gdy pierwsza winna być udostępniona 
bez żadnych dodatkowych warunków.

W wyroku WSA w Gliwicach z dnia 26 maja 
2020r., sygn. akt III SAB/Gl 313/19 wskazano, 
że pod pojęciem informacji prostej rozumie się 
informację, którą podmiot zobowiązany może 
udostępnić w takiej formie, w jakiej ją posiada i 
nie jest to związane z koniecznością poniesienia 
kosztów lub znacznego nakładu pracy trudnych 
do pogodzenia z bieżącym funkcjonowaniem 
jednostki, przy czym anonimizacja informacji 
nie czyni jej przetworzoną, a jedynie przekształ-
coną. Za informację przetworzoną należy uznać 

taką informację, jeżeli „jej wytworzenie wymaga 
przeprowadzenia przez podmiot zobowiązany 
pewnych czynności analitycznych, organizacyj-
nych i intelektualnych w oparciu o posiadane 
informacje proste” (tak w/w wyrok oraz cyto-
wany nim wyrok NSA z 26 lutego 2016 r. sygn. 
akt I OSK 833/15).

W orzeczeniu wskazano, że w sytuacji, gdy 
wnioskodawca żąda wielu informacji, to nawet 
wówczas, gdy pojedynczo mają one walor infor-
macji prostej, to suma takich informacji pro-
stych może stanowić informację przetworzoną, 
a w orzecznictwie sądowym ugruntowany jest 
pogląd, że informacją przetworzoną jest informa-
cja publiczna opracowana przez podmiot zobo-
wiązany przy użyciu dodatkowych sił i środków, 
na podstawie posiadanych przez niego danych, 
w związku z żądaniem wnioskodawcy i na pod-
stawie kryteriów przez niego wskazanych, czyli 
innymi słowy informacja, która zostanie przy-
gotowana „specjalnie” dla wnioskodawcy wedle 
wskazanych przez niego kryteriów. Informacja 
publiczna przetworzona to taka informacja, na 
którą składa się pewna suma tzw. informacji 
publicznej prostej, dostępnej bez wykazywania 
przesłanki interesu publicznego. Ze względu 
jednak na treść żądania, udostępnienie wniosko-
dawcy konkretnej informacji publicznej nawet o 
prostym charakterze, wiązać się może z potrzebą 
przeprowadzenia odpowiednich analiz, zesta-
wień, wyciągów, usuwania danych chronionych 
prawem. Powyższe zabiegi czynią takie informa-
cje proste informacją przetworzoną, której udzie-
lenie jest skorelowane z potrzebą istnienia prze-
słanki szczególnie istotnego interesu publicznego. 

Powyższe wywody wskazują, że w sytuacji 
w której wnioskodawca będzie żądał przed-
stawienia przez organ informacji publicznej 
przetworzonej organ ten może wezwać osobę 
składającą wniosek do wykazania szczególnie 
istotnego dla interesu publicznego, a w sytu-
acji nie wykazania tegoż interesu organ winien 
wydać decyzję o odmowie udostępnienia infor-
macji publicznej.

Andrzej Buczek CDO24
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Z wielkim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

KS. BP. DR.   
GERARDA KUSZA

pierwszego biskupa pomocniczego diecezji gliwickiej
biskupa seniora diecezji gliwickiej

Pogrążonej w bólu

Rodzinie i Bliskim
przekazuję wyrazy głębokiego współczucia

w imieniu
Prezydium

Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego  
NSZZ „Solidarność”

przewodniczący
Dominik Kolorz

– informacja przetworzona  
w myśl ustawy o dostępie  

do informacji publicznej

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MIECZYSŁAWA 
PIERONKIEWICZA

działacza „Solidarności” internowanego w 1981 roku,
przewodniczącego związku w kopalni „Wujek”  

w Katowicach w latach 1990-1992

Rodzinie i Bliskim
w imieniu
Prezydium 

Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego  
NSZZ „Solidarność”

składa
przewodniczący
Dominik Kolorz

W trudnych chwilach
po śmierci

MIECZYSŁAWA 
PIERONKIEWICZA

łączymy się w bólu

z Jego Rodziną i Bliskimi
przekazując słowa współczucia i wsparcia

W imieniu Społecznego Komitetu Pamięci Górników 
KWK „Wujek” w Katowicach 
Poległych 16 grudnia 1981 r. 

przewodniczący
Krzysztof Pluszczyk
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