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Komisja Krajowa: Zablokować „Fit for 55”

Z aprezentowany w lipcu tego 
roku „Fit for 55” to przygoto-
wany przez unijnych komi-
sarzy pakiet regulacji, które 
mają pozwolić Unii Europej-

skiej do 2030 roku zredukować emisję 
CO2 o 55 proc. w stosunku do roku 1990. 
Dokument liczy ok. 4500 stron, ale jego 
zawartość można zawrzeć właściwie w 
jednym zdaniu – wszystkie produkty 
i usługi mające jakikolwiek związek 
z emisją CO2 będą bardzo drogie lub 
zostaną zakazane.

To gigantyczne zagrożenie
Podczas obrad w Jarnołtówku Komisja 
Krajowa NSZZ „Solidarność” przyjęła 
stanowisko, w którym wezwała polski 
rząd do zablokowania pakietu „Fit for 55”. 
W ocenie KK pakiet ten stanowi gigan-
tyczne zagrożenie dla polskiej i unij-
nej gospodarki oraz dla poziomu życia 
mieszkańców państw członkowskich. 
– Najbardziej dotkliwie jego negatywne 
skutki odczują uboższe kraje UE, takie jak 
Polska. „Fit for 55” będzie mieć skrajnie 

szkodliwy wpływ na niemal wszystkie 
gałęzie gospodarki oraz codzienne życie 
obywateli – czytamy w stanowisku.

W ocenie Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” obowiązkiem polskiego 
rządu jest podjęcie wszelkich możliwych 
działań na rzecz zablokowania pakietu 
„Fit for 55” oraz wyegzekwowanie od 
Komisji Europejskiej przedstawienia 
kompleksowej analizy kosztów tego 
pakietu. Niektóre szacunki mówią, że 
koszt wdrożenia „Fit for 55” może prze-
kroczyć 5 bln euro. Dla porównania cał-
kowity budżet Next Generation EU, czyli 
unijnego funduszu odbudowy, który 
ma wesprzeć państwa członkowskie 
dotknięte pandemią Covid-19, wynosi 
„zaledwie” 800 mld euro, czyli przeszło 
5-krotnie mniej.

Konieczne zmiany w EU-ETS
W stanowisku Komisja Krajowa wezwała 
też polski rząd do jak najszybszej inter-
wencji na forum Unii Europejskiej  
w sprawie koniecznych zmian w sys-
temie handlu emisjami EU-ETS. Zwró-

ciła uwagę, że koszt zakupu pozwolenia 
na na emisję 1 tony CO2 na początku 
2018 roku wynosił ok. 8 euro. Obecnie 
wzrósł blisko 8-krotnie przekraczając 
poziom 60 euro. Unijny rynek handlu 
emisjami stał się rynkiem całkowicie 
spekulacyjnym, nad którym instytu-
cje UE straciły jakąkolwiek kontrole. 
– Rosnące w niespotykanym tempie 
ceny uprawnień emisyjnych wymuszają 
tempo transformacji, któremu przemysł 
nie jest i nie będzie w stanie sprostać. 
Zamiast zapowiadanej sprawiedliwej 
transformacji, niebawem będziemy więc 
mieli do czynienia z masową likwidacją 
przedsiębiorstw i miejsc pracy. W obliczu 
powyższego bezwzględnie konieczne jest 
doprowadzenie do stabilizacji, obniżenia 
lub choćby zamrożenia cen uprawnień 
emisyjnych – podkreślono w stanowisku 
Komisji Krajowej.

Wsparcie dla nauczycieli
Komisja Krajowa przyjęła też stanowisko, 
w którym domaga się od rządu realizacji 
zapisów porozumienia z kwietnia 2019 

roku w sprawie wypracowania systemu 
wynagradzania nauczycieli w powiązaniu 
z średnią płacą w gospodarce narodowej. 
Członkowie KK wyrazili też sprzeciw 
wobec planów resortu edukacji dotyczą-
cych wydłużenia czasu pracy nauczycieli, 
gdyż doprowadzi to do likwidacji kilku-
dziesięciu tysięcy miejsc pracy w oświacie.

Wniosek do Trybunału
W trakcie obrad w Jarnoł tówku 
Komisja Krajowa podjęła decyzję  
o skierowaniu do Trybunału Konstytu-
cyjnego wniosku o zbadanie zgodno-
ści z Konstytucją ustawy o zaopatrze-
niu emerytalnym pracowników służb 
mundurowych (dotyczy to m.in. policji, 
straży pożarnej czy służby więziennej). 
Zdaniem członków KK zapisy tej ustawy 
naruszają konstytucyjną zasadę równego 
traktowania i niedyskryminacji wobec 
osób znajdujących się w sytuacji rele-
wantnej (chodzi o jednakowe warunki 
pracy i służby) i powinny one być trak-
towane tak samo. 
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Działania na rzecz 
zablokowania pakietu  

„Fit for 55”, wyegzekwo-
wanie od rządu 

realizacji porozumienia 
w sprawie wzrostu 

płac w oświacie oraz 
wniosek do Trybunału 

Konstytucyjnego w 
sprawie zaopatrzenia 

emerytalnego 
pracowników służb 

mundurowych. 
To były kluczowe 

tematy posiedzenia 
Komisji Krajowej 

NSZZ „Solidarność”, 
które odbyło się 5 
i 6 października w 

Jarnołtówku.

Podpisy w 
sprawie emerytur 

stażowych zostały 
złożone w Sejmie

30 września przedstawiciele 
NSZZ „Solidarność” zło-
żyli w Sejmie listy z pod- 

pisami 235 tys. osób popierających 
obywatelski projekt ustawy w sprawie 
wprowadzenia emerytur stażowych 
po 35 latach pracy dla kobiet i 40 latach 
pracy dla mężczyzn. – Emerytury sta-
żowe były, są i będą bardzo ważnym 
projektem „Solidarności”, takim dopeł-
nieniem całego systemu emerytal-
nego w naszym kraju – powiedział Piotr 
Duda podczas konferencji prasowej 
przed gmachem Sejmu.

Przewodniczący zaznaczył, że zgod-
nie z wymogami formalnymi wystar-
czyło zebrać 100 tys. podpisów, aby Sejm 
był zobowiązany zająć się tym projek-
tem. – Złożone dziś podpisy pozwalają 
nam na to, żeby procedura w Sejmie 
musi się rozpocząć i na początku prosił-
bym bardzo wszystkich parlamentarzy-
stów, aby nad tym projektem pochylili 
się w sposób odpowiedzialny, w sposób 
poważny, a nie w sposób polityczny  
– podkreślił szef związku.

– Wiem, że w Sejmie będzie zło-
żony też prezydencki projekt o eme-

ryturach stażowych. Mam nadzieje, 
że te dwa projekty – obywatelski  
i prezydencki – spotkają się na komisji 
sejmowej i będzie to bardzo szybko 
procedowane, bo ta ustawa jest 
potrzebna polskim pracownikom. Tak, 
jak cieszymy się z emerytur stażowych 
dla górników, policjantów, czy straża-
ków, tak chcemy emerytur stażowych 
dla wszystkich pracowników, którzy 
mają wypracowany odpowiedni kapi-
tał i odpowiedni staż pracy – dodał 
Piotr Duda.

NY
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J ak informuje Izabela Będkow-
ska, przewodnicząca „Soli-
darności” w Bitron Poland, 
pracodawca zaproponował 
podniesienie stawek godzi-

nowych w sumie o 1,50 zł brutto, przy 
czym od 1 września wzrosłyby one o 
1 zł brutto, a od 1 stycznia przyszłego 
roku o kolejne 50 groszy. To o ponad 
połowę mniej, niż domagali się przed-
stawiciele „Solidarności”. – Byliśmy 
gotowi na ustępstwa, mogliśmy się zgo-
dzić się na 1 zł podwyżki od września i 
1 zł podwyżki od stycznia. Kompromis 
był blisko, ale pracodawca okazał się 
nieugięty – zaznacza przewodnicząca 
„S” w firmie.

Będkowska podkreśla, że propozycje 
płacowe pracodawcy nie zyskały popar-
cia wśród pracowników. Tuż po zakoń-
czeniu rozmów załoga zakładu wzięła 
udział w ankiecie na temat propozycji 
zarządu firmy. – Ankietę wypełniło 
blisko 67 proc. załogi, przeszło 70 proc. 
ankietowanych było za odrzuceniem 
podwyżek zaproponowanych przez pra-
codawcę, uznając, że są one zdecydowa-
nie za niskie – mówi Będkowska.

Po podpisaniu protokołu rozbieżności 
trwający w spółce zbiór zbiorowy wszedł 
w etap mediacji. – Wracamy do naszych 
wcześniejszych postulatów. Będziemy 
czekać na mediatora, ale mamy nadzieję, 
że pracodawca uelastyczni swoją postawę 

i zacznie z nami rozmawiać, przedstawia-
jąc nowe propozycje. Jeżeli tak się nie 
stanie, doprowadzi do strajku. Nikomu 
nie jest to na rękę, ale my już bardziej 
ustąpić nie możemy. Koszty życia idą do 
góry, gaz i paliwo są coraz droższe, a co za 
tym idzie, żywność. My też musimy mieć 
za co żyć i spłacać kredyty – dodaje prze-
wodnicząca zakładowej „Solidarności”.

Postulaty płacowe strona związkowa 
przedstawiła pracodawcy na początku 
sierpnia. Najważniejsze z żądań to pod-
niesienie stawek godzinowych o 3,50 
zł brutto. „S” domaga się także m.in. 
wypłacenia nagrody za wyniki eko-
nomiczne spółki w 2021 roku. Jeden 
z postulatów dotyczy wprowadze-

nia dodatkowej nagrody miesięcznej  
w wysokości 450 zł brutto dla pracow-
ników zarabiających najmniej. Chodzi 
o osoby zatrudnione w tzw. tryskarni, 
gdzie produkcja jest prowadzona przez 
siedem dni w tygodniu. Jak wyjaśnia 
Izabela Będkowska, pracownicy tego 
działu pracują w systemie pięciodnio-
wym, np. od wtorku do soboty i nie mają 
możliwości wypracowania nadgodzin, 
co powinno im być zrekompensowane 
dodatkową nagrodą.

Bitron Poland produkuje podze-
społy dla przemysłu motoryzacyjnego 
i sprzętu AGD. Spółka zatrudnia prze-
szło 1000 osób.

Agnieszka Konieczny

Pracownicy Bitronu odrzucili 
propozycje pracodawcy

Foto: TŚD

Płace co roku 
będą rosły 

co najmniej 
o wskaźnik 

inflacji

P ocząwszy od 1 stycznia 2022 roku 
płace pracowników w Górnoślą-
skim Towarzystwie Lotniczym 

S.A. będą podlegały waloryzacji o 
wskaźnik inflacji. Od września obowią-
zują też w firmie korzystniejsze zasady 
naliczania premii oraz dodatek dla 
pracowników służby ochrony lotni-
ska. To efekt porozumienia pomiędzy 
zarządem spółki a zakładowymi orga-
nizacjami związkowymi.

Jak poinformował 23 września Arkadiusz 
Derebisz, przewodniczący „Solidarności” w 
GTL, automatyczna, coroczna waloryza-
cja płacy została zapisana w regulaminie 
wynagradzania i będzie obowiązywała do 
2024 roku. – To w żaden sposób nie koliduje 
z ewentualnymi rozmowami płacowymi. 
Wręcz przeciwnie, jeśli uda się nam wyne-
gocjować wzrost wynagrodzeń, to będzie 

on realny, a nie „wchłonięty” przez inflację 
– podkreśla przewodniczący.

W zawartym na początku września 
porozumieniu, z inicjatywy strony związ-
kowej zmienione zostały także zasady 
naliczania premii. Od 1 września do końca 
tego roku premie będą wypłacane co 
miesiąc, a nie, jak do tej pory, co kwar-
tał. To oznacza, że jeśli pracownik straci 
prawo do premii w jednym miesiącu, to 
nie zostanie jej pozbawiony za cały kwar-
tał. – Premia stanowi ok. 30 proc. naszego 
miesięcznego wynagrodzenia i trudno bez 
niej pospinać domowe budżety. Mogliśmy 
się o tym przekonać na początku zeszłego 
roku. W styczniu i w lutym pracowaliśmy 
normalnie, ale w marcu wprowadzony 
został lockdown i nie dostaliśmy kwartalnej 
premii. Nie chcielibyśmy, żeby taka sytuacja 
się powtórzyła – dodaje Derebisz.

Dodatkowo związkowcy uzgodnili 
z pracodawcą, że pracownicy służby 
ochrony lotniska, którzy pobierają broń 
palną, będą otrzymywali dodatek za 
czas poświęcony na wykonanie tej 
czynności. – Żeby to zrobić, trzeba być 
w pracy 30 minut wcześniej. W miesiącu 
jest to 7-8 godzin, za co pracodawca 
będzie płacił ok. 200 zł miesięcznie  
– mówi przewodniczący zakładowej 
„Solidarności”. Dodatek ten przysługuje 
ok. 100 pracownikom i zostanie wypła-
cony już za ten miesiąc.

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze 
S.A. obsługuje Międzynarodowy Port 
Lotniczy Katowice w Pyrzowicach. Spółka 
zatrudnia ok. 430 osób. Są to pracownicy 
administracji, obsługi lotniskowej oraz 
służby ochrony lotniska.

AK

Dotychczasowe 
negocjacje płacowe w 
spółce Bitron Poland w 
Sosnowcu nie przyniosły 
porozumienia. Propozycje 
zaprezentowane 
przez przedstawicieli 
zarządu firmy znacznie 
odbiegały od oczekiwań 
pracowników. 28 września 
strony podpisały protokół 
rozbieżności. Trwający w 
zakładzie spór zbiorowy 
wszedł w etap mediacji.
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L esław Ordon, przewodni-
czący Regionalnego Sekreta-
riatu Nauki i Oświaty NSZZ 
„Solidarność” w Katowicach 
przypomina, że w kwietniu 

2019 roku oświatowa „S” podpisała ze 
stroną rządową porozumienie płacowe, 
ale jeden z zapisów tego dokumentu w 
dalszym ciągu pozostaje niezrealizo-
wany. Chodzi o powiązanie zarobków 
nauczycieli z przeciętnym wynagrodze-
niem w gospodarce. – Rząd deklarował, 
że taki sposób naliczania wynagrodzeń 
nauczycieli zostanie wprowadzony w 
życie najpóźniej do końca 2020 roku. 
Minęły dwa lata i nic w tej kwestii nie 
zostało zrobione – mówi Lesław Ordon.

„S” proponuje, by stawka płacy zasadni-
czej nauczyciela stażysty wynosiła 80 proc. 
przeciętnego wynagrodzenia w gospo-
darce, kontraktowego 100 proc., miano-

wanego 120 proc. i dyplomowanego 140 
proc. W powiązaniu z przeciętnym wyna-
grodzeniem w gospodarce w 2020 roku, 
analogicznie dałoby to następujące kwoty: 
4134 zł brutto, 5167 zł brutto, 6200 zł brutto 
i 7234 zł brutto. W tej chwili stawka wyna-
grodzenia zasadniczego nauczyciela staży-
sty to 2949 zł brutto, kontraktowego 3034 
zł brutto, mianowanego 3445 zł brutto  
i dyplomowanego 4047 zł brutto.

Niestety, rządowy projekt wiążący 
wysokość nauczycielskich pensji z prze-
ciętnym wynagrodzeniem w gospodarce 
w ogóle nie powstał. Zamiast niego resort 
edukacji przedstawia kolejne rozwiąza-
nia, które w ocenie strony związkowej 
są nie do zaakceptowania. – 21 wrze-
śnia otrzymaliśmy propozycje, które 
okazały się jeszcze gorsze od wcześniej-
szych i w dalszym ciągu nie odnoszą się 
do naszego najważniejszego postulatu 

– dodaje przewodniczący oświatowej 
„Solidarności” w regionie.

W ocenie oświatowej „S” zwiększenie 
nauczycielskiego pensum o 4 godziny  
– co proponuje minister edukacji  
– poskutkuje zwolnieniem w skali 
całego kraju kilkudziesięciu tysięcy 
nauczycieli. W dodatku deklarowana 
przez resort edukacji podwyżka jest 
jedynie iluzoryczna, sprowadza się do 
zapłacenia nauczycielom za dodatkowe  
4 godziny pracy w tygodniu. Lesław 
Ordon zaznacza, że takie rozwiązanie 
podzieli nauczycieli na lepszych i gor-
szych. Jako jeden z przykładów podaje 
nauczycieli klas I-III, którzy ze względu 
na specyfikę pracy z młodszymi uczniami 
nie mogą mieć zwiększonego pensum.

Za absurdalny związkowcy uznali 
też pomysł, by nauczyciel pozostawał 
przez osiem godzin w tygodniu do dys-

pozycji uczniów i rodziców, rozliczając 
się z każdej godziny. – PiS krytykował 
PO za dwie godziny karciane w tygo-
dniu, a teraz chce wprowadzić osiem 
takich godzin, deklarując równocześnie, 
że zmniejsza obciążenia biurokratyczne 
dla nauczycieli – mówi związkowiec. 
Lesław Ordon przypomina, że kilka 
lat temu resort edukacji przeprowadził 
badania, z których wynika, że już w 
tej chwili polski nauczyciel pracuje 46 
godzin w tygodniu. Do prowadzonych 
lekcji trzeba doliczyć czas na przy-
gotowanie do nich oraz m.in. zajęcia 
wyrównawcze, spotkania z rodzicami,  
czy wycieczki szkolne.

Agnieszka Konieczny

Podwyżki 
w spółkach 
kolejowych

Do 10 października na konta pra-
cowników PKP S.A. wpłyną wyż- 
sze wynagrodzenia, a od paź- 

dziernika wzrośnie premia kwartalna. 
Dzięki staraniom „Solidarności” wejdzie 
też w życie nowe porozumienie płacowe 
w firmie PKP Cargo Connect sp. z o.o.

W PKP S.A. porozumienie dotyczące 
wzrostu płac podpisane zostało 15 wrze-
śnia. Zakłada ono, podwyższenie funduszu 
wynagrodzeń średnio o 250 zł na osobę w 
wynagrodzeniu zasadniczym. O wysokości 
podwyżek dla poszczególnych pracowni-
ków będę decydowali przełożeni a osta-
teczną decyzje podejmie pracodawca. 
Jak informuje Barbara Miszczuk, przewod-
nicząca „Solidarności” w PKP S.A., pod-
wyższona zostanie też kwartalna premia. 
Będzie ona wynosiła średnio ok. 630 zł brutto  

na pracownika, co oznacza 100 proc. wzrost 
w stosunku do obecnie obowiązującej.

PKP S.A. zajmuje się nadzorem i koor-
dynacją działań innych podmiotów z 
Grupy PKP. Spółka jest właścicielem m.in. 
większości dworców kolejowych w Polce. 
Zatrudnia ok. 2,2 tys. pracowników.

NSZZ „Solidarność” z PKP S.A. obejmuje 
zasięgiem swojego działania także spółkę 
PKP Cargo Connect. Dzięki staraniom związ-
kowców z „S” 16 września porozumienie pła-
cowe podpisane zostało także w tej spółce 
i zakończyło trwający od lipca spór zbio-
rowy. Jak mówi Miszczuk, wynagrodzenia 
pracowników PKP Cargo Connect wzro-
sną średnio o 300 zł brutto na pracownika.  
– Gwarantowana kwota podwyżki to 200 
zł dla każdego pracownika oprócz osób 
wyłączonych z podwyżek wynagrodzeń, 

natomiast pozostała pula zostanie roz-
dysponowana na podwyższenie stawek 
zaszeregowania pracowników, którzy otrzy-
mają awanse – mówi przewodnicząca. 
Podkreśla, że podwyżki zostaną naliczone 
pracownikom spółki od 1 lipca, ale zostaną 
wypłacone razem z wypłatą za miesiąc 
październik, czyli do 10 listopada.

Związkowcom udało się także wyne-
gocjować w spółce PKP Cargo Connect 
podwyższenie nagrody z okazji Święta Kole-
jarza do 600 zł brutto. To o 400 zł więcej, 
niż stanowią zapisy Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy.

Spółka zajmuje się spedycją samocho-
dową i morską. Zatrudnia ok. 460 osób, jeden 
z terminali należących do PKP Cargo Con-
nect znajduje się w Gliwicach.

Aga

Nauczyciele czują się  
oszukani przez  
resort edukacji

Skrajnie niekorzystne, prowadzące do zwolnień tysięcy nauczycieli  
i zdecydowanie odbiegające od wcześniejszych ustaleń – tak oświatowa 
„Solidarność” ocenia propozycje zaprezentowane 21 września przez resort 
edukacji. Wbrew informacjom przekazywanym przez przedstawicieli 
Ministerstwa Edukacji i Nauki proponowane zmiany w żaden sposób nie 
wpłyną na poprawę statusu zawodowego i finansowego nauczycieli.

4 października Rada Krajowej 
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność”wydała komunikat, 
w którym poinformowała, że w 
całości odrzuca projekt zmian 
dotyczący statusu zawodowego 
nauczyciela przedstawiony przez 
Ministerstwo Edukacji i Nauki. 
Jednocześnie w związku z brakiem 
realizacji zapisów porozumienia 
zawartego pomiędzy „Solidarno-
ścią” a stroną rządową w kwietniu 
2019 roku w sprawie wypracowania 
systemu wynagradzania nauczy-
cieli w powiązaniu z średnią płacą 
w gospodarce narodowej, Rada 
Krajowa podjęła uchwałę o powo-
łaniu sztabu protestacyjnego.
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W ystąpienie związkow-
ców do szefa rządu 
to odpow ied ź na 
opublikowany przez 
Ministerstwo K l i-

matu i Środowiska projekt rozporządze-
nia w sprawie wymagań jakościowych 
dla paliw stałych. Nowe normy zostały 
skonstruowane w sposób eliminujący ze 
sprzedaży najwyższej jakości sortymenty 
węgla opałowego produkowanego przez 
polskie kopalnie, czyli tzw. ekogroszki. 

W stanowisku zaadresowanym do 
premiera Morawieckiego przewodni-
czący śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” 
Dominik Kolorz oraz szef Krajowej Sekcji 
Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „S” 
Bogusław Hutek nazwali projekt resortu 
klimatu skandalicznym i zażądali jego 
wycofania. – Jednocześnie przestrze-
gamy, że kontynuacja konfrontacyjnej 
polityki prowadzonej przez ministra 
Michała Kurtykę i jego podwładnych 
spowoduje gwałtowny wzrost niepoko-
jów społecznych wśród pracowników 
sektora wydobywczego i jego otoczenia, 
co zmusi nas do podjęcia wszelkich prze-
widzianych prawem działań protestacyj-
nych – czytamy w dokumencie. 

Sprzeczne z umową 
społeczną
Związkowcy wskazali, że zmiany w prze-
pisach proponowane przez resort klimatu 
przekreślą przeprowadzone w ostatnich 
latach, warte setki milionów złotych 
inwestycje spółek węglowych w budowę 
infrastruktury umożliwiającej produkcję 
ekogroszków. Uniemożliwią także realiza-
cje projektów inwestycjnych zapisanych 
w umowie społecznej dotyczącej trans-
formacji górnictwa, która została podpi-
sana przez delegacje rządową i związki 

zawodowe 28 maja 2021 roku. – Chodzi 
o budowę instalacji do produkcji paliw 
niskoemisyjnych (E-coal, ECOCOAL)  
z przeznaczeniem na rynek komunalno-
-bytowy. Innymi słowy projekt resortu 
kierowanego przez ministra Michała 
Kurtykę stoi w jawnej sprzeczności z 
Umową społeczną podpisaną przez dele-
gację rządu RP, która miała rzekomo być 
fundamentem prawdziwie sprawiedliwej 
transformacji sektora wydobywczego oraz 
regionu Górnego Śląska – napisali Domi-
nik Kolorz i Bogusław Hutek.

Uderzenie w gospodarstwa 
domowe
W ich ocenie projekt rozporządzenia 
przygotowany przez resort Michała 
Kurtyki uderza również w tysiące gospo-
darstw domowych, które w ostatnich 
latach wymieniły przestarzałe instalacje 
grzewcze na nowoczesne, ekologiczne 
kotły węglowe 5 klasy i Ecodesign.  
– Kotły te są przystosowane do spala-
nia ekogroszków, czyli paliwa, które 
resort klimatu zamierza wyeliminować 
z rynku. Co warte podkreślenia, w zdecy-
dowanej większości przypadków zakup 
niskoemisyjnych kotłów węglowych 
przez gospodarstwa domowe był współ-
finansowany ze środków publicznych  
w ramach Programu „Czyste Powietrze” 
– czytamy w stanowisku. 

Konsultacje tylko  
z „zielonymi”
Liderzy śląsko-dąbrowskiej i górniczej 
„S” wskazali również, że choć projekt 
rozporządzenia MKiŚ ma fundamentalne 
znaczenie dla funkcjonowania górnictwa 
i jego otoczenia, nie został on przekazany 
związkom zawodowym do zaopiniowa-
nia w procesie konsultacji społecznych. 

– Został on za to skonsultowany z sze-
regiem skrajnych organizacji ekologicz-
nych – napisali związkowcy – Z przykro-
ścią należy stwierdzić, że jest to kolejny 
przykład całkowitego lekceważenia 
związków zawodowych przez ministra 
Michała Kurtykę oraz kierowany przez 
niego resort. Trudno oprzeć się wraże-
niu, że Ministerstwo Klimatu i Środowi-
ska działa pod dyktando tzw. „zielonego 
lobby”, ignorując nie tylko organizacje 
związkowe, ale również umowy spo-
łeczne podpisywane przez najwyższych 
przedstawicieli polskiego rządu – podkre-
ślili Dominik Kolorz i Bogusław Hutek. 

Niegrzeczna prośba
Ministerstwo Klimatu i Środowisko 
zareagowało na zarzuty reprezentantów 
„Solidarności” pismem podpisanym 
przez wiceministra Ireneusza Zyskę,  
w którym zwrócił się on do przedstawi-
cieli związków zawodowych o przeka-
zanie w ciągu 21 dni uwag do projektu 
rozporządzenia z zaznaczeniem, że ów akt 
prawny dotyczy obszarów, które są poza 
kompetencjami związków zawodowych. 
– Krótko mówiąc, napisał: To nie wasza 
sprawa, ale jeśli już tak głośno krzyczy-
cie, to sobie poopiniujcie. Tak to odbieram  
– ocenia Dominik Kolorz. – My resortowi 
odpowiadamy, że podstawowym zada-
niem związku zawodowego jest walka z 
pomysłami, które likwidują miejsca pracy 
i wpędzają ludzi w ubóstwo. A pozosta-
jąc przy stylu narzuconym przez mini-
sterstwo klimatu, pragniemy dodać, że 
cokolwiek byście nam teraz wysyłali, usa-
tysfakcjonuje nas wyłącznie informacja, 
że ten resortowy projekt trafił tam, gdzie 
jego miejsce, czyli do kosza – podkreślił 
szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.

Łukasz Karczmarzyk

Foto: yayim
ages.comSkandaliczny projekt resortu 

klimatu. „Solidarność” 
zapowiada protesty

– Rozporządzenie 
przygotowane przez 

Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska wyeliminuje 

z rynku wszystkie 
tzw. ekogroszki 

produkowane 
przez polskie spółki 

węglowe i uniemożliwi 
realizację inwestycji 

zapisanych w umowie 
społecznej dotyczącej 

transformacji 
górnictwa – alarmuje 

śląsko-dąbrowska i 
górnicza „Solidarność”. 

W stanowisku 
skierowanym do 

premiera Mateusza 
Morawieckiego 

związkowcy 
zapowiadają, że jeśli 

projekt nie zostanie 
wycofany, rozpoczną 
akcję protestacyjną.
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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: pxhere.com

W 
jej ocenie to efekt 
rosnącej świadomości 
społecznej i różnego 
rodzaju programów, 
w ramach których 

można otrzymać dofinansowanie do 
wymiany źródła ciepła na bardziej nowo-
czesne, czy termomodernizację budynku. 
– Te działania niewątpliwie przynoszą 
efekt, ale musimy mieć świadomość, że 
proces samooczyszczania się atmosfery 
jest długi. Powietrze nie poprawi się od 
razu, ale wydaje mi się, że w najbliższym 
czasie powinniśmy zaobserwować prze-
łom. Coraz więcej ludzi zaczyna sobie 
zdawać sprawę z tego, ze trzeba dbać o 
atmosferę i decyduje się na wymianę 
przestarzałego kopciucha na nowocze-
sny kocioł węglowy lub wręcz na zmianę 
źródła ciepła, czy na termomodernizacje 
budynku, co zmniejsza ich zapotrzebo-
wanie na energię cieplną – mówi prof. 
Mariola Jabłońska.

Badania potwierdzają, że oprócz 
niskiej emisji, wpływ na jakość powie-

trza ma m.in. transport. – Samochodów 
przybywa i nie zawsze mają one silniki 
wyposażone w najnowsze technologie. 
Z jednej strony gminy robią coraz więcej, 
inwestują w nowoczesny ekologiczny 
tabor, z drugiej mamy pandemię i wiele 
osób boi się korzystać z transportu zbioro-
wego. To sprawia, że ruch na drogach jest 
duży, powstaje eż sporo zanieczyszczeń. 
Dotyczy to nie tylko silników samocho-
dowych, ale np. zużywania się innych ele-
mentów pojazdów, takich jak chociażby 
klocki hamulcowe – wyjaśnia specjalistka.

Laboratoria, których pracą kieruje 
prof. Jabłońska, należą do Uniwersytetu 
Śląskiego. W ich skład oprócz labora-
torium stacjonarnego wchodzą dwie 
mobilne platformy. Jedna z nich znajduje 
się w samochodzie terenowym, druga w 
koszu załogowego balonu na ogrzane 
powietrze. To jedyny tego typu balon w 
Polsce i pierwszy w Europie. – W 2016 
roku, dzięki dofinansowaniu ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Kato-

wicach mogliśmy zakupić balon, sta-
nowiący mobilną platformę i pierwsze 
urządzenie pozwalające m.in. na mie-
rzenie cząstek pyłu zawieszonego PM w 
zakresie od 0,3 do 10 μm i przeliczanie 
tej liczby cząstek na stężenia – mówi 
prof. Jabłońska. Od tego czas Uniwer-
syteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery 
regularnie monitorują jakość powietrza 
nad Śląskiem i Zagłębiem. Wykonano 
już kilkanaście tysięcy pomiarów stężeń 
zanieczyszczeń pyłowych i gazowych 
na różnych wysokościach. W projekcie 
biorą udział specjaliści z wielu dziedzin, 
m.in. meteorolodzy, klimatolodzy, bio-
lodzy i chemicy. – Te badania pozwalają 
na wskazanie miejsc szczególnie nara-
żonych na kumulację zanieczyszczeń, 
źródeł ich powstawania oraz weryfikację 
modeli rozprzestrzeniania się zanieczysz-
czeń – podkreśla prof. Jabłońska. 

Powstanie mobilnego laboratorium 
w koszu załogowego balonu na ogrzane 
powietrze pozwoliło na przyłączenie 
Uniwersytetu Śląskiego do konsorcjum 

ACTRIS (ogólnoeuropejska infrastruk-
tura służąca badaniom aerozoli, chmur 
i gazów śladowych). – ACTRIS umożli-
wia współpracę jednostek o wiodącej 
infrastrukturze badawczej w Polsce oraz 
wymianę doświadczeń i współpracę 
z najlepszymi jednostkami w Europie  
– wyjaśnia prof. Jabłońska. Jak zazna-
cza, oprócz prowadzenia badań, ACTRIS 
przedstawia rozwiązania zmierzające do 
poprawy jakości powietrza. 

Pracę Uniwersyteckich Laboratoriów 
Kontroli Atmosfery wspiera Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach. Dzięki 
pomocy Funduszu baza dydaktyczna UŚ 
została wzbogacona o przeszło 20 wyso-
kiej klasy urządzeń do badania czysto-
ści powietrza. 21 września rektor uczelni 
prof. Ryszard Koziołek i prezes katowic-
kiego Funduszu Tomasz Bednarek pod-
pisali kolejną umowę o współpracy. W 
jej ramach UŚ otrzyma 254 400 zł na 
doposażenie powietrznego laboratorium.

Agnieszka Konieczny

W śród 20 najaktywniejszych 
gmin w programie „Czy-
ste Powietrze” znalazło się 

aż 16 gmin z województwa śląskiego 
– poinformował Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.

Ranking pokazujący aktywność 
gmin w programie „Czyste Powietrze” 
został opublikowany przez NFOŚiGW i 
Polski Alarm Smogowy. Jest on oparty 
o liczbę wniosków złożonych w I kwar-
tale tego roku przez właścicieli budyn-
ków jednorodzinnych w poszczegól-
nych gminach w przeliczeniu na 1000 
budynków jednorodzinnych.

Inwestycje w poprawę 
jakości powietrza mają sens

Warto inwestować  
w nowoczesne 
źródła ciepła, 
termomodernizację 
budynków, czy transport 
zbiorowy. Programy 
zmierzające do poprawy 
jakości powietrza mają 
sens – mówi prof. Mariola 
Jabłońska, dyrektor 
Uniwersyteckich 
Laboratoriów Kontroli 
Atmosfery (ULKA)  
w Katowicach. Jak 
zaznacza, powietrze nad 
Śląskiem i Zagłębiem 
Dąbrowskim zaczyna się 
poprawiać.
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 2.800 zł
Minimalne wynagrodzenie za pracę 
(od 1 stycznia 2021 roku)

 5.774,13 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku (w II kwartale 2021 roku)

 3,33 zł
Dodatek za pracę w porze nocnej  
(październik 2021 roku)

 1.250,88 zł
Najniższa emerytura i emerytura 
matczyna (od 1 marca 2021 roku)

 1.250,88 zł
Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy i renta rodzinna (od 1 marca 2021 roku)

 938,16 zł
Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy (od 1 marca 2021 roku)

 1.501,06 zł
Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą 
zawodową i renta rodzinna wypadkowa 
(od 1 marca 2021 roku)

 1.125,79 zł
Renta z tytułu częściowej niezdolności do 
pracy w związku z wypadkiem przy pracy 
lub chorobą zawodową (od 1 marca 2021 roku)

„Kiedy odchodzi osoba bardzo bliska,  
starajmy się zbliżyć i kochać tych,  
którzy jeszcze wśród nas pozostali”

Pragnę wyrazić serdeczne podziękowanie, 
wdzięczność i szacunek wszystkim,  

którzy w tak bolesnych dla mnie chwilach  
dzielili ze mną smutek i żal,  

okazując wiele serca i życzliwości  
składając mi kondolencje.

Dziękuję organizacjom związkowym  
z Zagłębia za przesłane kwiaty  

dla Mojej Mamy.

Joasia Sińska

W 
związku z przejściem zakładu 
pracy lub jego części na 
nowego pracodawcę ustawo-
dawca przewidział obowiązek 
informacyjny względem dzia-

łających u „starego” i „nowego” zakładowych 
organizacji związkowych, w którym winien poin-
formować w/w organizacje związkowe o przewi-
dywanym terminie tego przejścia, o jego przyczy-
nach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych 
skutkach dla swoich pracowników, a także o 
zamierzonych działaniach dotyczących warun-
ków zatrudnienia tych pracowników, w szczegól-
ności warunków pracy, płacy i przekwalifikowa-
nia. Informacje winny być przekazane co najmniej 
na 30 dni przed przewidywanym terminem przej-
ścia zakładu pracy lub jego części. Ponadto jeżeli 
dotychczasowy lub nowy pracodawca zamierza 
podjąć działania dotyczące warunków zatrudnie-
nia pracowników, jest obowiązany do podjęcia 
negocjacji z zakładowymi organizacjami związ-
kowymi w celu zawarcia porozumienia w tym 
zakresie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od 
dnia przekazania informacji o tych działaniach.

Niestety w praktyce niejednokrotnie zdarza 
się, że pracodawca twierdzi, że dany „transfer pra-
cowników” nie jest przejściem części lub całości 
zakładu pracy na nowego pracodawcę, skutkiem 
czego nie informuje pracowników/związków 
zawodowych o przejściu zakładu pracy lub jego 
części na nowego pracodawcę. 

W takiej sytuacji pojawia się pytanie – jakie 
skutki wynikają z faktu niezastosowania przez 
pracodawcę procedury informacyjnej?

Odpowiadając na tak postawione pytanie, 
tytułem przypomnienia wskazuję, że sama insty-
tucja przejścia całości lub części zakładu pracy na 
nowego pracodawcę została uregulowana w art. 
23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy 
(Dz.U.2020.1320 t.j. z dnia 2020.07.30) i stanowi 
implementację Dyrektywy Rady 2001/23/WE z 
dnia 12 marca 2001r. w sprawie zbliżania ustawo-
dawstw Państw Członkowskich odnoszących się 
do ochrony praw pracowniczych w przypadku 
przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części 
przedsiębiorstw lub zakładów. Uzupełnieniem w/w 
przepisu jest art. 26¹ ustawy z dnia 23 maja 1991 r., 
(Dz. U. 2019.263 – tj. z dnia 12 lutego 2019 r.).

Rozdział III w/w Dyrektywy nakłada na zby-
wającego i przejmującego zakład pracy lub jego 
część obowiązek informacyjny w przedmiocie: 
terminu i przewidywanego terminu przejęcia,  
o powodach przejęcia, o prawach, ekonomicz-
nych i socjalnych skutkach przejęcia dla pra-
cowników, o wszystkich środkach, przewidzia-
nych w odniesieniu do pracowników. 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 Dyrektyw zbywający 
musi przekazać te informacje przedstawicielom 
swoich pracowników we właściwym czasie, 
przed przejęciem, a przejmujący musi prze-
kazać te informacje przedstawicielom swoich 
pracowników we właściwym czasie, ale w każ-
dym przypadku, zanim jego pracownicy bezpo-
średnio odczują skutki przejęcia w warunkach 
pracy i zatrudnienia.

Jednocześnie ustawodawca europejski,  
a w ślad za nim również ustawodawca polski 
nie przewidział skutków cywilnoprawnych, 
w tym w szczególności nieważności przejęcia 
całości lub części pracodawcy w przypadku nie 
przeprowadzenia procesu informowania/kon-
sultowania z członkami załóg przejmowanych 
zakładów pracy. Dlatego też nieprzeprowadze-
nie stosownych konsultacji ze związkami zawo-
dowymi nie będzie niweczyło czynności pole-
gającej na przejściu części lub całości zakładu 
pracy na innego pracodawcę.

Mając na względzie powyższe pojawia się 
pytanie, czy pracodawca poniesie jakiejkolwiek 
konsekwencje związane ze złamaniem przepisu 
art. 26¹ ustawy o związkach zawodowych lub 
art. 23¹ ustawy Kodeks pracy?

Odpowiedzi na tak postawione pytanie należy 
poszukiwać artykułach regulujących odpo-
wiedzialność za naruszenie przepisów ustawy  
o związkach zawodowych, który w art. 35 ust. 
1 pkt 4 wskazuje, iż kto w związku z zajmowa-
nym stanowiskiem lub pełnioną funkcją nie 
dopełnia w terminie obowiązku informacyj-
nego, o którym mowa w art. 261 ust. 1 ustawy 
o związkach zawodowych podlega grzywnie 
albo karze ograniczenia wolności. Występki 
przeciwko prawom związkowym zagrożone 
są karą grzywny lub karą ograniczenia wolno-
ści i są to przestępstwa ścigane są z oskarżenia 
publicznego.

Andrzej Buczek CDO24
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Skutki niewykonania przez pracodawcę 
obowiązku informacyjnego względem 
związków zawodowych o przejściu 
części lub całości zakładu pracy  
na nowego pracodawcę
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Prąd drożeje, Turów nam 
atakują, inflacja zjada 
wszystko,  pięt rz y  s ię 

czwarta fala, Jak żyć, gdzie skiero-
wać zbiorowe emocje Polaków? A od 
czego jest minister kultury i sportu?  
Od zbiorowych emocji. Mówicie i 
macie. Ów minister zaproponował 
właśnie, aby zmienić kolejność zwro-
tek w hymnie, czyli trzecia zastąpi 
drugą, a druga trzecią, bo tak było w 
pierwotnej wersji „Mazurka Dąbrow-
skiego”. No i wszystko się wyjaśniło. 
Te wszystkie plagi, które nas w prze-
szłości dopadły i nadal dopadają, to 
dlatego, żeśmy zwrotki hymnu w złej 
kolejności śpiewali. I przez to w naszej 
Ojczyźnie tyle bałaganu.

Dzięki chytremu planowi 
ministra po pierwsze 
będziemy mieli kolejny 

gorący spór w przestrzeni publicznej. 
Tym razem Apacze i Komancze podzielą 
się rolami zwolenników pierwszeństwa 
zwrotki o przechodzeniu Wisły i Warty 
nad zwrotką o Czarnieckim oraz prze-
ciwników tej kolejności. Po drugie zaś 
rychło okaże się jak niewielu zna drugą 
i trzecią zwrotkę hymnu. Nieznajomo-
ścią tą jako pierwszy popisał się poseł 
Solidarnej Polski Janusz Kowalski. 
Nawiasem mówiąc, usiłując zadeklamo-
wać pierwszą zwrotkę, też się machnął 
i zamiast: „kiedy my żyjemy” rzekł: 
„póki my żyjemy”. Ale parafrazując 
popularny tekst usprawiedliwienia poli-

tyków, którzy coś schrzanili: „Tylko ten 
się nie myli, kto niczego nie deklamuje”.  

Młode węże zmieniają 
skór ę  co  m ies i ąc , 
wylinka starych żmij 

odbywa się cztery razy w roku. Z kolei 
dorosły człowiek zmienia skórę co 28 
dni, czyli jak młody wąż. A jak czę-
sto skórę zmienia polityk? Nie znamy 
niestety żadnych badań naukowców,  
a z dostępnych danych możemy jedy-
nie ustalić, ile partii zmienili w ciągu np. 
jednej kadencji. Jeśli zmieniali w obrę-
bie ugrupowań o podobnym zestawie 
poglądów, to nie są to informacje jakoś 
szczególnie interesujące. Niemniej są 
przypadki naprawdę frapujące. Np. 
posłanka Monika Pawłowska weszła do 
Sejmu rekomendowana przez Biedro-
niową Wiosnę, następnie przeszła do 
Porozumienia Gowina, by teraz wylą-
dować w PiS. Czekamy na autobiografię 
pt. „Wszystko, co chcielibyście wiedzieć 
o pluralizmie, ale boicie się zapytać?”

W tym tygodniu nic nie 
piszemy o Spurek,  
bo Gospodzki, który jest 

fanem tej postaci, przeziębił się pod-
czas zbierania kasztanów z latoroślą,  
a Podróżny ma jesienną deprechę  
i nawet owa pani go nie śmieszy. Bar-
dziej śmieszy go kasztanowy ludzik 
zrobiony na przedszkolne zajęcia przez 
Gospodzkiego, ale kogo to obchodzi.

Podróżny&Gospodzki

Starsza pani pyta Jasia:
– Chłopcze, czy nie boisz się być ze mną 

sam na sam w ciemnym pokoju?
– Proszę pani, ja już mam siedem lat  

i żadnych upiorów się nie boję.
  

– Czym się różni mąż od narzeczonego?
– Zamiast kwiatów kupuje warzywa.

  

Rozmawiają dwaj psychiatrzy:
– Wiesz co, mam rewelacyjnego 

pacjenta. Cierpi na rozdwojenie jaźni.
– A co w tym rewelacyjnego?

– Obydwaj mi płacą.
  

– Jasiu czy to prawda, że twój dziadek 
stracił język podczas wojny?

– Prawda.
– A jak to się stało?

– Nie wiem, dziadek nigdy nam o tym 
nie opowiadał.

  

Młody dentysta wraca z dyskoteki:
– Jak było?

– Spoko, trzy wyrwałem.
  

Spotyka się dwóch sąsiadów. 
– Czy ty wiesz Franek, że moja świnia 

mówi po francusku?
– Chyba jesteś pijany,  

albo zwariowałeś!
– Nie wierzysz? To założymy się!

Poszli do chlewu. Właściciel pyta:
– Kaśka, umiesz mówić po francusku?

A świnia nic. Wtedy chłop ją kopnął,  
a świnia zakwiczała:

– Łi, łi, łi!

 Humor: Wieści powiatowe i ponadpowiatowe:
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