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Benny Peiser: Polski rząd powinien 
wyznaczyć czerwoną linię i wyraźnie 
powiedzieć, że nie będzie wspierał 
unijnej polityki klimatycznej. » STRONA 5

Dominik Kolorz: Jak dotąd dajemy 
się ogrywać UE, jeśli chodzi o politykę 
klimatyczną. Programy osłonowe 
kompletnie nie zadziałały. » STRONA 5

Szanse Polaków na własne lokum
W 

p o z o s t a -
łych dużych 
m i a s t a c h 
ceny metra 
kwadrato-

wego wahały się od 4180 zł w 
Opolu do 9100 zł w Sopocie. We 
Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku 
i Gdyni m kw przekroczył 5000 
zł, w stolicy 7500 zł. – Sytuacja 
na rynku mieszkaniowym 
stała się trudniejsza niż kilka 
czy kilkanaście lat temu. Ceny 
mieszkań są niewspółmierne do 
zarobków – ocenia dr Zbigniew 
Kuźmiuk, ekonomista z Poli-
techniki Radomskiej oraz euro-
parlamentarzysta PiS. Jeszcze 
dekadę temu za przeciętną 
pensję można było kupić 1,4 
mkw mieszkania, dzisiaj o 
połowę mniej. Rodzina, w której 
oboje małżonków zarabia po 2 
tys. zł na rękę, na własne cztery 
kąty o powierzchni 50 m2 w 
Katowicach musi odkładać przez 
20 lat. Wyliczenie to dotyczy 
rodziny, która wynajmuje miesz-
kanie i może sobie pozwolić na 
systematyczne odkładanie ok. 
20 proc. zarobków.

Klapa za klapą
Dostęp do mieszkań miały 
ułatwić Polakom dwa rządowe 
programy, które okazały się 
kompletną porażką. Zamiast 
służyć ludziom, nabijają i tak 
już pełne kieszenie dewelo-
perów. Pierwszy z nich, program 
„Mieszkanie dla Młodych” 
został uruchomiony w 2014 
roku i jest adresowany do 
ludzi, którzy nie przekroczyli 
35. roku życia. Mieszkanie, 
które można kupić dzięki temu 
programowi, musi pochodzić 
z rynku pierwotnego, czyli od 

deweloperów. Takich lokali jest 
niewiele, stanowią ok. 10 proc. 
rynku i przeważnie są droższe 
od tych pochodzących z drugiej 
ręki. – Program „Mieszkanie dla 
Młodych” zakończył się skan-
dalem, został skrytykowany 
przez Najwyższą Izbę Kontroli 
i Narodowy Bank Polski. Miał 
wspierać rodziny z dziećmi, a 

skorzystały z niego bezdzietne 
małżeństwa i single – dodaje dr 
Kuźmiuk. Podkreśla, że MdM 
zastąpił program „Rodzina 
na Swoim”. – Ten projekt też 
można było krytykować, ale 
skorzystało z niego blisko 200 
tys. rodzin – dodaje dr Kuźmiuk.

Kompromitacją koalicji 
rządzącej okazał się też urucho-

miony w styczniu tego roku 
projekt o nazwie „Fundusz na 
Wynajem”. Pierwszym miastem, 
w którym program zaczął działać, 
był Poznań. Już na początku 
roku w ofercie pojawiło się 49 
mieszkań, ale ceny ich wynajmu 
rozczarowały wielu chętnych, 
ponieważ okazały się zbliżone 
do rynkowych. Za wynajęcie 

na okres od 6 do 23 miesięcy 
lokum o powierzchni 23 m 
kw trzeba było zapłacić 860 zł 
plus media, za mieszkanie o 
powierzchni 71 m kw – 2480 
zł plus media.

Wkład własny
Starań o własne „M” nie ułatwiła 
też zmiana zasad przyzna-

wania kredytów hipotecz-
nych, która weszła w życie 
na początku tego roku. Od 
stycznia warunkiem uzyskania 
hipoteki jest posiadanie wkładu 
własnego w wysokości 10 
proc. wartości mieszkania. W 
efekcie w pierwszym kwartale 
tego roku sprzedaż kredytów 
hipotecznych spadła o 5 proc. 

Tanie budownictwo
Dla tych, których nie stać na 
własne mieszkanie, alternatywą 
mogły być mieszkania komu-
nalne, ale kolejki oczekujących 
na takie lokum są ogromne, w 
niektórych miastach trzeba 
czekać nawet kilkanaście lat. 
Jedną z osób, które w takiej 
kolejce musiały się ustawić, jest 
pani Ania, fryzjerka zatrudniona 
na trzy czwarte etatu. Razem z 
mężem zarabiają niespełna 2,3 
tys. zł, wychowują dwoje dzieci 
– Wynajmujemy niewielką 
kawalerkę od znajomych, na 
nic innego nas nie stać. Na 
mieszkanie komunalne na razie 
nie mamy szans, a na własne 
nigdy nie uzbieramy – mówi. 

Z d a n i e m  Z b i g n i e w a 
Kuźmiuka jedynym sposobem 
jest uruchomienie taniego 
budownictwa na gruntach 
samorządowych lub należących 
do Agencji Nieruchomości 
Rolnych. – Ludzie mogliby 
te mieszkanie wynajmować 
przez 20, 25 lat i powoli stawać 
się ich właścicielami. Są takie 
koncepcje, są też przedsię-
biorcy, którzy chcieliby takie 
projekty realizować, tylko 
musi się nimi zainteresować 
państwo – mówi dr Zbigniew 
Kuźmiuk.

AGNIESZKA KONIECZNY

Według najnowszego raportu Szybko.pl, Metrohouse i Expandera, w ubiegłym miesiącu w Katowicach 
za metr kwadratowy mieszkania pochodzącego z rynku wtórnego trzeba było zapłacić średnio 3910 zł. 
To astronomiczna kwota, ale i tak niewygórowana. Taniej było tylko w Łodzi, gdzie metr kwadratowy kosztował 3740 zł.

Pracownicy na „śmieciówkach” mogą zakładać związki
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że 
ograniczenie udziału w związkach 
zawodowych do pracowników 
zatrudnionych na etacie jest niekon-
stytucyjne. Wyrok TK oznacza, że 
zatrudnieni na umowach śmiecio-
wych mogą należeć do związków 
zawodowych.
W uzasadnieniu orzeczenia sędzia 
Marek Zubik powiedział, że skoro 
Konstytucja wyraźnie oznaczyła wolność 

tworzenia związków zawodowych, to 
ustawodawca nie ma prawa zawężać i 
określać, kto się może w nich zrzeszać”. 
– Trybunał Konstytucyjny nie odnosił 
się do treści Kodeksu pracy i stwier-
dzenia w nim, kto jest pracownikiem, 
tylko do normy konstytucyjnej pozwala-
jącej zrzeszać się w związki zawodowe 
– mówił sędzia Marek Zubik. 
Prawo do zrzeszania się pracowników 
jest obecnie ograniczone przez ustawę o 

związkach zawodowych, zgodnie z którą 
możliwość przynależności do związków 
mają jedynie pracownicy zatrudnieni 
na umowy o pracę. Właśnie o niezgod-
ności tych zapisów z ustawą zasadniczą 
orzekł Trybunał Konstytucyjny.Wniosek 
o zbadanie zgodności z Konstytucją i z 
prawem międzynarodowym przepisów 
ustawy  o związkach zawodowych 
złożyło do Trybunału Ogólnopolskie 
Porozumienie Związków Zawodowych.

– Trybunał potwierdził to, co Solidarność 
udowodniła przed Międzynarodową 
Organizacją Pracy. Już w 2012 roku 
po naszej skardze MOP stwierdziła, że 
Polska łamie prawo międzynarodowe 
w zakresie prawa do zrzeszania się 
w związki zawodowe. W następstwie 
naszej skargi MOP nakazał Polsce 
zmianę przepisów w tym zakresie, ale 
jak do tej pory nic się w tej dziedzinie 
nie wydarzyło. To kolejny przykład 

ignorowania partnerów społecznych 
przez koalicję PO-PSL – skomentował 
orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 
2 czerwca, Piotr Duda, przewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. 
Dodał, że ma nadzieję, iż rząd jak 
najszybciej skieruje do Sejmu noweli-
zację obowiązujących obecnie przepisów 
regulujących wolność zrzeszania się w 
związkach zawodowych. 

ŁK

źródło: raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera (w PLN za m2)
Średnie ceny mieszkań na rynku wtórnym w kwietniu 2015 roku
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C
zy w dzieciństwie mieszaliście ziemniaki 
z mizerią? Robiliście tak niezależnie od 
tego, czy ogórek był starty na wiórki, 

czy pocięty w plastry? Podobno to nieładnie, 
nieestetycznie i niekulturalnie, ale dzieci się 
tym nie przejmują, bo ten zestaw zmieszany 
jest po prostu o niebo smaczniejszy. Zresztą, 
co tam dzieci, ja do dziś się tym nie przej-
muję. Przyjemność zjedzenia ziemniaków 
zmieszanych z ogórkami w śmietanie jest 
silniejsza. Prawdę mówiąc, podejrzewam, że 
zdecydowana większość miesza, choć pewnie 
spora część ukradkiem, bez świadków, aby 
nikt nie uznał ich za ludzi niekulturalnych.

Ile rzeczy w życiu robiliście wbrew sobie, 
żeby tylko nie wyjść na niekulturalnych? Ile 
niesmacznych rzeczy musieliście przełknąć, 
aby zademonstrować, że bliżej Wam do elity 
niż do ogółu? Szkoda gadać, prawda? Jest 
jasne, że są konwenanse, których łamać nie 
należy, ale są też takie, którym nie można się 
poddawać. Pohukiwania dyżurnych autory-
tetów, że kulturalny człowiek głosuje tylko 
na ludzi jednej opcji politycznej, a głosując 
na innych, stawia się w gronie ludzi niekul-
turalnych to jeden z ulubionych zabiegów. 
Dzielenie na Polskę racjonalną i radykalną 
to przykład podręcznikowy. Na szczęście ten 
mechanizm jest coraz mniej skuteczny, co 
obrazuje skala poparcia dla Pawła Kukiza i 
niewielkie, ale jednak zwycięstwo Andrzej 
Dudy w wyborach prezydenckich. 

Plan A był prosty. Bronek z palcem w 
nosie wygrywa w pierwszej turze i wszystko 
pozostaje po staremu. Ale, cholera jasna, nie 
wypaliło. Jacyś gówniarze zamiast grillować, 
poszli do lokali wyborczych i zagłosowali 
za zmianą. No to trzeba zagrać z nimi w 
inną grę. W przebierankę. Wdrożono plan 
B. Macherzy od polityki wyprodukowali 
dwie partie, które mają zdusić rewolucję 
gówniarzy. Obie są reklamowane, a jakże, 
jako partie antysystemowe, buntujące się 
przeciwko obecnej rzeczywistości na scenie 
politycznej. Bawi mnie to setnie. Równie 
dobrze można by Niesiołowskiemu przy-
kleić brodę, a Szejnfelda obciąć na jeża i 
powiedzieć, że to nie oni. 

Pierwsza partia, podobno liberalna, 
reprezentuje ludzi wielkiej forsy. To ugru-
powanie NowoczesnaPL założone przez 
reprezentanta lobby bankowego Ryszarda 
Petru, asystenta powszechnie lubianego 
przez lud pracujący miast i wsi Leszka 
Balcerowicza. Drugi twór to partia Razem, 
która miała swój kongres założycielski 
pomiędzy pierwszą, a drugą turą wyborów 
prezydenckich. Ta z kolei przedstawia się 
jako ugrupowanie lewicowe. Wśród pięciu 
stanowisk, które przyjęła ta partia podczas 
kongresu założycielskiego jest krytyka 
jednomandatowych okręgów wyborczych, 

krytyka tajnych więzień CIA i poparcie dla 
uznania „etnolektu śląskiego” (to cytat) za 
język regionalny, czyli o typowych proble-
mach, jakimi żyją polscy pracownicy i polskie 
rodziny. Zabrakło mi stanowiska o palącej 
potrzebie włączenia kawy ze Starbucksa i 
mleka sojowego do codziennej diety polskiego 
robotnika, ale to młoda partia, dopiero 
się uczy, więc wszystko przed nią. Oba te 
sztuczne twory z pozoru reprezentują dwa 
przeciwne bieguny poglądów politycznych 
i zupełnym przypadkiem są mocno rekla-
mowane przez zjednoczony front obrony 
interesów establishmentu – przez Gazetę 
Wyborczą i przez TVN. Nie wiem, czy oni 
naprawdę wierzą, że ta przebieranka zmyli 
ludzi i zamiast na ruch Kukiza zagłosują 
na te szalupy ratunkowe establishmentu, 
ale przyglądam się z zaciekawieniem tym 
desperackim ruchom. I nie zdziwię się, 
gdy powołają kolejną partię, która będzie 
udawać PiS. To dopiero będzie jazda.

JEDEN Z DRUGĄ:)
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50
blisko tyle proc. dorosłych Polaków miało w 2014 
roku zaciągnięte kredyty – wynika z danych 
Biura Informacji Kredytowej. Te zobowiązania 
najczęściej dotyczyły obywateli urodzonych 
w latach 1967-1981, czyli osób w wieku 35-48 
lat. To pokolenie aktywne zawodowo, które BIK 
scharakteryzował w raporcie jako „podejmujące 
decyzje o zakupie własnego mieszkania”. Kredyt 
mieszkaniowy spłaca co 10 Polak. Jedna czwarta 
obywateli zaciągnęła kredyt konsumpcyjny. Z 
danych BIK wynika też, że kredyty zaciągają 
również osoby z pokolenia seniorów. To świadczy 
o ich niskich dochodach i niekomfortowych 
warunkach życia. Najmniej aktywne kredytowo 
jest pokolenie dwudziestolatków, którzy dopiero 
wchodzą w dorosłość.

CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: Internet

Macherzy od polityki 
wyprodukowali dwie partie, 
które mają zdusić rewolucję 
gówniarzy. Obie są reklamowane, 
a jakże, jako partie antysystemowe.

Zjazd Uni Europa Commerce
» 1 CZERWCA W EUROPEJSKIM CENTRUM SOLI-
DARNOŚCI W GDAŃSKU rozpoczął się Zjazd Uni Europa 
Commerce, europejskiej federacji związków zawodowych 
z sektora handlu. Współorganizatorem wydarzenia jest 
Krajowa Sekcja Handlu NSZZ Solidarność. 
Zwieńczeniem obrad ma być przyjęcie Planu Działania dla 
UNI Europa Commerce na lata 2015-2019. Uczestnicy 
Zjazdu wybiorą również przewodniczącego i wiceprzewodni-
czących UNI Europa Commerce na kolejną kadencję, a także 
członków Komitetu Sterującego UNI Europa Commerce. – 
Do Gdańska przyjechali przedstawiciele związków zawo-
dowych z handlu z całej Europy. Będziemy rozmawiać o 
największych problemach naszej branży, czyli m.in. o niesta-
bilnym zatrudnieniu, niskich płacach, pracy w niedzielę czy 
konieczności poprawy dialogu społecznego. To problemy, z 
którymi borykają się pracownicy handlu w całej Europie, a 
w szczególności w krajach naszej części kontynentu 
– mówi Alfred Bujara, przewodniczący Krajowej Sekcji 
Handlu NSZZ Solidarność. – Plan działania, który mamy 
opracować, to bardzo ważny dokument. Określi on cele 
handlowych związków zawodowych w skali całej Europy 
oraz nakreśli ramy naszych wspólnych działań na rzecz 
poprawy warunków pracy i płacy pracowników handlu 
– dodał szef handlowej Solidarności.
W środę 3 czerwca, w ostatni dzień zjazdu związkowcy z 
całej Europy wezmą udział w solidarnościowej akcji prote-
stacyjnej zorganizowanej pod jednym ze sklepów sieci 
Auchan. – W ten sposób wszyscy zamanifestujemy nasze 
poparcie dla działań pracowników tej sieci, którzy starają 
się o poprawę złych warunków pracy i podwyższenie niskich 
wynagrodzeń – wskazał Alfred Bujara.

OPRAC. ŁK

INNI napisali

Brytyjscy hutnicy 
chcą strajkować

88 
proc. członków brytyjskiego 
związku zawodowego Community, 
największej organizacji związkowej 

w fi rmie hutniczej Tata Steel UK zagłoso-
wało w referendum za rozpoczęciem akcji 
strajkowej. Jeśli do strajku dojdzie, będzie 
to największy tego typu protest w branży 
stalowej w Wielkiej Brytanii od ponad 30 lat. 

Związkowcy protestują przeciwko zapro-
ponowanym przez pracodawcę rozległym 
zmianom w funkcjonującym w firmie 
pracowniczym systemie emerytalnym. Jedną 
z głównych zmian ma być podniesienie 
wieku przechodzenia na emeryturę z 60 
do 65 lat. Władze indyjskiego koncernu 
Tata Steel uzasadniają cięcia w swojej brytyj-
skiej fi lii złą sytuacją fi nansową spółki. 
– Hutnicy są zdecydowani przeciwstawić 
się Tata. Stoimy na krawędzi pierwszego 
ogólnokrajowego strajku w przemyśle 
stalowym od ponad 30 lat – powiedział 
brytyjskim mediom sekretarz generalny 
Community Roy Rickhuss, kierujący także 
krajowym związkowym komitetem koor-
dynacyjnym branży hutniczej.

W referendum strajkowym wzięło udział 
ok. 17 tys. członków związku Community 
zatrudnionych w Tata Steel UK. Jak dotąd 
związkowcy nie podali daty rozpoczecia 
strajku i wezwali władze koncernu do 
powrotu do negocjacji.

Polowanie na 
kierowców 

1,7 
mln dla kierowców i 420 tys. 
dla pieszych – tyle mandatów 
do końca roku ma wystawić 

policja według rządowych wytycznych. 
Zalecenia znalazły się w Programie Reali-
zacyjnym na lata 2015-2016, wydanym 
przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego. Jak zaznaczono w dokumencie 
podpisanym przez minister infrastruktury 
i rozwoju Marię Wasiak, zapisy te mają na 
celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. 
Jednak w ocenie ekpertów cytowanych 
przez media odgórne narzucenie liczby 
mandatów, które mają zostać nałożone 
na kierowców i pieszych, to wywieranie 
niedopuszczalnej presji na funkcjonariuszy 
policji, której celem jest nie tyle poprawa 
bezpieczeństwa co zwiększenie wpływów 
budżetowych. Po fali medialnej krytyki 
resort zapowiedział, że zapis o liczbie 
mandatów zniknie z Programu. 

Jednocześnie jednak rząd szykuje inny 
bat na kierowców. Już wkrótce zniknąć 
z przepisów ma tolerancja do 10 km/h 
przy pomiarach prędkości. Oznacza to, 
że mandat dostaniemy nawet za prze-
kroczenie dozwolonej w danym miejscu 
prędkości o 1 km/h . Zmiana przepisów w 
tym zakresie oczywiście również ma na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa na polskich 
drogach i zmniejszenie liczby wypadków. 

Wielka afera 
korupcyjna w FIFA

14 
działaczy Międzynarodowej Fede-
racji Piłkarskiej FIFA zostało zatrzy-
manych w związku z zarzutami 

korupcyjnymi. Mimo powiązań z aferą na 
kolejną kadencję szefem tej orgnizacji został 
wybrany Sepp Blatter. 

FBI, Prokurator Generalny USA oraz 
tamtejszy Urząd Podatkowy zorganizowali 
27 maja wspólną konferencję prasową na 
temat śledztwa ws. korupcji w FIFA. Łapówki 
na wielką skalę, oszustwa, haracze – to 
zarzuty wobec działaczy światowej orga-
nizacji futbolowej. Jak poinformowano na 
konferencji, oskarżeni, którzy przyznali się 
do winy, zgodzili się zrzec 150 mln dolarów, 
jakie przyjęli z nielegalnych transakcji. Dane 
przedstawione na konferencji są szokujące.  
Jak ustalili amerykańscy śledczy, kwota prze-
znaczona na łapówki związane z pucharem 
CONCACAF była równa dwóm trzecim 
kosztów organizacji całego turnieju. 

2 dni po aresztowaniach na kolejną 
kadencję wybrano dotychczasowego szefa 
FIFA Seppa Blatera, mimo że jak wska-
zali podczas konferencji przedstawiciele 
amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości, 
przypadki korupcji miały miejsce również 
przy wyborze władz FIFA w 2011 roku. 
Wówczas Szwajcar z powodzeniem po raz 
trzeci ubiegał się o reelekcję. 

ŁK

KRÓTKO 

Sprostowanie
Informuję, że w notatce prasowej pt. „Podwyżki płac w ZCP 
Carbo-Energia” zmieszczonej w numerze 21 TŚD pojawił się 
błąd w podanej wysokości podwyżki oraz w kwocie okolicznoś-
ciowej nagrody. Jak wyjaśnia Bogusław Koczar, przewodniczący 
zakładowej Solidarności, przyrost średniego wynagrodzenia w 
Carbo-Energii w Rudzie Śląskiej kształtowany jest w oparciu 
o wskaźnik zatwierdzony w Planie Techniczno-Ekonomicznym 
na dany rok. W ubiegłym roku podczas ustalania zmian do 
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, które weszły w życie od 
1 stycznia 2015 roku, strony układu uzgodniły, że ten wskaźnik 
niemal w całości zostanie zrealizowany poprzez wprowadzone 
zmiany. Z okazji Dnia Ciepłownika załoga Carbo-Energii nie 
otrzymała bonów, lecz świadczenia fi nansowe w wysokości 
227,50 zł brutto i nie było to świadczenie dodatkowe. Bogusław 
Koczar informuje, że do 31 grudnia 2014 roku świętem bran-
żowym w Carbo-Energii był 4 grudnia, czyli Barbórka, obecnie, 
zgodnie z ZUZP, jest to Dzień Ciepłownika przypadający 25 
maja. Z okazji branżowego święta pracownicy fi rmy w każdym 
roku otrzymywali jednorazowe świadczenie w wymiarze 13 proc. 
minimalnego wynagrodzenia. W związku ze zmianą daty święta 
branżowego przeniesiona została również data wypłaty okolicz-
nościowego świadczenia z grudnia na maj.

BEA
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W ArcelorMittal Poland uzgod-
niono porozumienie płacowe 
na 2015 rok. Wynagrodzenia 
zasadnicze pracowników AMP 
wzrosną o kwotę od 52 do 77 
zł z wyrównaniem od początku 
roku. Załodze zostanie również 
wypłacona nagroda za wkład 
pracy w 2014 roku w wysokości 
1000 zł i dodatkowa nagroda 
w wysokości 550 zł.

– Pracownicy oczekiwali 
znacznie wyższego wzrostu 
wynagrodzeń i większej nagrody 
rocznej. Firma w 2014 roku 
wypracowała zysk na poziomie 
ponad 400 mln zł. Ten wynik 
został osiągnięty dzięki zwiększo-
nemu wysiłkowi ludzi, ponieważ 
ceny wyrobów stalowych utrzy-
mują się na niskim poziomie. 
Podpisaliśmy to porozumienie, 
aby zakończyć trwające od 
prawie 7 miesięcy negocjacje 
i utrzymać spokój społeczny 
w naszej fi rmie – mówi Lech 
Majchrzak, wiceprzewodniczący 
Solidarności w AMP w Dąbrowie 
Górniczej. – Zgodnie z zapisami 
Zakładowego Układu Zbioro-
wego Pracy w październiku 
bieżącego roku rozpoczniemy 
negocjacje dotyczące wzrostu 
wynagrodzeń na przyszły rok. 
Na koniec 2015 roku chcemy 
mieć jasność czy będą godziwe 
podwyżki, czy nie. Jeżeli ich nie 
będzie, podejmiemy zdecydo-
wane działania przewidziane 

przepisami prawa – dodaje 
związkowiec.

Zgodnie z zapisami poro-
zumienia uzgodnionego 27 
maja pensje pracowników 
AMP wzrosną od 52 do 77 zł. 
Największą podwyżkę otrzymają 
najmniej zarabiający pracow-
nicy, których wynagrodzenia 
zasadnicze są równe lub niższe 
od 2174 zł. Wraz z wynagrodze-
niem za maj osoby zatrudnione 
w polskich zakładach koncernu 
otrzymają jednorazową „nagrodę 
wyrównującą”, której wysokość 
będzie stanowić czterokrotność 
podwyżki należnej danemu 
pracownikowi.

Pracownicy AMP otrzymają 
również nagrodę roczną za 
wkład w funkcjonowanie spółki 
w 2014 roku w wysokości 1000 
zł. Bonus zostanie wypłacony w 
dwóch równych ratach. Pierwszą 
załogi zakładów spółki otrzy-
mają wraz z wynagrodzeniem 
za czerwiec, a drugą z wynagro-
dzeniem za sierpień. Ponadto 
wraz z wynagrodzeniem za 
listopad 2015 roku pracow-
nikom spółki, którzy w dniu 
1 grudnia będą pozostawali w 
zatrudnieniu, zostanie wypła-
cona jednorazowa nagroda 
w wysokości 550 zł. Wypłata 
nagrody oraz jej wysokość nie 
będzie uzależniona od żadnych 
dodatkowych czynników. 

ŁK

Podwyżki w AMP Blokada drogi w pobliżu fabryki Fiata
28 maja kilkudziesięciu 
pracowników firm motory-
zacyjnych blokowało drogę 
krajową nr 44 w pobliżu 
fabryki Fiat Chrysler Auto-
mobiles Poland w Tychach. 
Akcja protestacyjna rozpo-
częła się o godzinie 12.00 i 
trwała blisko godzinę. Był 
to protest przeciwko prze-
dłużającym się od miesięcy 
negocjacjom płacowym i 
lekceważeniu przez praco-
dawcę dialogu społecznego. 
Pracownicy fabryki nie chcą 
się zgodzić na wydłużenie 
okresów rozliczeniowych 
czasu pracy.

 – Musimy przeciwstawić 
się temu, co dzieje się w tym 
zakładzie. Pracodawca neguje 
spór zbiorowy, który dla 
związkowców jest ostatnim 
narzędziem w walce o prawa 
pracownicze – powiedział 
Andrzej Karol, przewod-
niczący Regionalnej Sekcji 
Hutnictwa NSZZ Solidarność. 
– Nie mamy innego wyjścia, 
jak protestować. Chcieliśmy 
wynegocjować podwyżki 
przy stole, ale pracodawca 
robi wszystko, żeby tak się 
nie stało – dodał Mieczysław 
Bubień, wiceprzewodniczący 
Solidarności w Fiat Chrysler 
Automobile Poland.

Związkowcy domagają się 
podwyżek w wysokości 500 zł 

dla wszystkich pracowników 
fabryki. – To niewielka kwota 
w porównaniu z zyskami 
tego zakładu, które są bardzo 
duże. W ostatnich latach 
sięgały one ok. 300 milionów 
zł rocznie. To pracownicy je 
wypracowali i podwyżki im 
się należą – mówi Bubień.

Zamiast podwyżek w 
tej wysokości pracodawca 
chce podnieść płace pracow-

nikom fabryki o 200 zł, ale 
pod warunkiem, że związki 
zawodowe wyrażą zgodę na 
wydłużenie okresów rozlicze-
niowych czasu pracy do 12 
miesięcy. – Do jednej kieszeni 
da ludziom 200 zł, a z drugiej 
wyciągnie 600 zł – podkreśla 
związkowiec.

Blokowanie podwyżek 
przez zarząd Fiat Chrysler 
Automobiles Poland uderza 

w sumie w grupę około 10 
tys. pracowników różnych 
zakładów branży motoryza-
cyjnej, ponieważ praktycznie 
wszyscy kooperanci tyskiej 
fabryki koncernu FCA od 
miesięcy zwlekają z podpisy-
waniem porozumień płaco-
wych z załogami, czekając 
na rozwiązanie sytuacji u 
głównego kontrahenta.

AGA
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Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach rozpoczęła kampanię informacyjną „Na fali pierwszej pracy” 
skierowaną do młodych ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy. Inspektorzy będą informować ich, jakie mają 
prawa i czego powinni oczekiwać od pracodawców.

Po pierwsze: umowa o pracę
N

a terenie Śląska 
mieszka ok. 600.000 
młodych ludzi w 
wieku od 16 do 
26 roku życia. To 

właśnie te osoby mogą w najbliż-
szym czasie podjąć swoją pierwszą 
pracę. Z uwagi na brak doświad-
czenia i nieznajomość przepisów 
są narażone na wykorzystanie 
ich niewiedzy, na zatrudnienie 
„na czarno’’, często bez pensji, 
w przekroczeniu dopuszczal-
nego limitu godzin na dobę 
– powiedziała Beata Marynowska, 
Okręgowy Inspektor Pracy w 
Katowicach podczas konfe-
rencji inaugurującej kampanię. 
Podkreśliła, że pisemna umowa 
podpisana już w pierwszym dniu 
pracy jest najważniejszą rzeczą, 
której każdy pracownik ma prawo 
domagać się od swojego praco-
dawcy. – Przepisy prawa pracy 
nie znają pojęcia „umowy o pracę 
na próbę”, za którą nie należy się 
wynagrodzenie. Mamy prawo 
do pisemnej umowy, prawo do 
urlopu wypoczynkowego, prawo 
do nieprzerwanego odpoczynku 
dobowego i tygodniowego – dodała 
Marynowska.

Podczas kampanii inspektorzy 
PIP będą przekazywać młodym 
ludziom podstawowe informacje 
dotyczące rozpoczęcia pracy, prze-

pisów prawa pracy oraz rodzajów 
umów o pracę.

O tym, że taka kampania 
jest potrzebna, mogą świadczyć 
chociażby wyniki tegorocznej 
kontroli PIP pracowników zatrud-
nionych przy pracach sezono-
wych. Inspektorzy skontrolo-
wali 226 osób w 60 podmiotach 

działających na terenie woje-
wództwa śląskiego. Nieprawid-
łowości stwierdzono w 58 proc. 
przypadków. Najwięcej – 37 
nieprawidłowości dotyczyło 
niezgłoszenia lub nietermino-
wego zgłoszenia pracowników 
do ubezpieczenia społecznego. 
Co siódma skontrolowana osoba 

nie otrzymała żadnej umowy 
na piśmie. W 12 przypadkach 
inspektorzy zakwestionowali 
umowę cywilnoprawną, ponieważ 
została zawarta zamiast umowy 
o pracę, a co ósma osoba przed 
rozpoczęciem pracy nie została 
skierowana na badania lekarskie. 

AGNIESZKA KONIECZNY

Zanim podejmiesz pracę
Do osób przygotowujących się do 

rozpoczęcia pracy oraz do pracow-
ników wracających na rynek pracy 
i pracodawców skierowana jest też 
kampania informacyjno-edukacyjna 
„Zanim podejmiesz pracę” organi-
zowana przez Państwową Inspekcję 
Pracy w Katowicach wspólnie ze śląsko-
-dąbrowską Solidarnością. – Jej celem 
jest pogłębienie wiedzy o przepisach 
prawa pracy, w szczególności o upraw-
nieniach i obowiązkach związanych z 
określonymi rodzajami umów o pracę 
oraz o obowiązkach pracodawcy związa-
nych z przyjęciem nowego pracownika 
– informuje Beata Sikora-Nowakowska, 
inspektor pracy i rzecznik prasowy PIP 
w Katowicach.

W ramach akcji w dniach 10, 17 i 
24 czerwca od godz. 10.00 do 11.00 
zorganizowane zostaną dyżury ekspertów 
PIP. Beata Sikora-Nowakowska będzie 
pełniła dyżur w siedzibie Zarządu 
Regionu-Śląsko Dąbrowskiego NSZZ 
Solidarność przy ul. Floriana 7 w Kato-
wicach (pokój nr 113).

W tym czasie inspektorzy PIP będą 
udzielali porad prawnych w biurach 
terenowych śląsko-dąbrowskiej Solidar-
ności w Gliwicach, Zawierciu, Rybniku, 
Zabrzu, Tychach, Bytomiu i Sosnowcu.

AK
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ZAŁÓŻ ZWIĄZEK I BĄDŹ SILNY W MIEJSCU PRACY. 
Skontaktuj się z nami – nie będziesz sam, pomożemy Ci: 
tel.: 32 728 41 13  e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl

Nie tylko walka o podwyżki, nie tylko obrona przed zwolnieniami. Solidarność pomaga swoim członkom na 
co dzień, w różnych sprawach, i pracowniczych, i życiowych.

Bo po to jest Solidarność 
D

o komisji zakłado-
wych szeregowi 
członkowie przy-
chodzą z różnymi 
sprawami. Najczęś-

ciej są to problemy pracownicze. 
Czasem chodzi o pomoc w 
zredagowaniu pisma do praco-
dawcy. Innym razem o inter-
wencję związkowców, gdy np. 
pracownicy są źle traktowani 
przez przełożonych. Zawsze 
mogą liczyć na obronę związku 
i bezpłatną pomoc prawną. – O 
ludzi trzeba walczyć, zawsze 
być do ich dyspozycji. Myślę, 
że oni doceniają nasze starania. 
To widać po liczbie naszych 
członków. Mamy ich 800. Do 
drugiego związku w zakładzie 
należy tylko 80 osób – infor-
muje Wojciech Trybuchowski, 
przewodniczący Solidarności w 
spółce Kopex-Przedsiębiorstwo 
Budowy Szybów w Bytomiu.

Pomoc prawna
Członkowie Solidarności 
pomocy prawnej nie muszą 
szukać w prywatnych kance-
lariach. Związek gwaran-
tuje ją bezpłatnie. – Ostatnio 
ZUS zakwestionował grupie 
naszych członków prawo do 
przejścia na emerytury. W tej 
sprawie pomaga nam związ-
kowy prawnik Piotr Kisiel. 
Wygraliśmy już w sądzie kilka 
rozpraw – informuje Zbigniew 
Michałkiewicz, przewodniczący 
Solidarności w spółce Timken 
Polska w Sosnowcu. Zdarza się, 

że w sądzie w imieniu swoich 
członków występują związkowi 
liderzy, którzy prawo pracy 
mają w „małym palcu”. W prze-
szłości Wojciech Trybuchowski 
reprezentował ich w blisko 400 
postępowaniach procesowych. 
W chrzanowskiej fi rmie Valeo 
związkowcy rozszerzyli pomoc 
prawną dla członków Solidar-
ności o doradztwo prywatne. W 
tym celu wykupili w kancelarii 
prawnej pakiet porad prawnych. 

– Można z nich korzystać w 
różnych sprawach. Wystarczy 
tylko zatelefonować – informuje 
Sebastian Pająk, szef zakła-
dowej „S”. 

Przypadki losowe
Jest powszechnie przyjętą prak-
tyką, że organizacje zakładowe 
pomagają członkom związku, 
którzy znaleźli się w trudnej 
sytuacji losowej, np. wypłacając 
zapomogę finansową. – Nie 

mamy dużych pieniędzy, ale 
gdy kogoś dotyka nieszczę-
ście, to zawsze może liczyć na 
wsparcie – zapewnia Bogdan 
Dąbrowski, szef „S” w Górnoślą-
skim Centrum Zdrowia Dziecka 
w Katowicach. W Timkenie 
członkowie „S” przebywający na 
zwolnieniu lekarskim powyżej 
30 dni, otrzymują od związku 
zapomogi chorobowe. – W 
podobny sposób reagujemy 
też w przypadkach losowych 

– mówi Zbigniew Michałkiewicz. 
Wiele komisji zamiast zapomóg 
przyznaje pracownikom paczki 
żywnościowe. Tak jest m.in. w 
bytomskim Przedsiębiorstwie 
Energetyki Cieplnej. – Wartość 
paczki wynosi 200 zł – informuje 
Roman Poloczek, szef zakładowej 
organizacji związku. 

Drobna, ale ważna sprawa
Dzięki reakcji Solidarności z 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Rudzie Śląskiej w tym roku 
po raz pierwszy w historii tej 
placówki 2 maja był dniem 
wolnym od pracy dla całej 
70-osobowej załogi. – Dla ludzi 
to był bonus. Zwykle podczas 
długich weekendów część załogi 
pracuje. W innych miastach 
biblioteki są nieczynne. Prze-
konaliśmy dyrektora, że w 
tych dniach frekwencja jest 
znikoma, a dojazd do miejsca 
pracy utrudniony– mówi Anna 
Gałecka, przewodnicząca Soli-
darności w placówce.

Z wdzięczności zapisał się do 
Solidarności
 – Kiedyś uratowaliśmy pracow-
nika przed zwolnieniem, mimo 
że nie należał do związku. Podję-
liśmy nawet uchwałę o jego 
obronie. W efekcie ten człowiek 
do dziś pracuje w Timkenie. Z 
wdzięczności zapisał się do naszej 
organizacji – opowiada Zbigniew 
Michałkiewicz. Hanna Grzelec, 
przewodnicząca oświatowej Soli-
darności w Rybniku wspomina, 
że kiedyś do siedziby „S” przy-
szła kobieta i poinformowała, 
że  chce wypisać się związku, 
bo straciła pracę. Zapytaliśmy 
dlaczego przed zwolnieniem 
nie przyszła do nas? Okazało 
się, że nie do końca rozumiała 
rolę związku. Pomogliśmy jej 
znaleźć inną pracę. Teraz ta pani 
na każdym kroku podkreśla, że 
bardzo wiele nam zawdzięcza 
– mówi Hanna Grzelec.

BEATA GAJDZISZEWSKA
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Z dr. Bennym Peiserem rozmawia Łukasz Karczmarzyk

Czy Polska ma szanse ogra-
niczyć negatywny wpływ 
unijnej polityki klimatyczno-
-energetycznej na polski 
przemysł i polską gospodarkę, 
a jeśli tak, to jak to zrobić?

– Moja rada dla polskiego 
rządu i dla nowego prezy-
denta elekta jest taka, żeby 
postawić warunek, że jeżeli 
nie będzie międzynarodo-
wego porozumienia z prawnie 
wiążącymi celami redukcji 
CO

2
 dla wszystkich narodów, 

Europa nie powinna sama 
przyjmować żadnych dekla-
racji. Innymi słowy polski 
rząd powinien wyznaczyć 
czerwoną linię i wyraźnie 

powiedzieć, że nie będzie 
wspierał unijnej polityki 
klimatyczno-energetycznej, 
jeżeli nie będzie prawnie 
wiążących celów redukcji 
CO

2
 dla wszystkich państw. 

To dałoby rządowi bardzo 
silną i uzasadnioną pozycję 
negocjacyjną, ponieważ doma-
ganie się prawnie wiążących 
celów redukcyjnych CO

2
 

dla wszystkich to ofi cjalna 
polityka Unii Europejskiej.
Drugie pytanie jest powią-
zane z pierwszym. Czy Polska 
może zostać wyłączona spod 
rygorów unijnej polityki 
klimatyczno-energetycznej?

– Nie. 

Nie ma takiej możliwości?
– Polska może wyjść z Unii 

Europejskiej. Jednak tak długo, 
jak jest jej członkiem, będzie 
związana przez prawa i poli-
tyki, które Unia Europejska 
przyjmuje. Moim zdaniem 
Polska i inne kraje Europy 
Środkowo-Wschodniej powinny 
sprawić, aby widoczne było, że 
obecnie mają tylko pozorną 
kontrolę nad swoimi politykami 
energetycznymi i że obecna 
unijna polityka klimatyczno-
-energetyczna to śmiertelne 
zagrożenie dla polskiego prze-
mysłu. Nawet były unijny 
komisarz ds. energii przyznał 
to publicznie. Jeżeli Polska nie 

zacznie działać, to nie ma tu 
mowy o żadnym wyłączeniu 
spod rygorów unijnej polityki 
klimatyczno-energetycznej. 
Czyli jeśli mamy jakieś możli-
wości działania, to powinniśmy 
to robić w ramach koalicji 
państw członkowskich UE? 

– Absolutnie tak. I  to 
mogłoby zyskać szerokie 
poparcie, bo tak naprawdę 
nawet w „starej Unii” nie ma 
entuzjazmu dla przyjmowania 
kolejnych jednostronnych 
obciążeń, jeśli reszta świata 
nie zrobi tego samego. To jest 
lekcja, którą Europa odrobiła, że 
unilateralna polityka nie działa. 
Europa to sobie uświadomiła. 

Jakich argumentów powinna 
używać Polska? 

– Nie powinniście się odwo-
ływać do argumentów nauko-
wych, tylko ekonomicznych 
i społecznych. Nawet ludzie 
którzy akceptują naukowe 
teorie zwolenników redukcji 
CO

2
, powinni być w stanie 

przyznać, że polityka UE w 
tym zakresie jest nierozsądna. 
Nie powinniśmy się kłócić o 
naukę. Powinniśmy przedsta-
wiać racjonalne argumenty 
ekonomiczne i społeczne, 
wówczas ta koalicja, którą 
trzeba zbudować, stanie się 
znacznie szersza. Ludzie, 
którzy nie są ekspertami w 

nauce o klimacie, ale znają 
się na problemach ekono-
micznych, gospodarczych, 
dostrzegają, że strzelamy 
sobie w stopę. 

Trzeba wyznaczyć czerwoną linię

Zamiast przyspieszenia globalnego ocieplenia obserwujemy brak wzrostu średnich temperatur na powierzchni Ziemi 
od prawie 20 lat – powiedział dr Benny Peiser, dyrektor The Global Warming Policy Foundation z Wielkiej Brytanii podczas konferencji: 
„Polityka klimatyczna – próba oceny. Co dalej?”, która odbyła się 29 maja w siedzibie śląsko-dąbrowskiej Solidarności. 

Być podmiotem polityki klimatycznej
D

r Peiser w swoim 
w y s t ą p i e n i u 
zwróc i ł  m. in . 
uwagę na to, że 
prognozy IPCC 

(Międzyrządowego Zespołu 
do spraw Zmian Klimatu), na 
których opiera się unijna poli-
tyka klimatyczno-energetyczna, 
dotyczące wzrostu temperatury 
na Ziemi nie sprawdziły się. 
Wskazał, że jeśli obecna poli-
tyka Wspólnoty w tym zakresie 
będzie kontynuowana, to według 
przewidywań Międzynarodowej 
Agencji Energetycznej w 2035 
roku ceny energii w krajach Unii 
będą dwa razy większe niż w 
USA, co stanowczo zmniejszy 
konkurencyjność europejskiej 
gospodarki. – Mówiąc krótko, 
unilateralna polityka klima-
tyczna UE stała się śmiertelnym 
zagrożeniem dla jej przemysłu 
energochłonnego – podkreślił 
dr Peiser. 

Prelekcje podczas konferencji 
wygłosili również prof. Leszek 
Marks, geolog z Uniwersytetu 
Warszawskiego, członek Polskiej 
Akademii Nauk. Herbert Gabryś, 
były wiceminister skarbu oraz 
dr Bolesław Jankowski, wice-
prezes EnergSys, ekspert w 
dziedzinie polityki klimatyczno-
-energetycznej. 

Eksperci są zgodni
Prof. Marks wykazał w swojej 
prezentacji, że ocieplenie i ochło-
dzenie klimatu na Ziemi ma 
charakter cykliczny oraz że nie 
ma korelacji pomiędzy zmianami 
temperatury na naszej planecie 
i stężeniem CO

2 
w atmosferze. 

– Współczesne ocieplenie jest 
spowodowane głównie, a może 
wyłącznie przez przyczyny natu-
ralne. W ciągu ostatnich 200 lat 
ocieplenie to było przerywane 
regularnie przez ochłodzenie 
klimatu – mówił geolog. 

Herbert Gabryś przeanali-
zował obecną kondycję fi nan-
sową branży elektroenergetycznej 
oraz przedstawił prognozowane 
obciążenia tego sektora skutkami 
unijnej polityki klimatyczno-
-energetycznej. – Często powta-
rzana przez polityków i nie tylko 
teza, że energetyka ma pieniądze 
i w związku z tym poradzi sobie 
z tymi wyzwaniami jest bardzo 
daleka od faktów – ocenił były 
minister przemysłu i handlu. 

Z kolei dr Bolesław Jankowski 
przedstawił katastrofalne skutki 
kontynuacji obecnej polityki 
klimatyczno-energetycznej UE 
dla naszego przemysłu energo-
chłonnego oraz budżetów domo-
wych Polaków. – Te negatywne 
skutki dotkną każdego z nas. 
Wpłyną na pogorszenie jakości 
życia wszystkich Polaków. Udział 
kosztów energii w budżetach 

domowych wzrośnie średnio do 
poziomu 12-14 proc. Natomiast 
w gospodarstwach biedniejszych 
to będzie 20 i więcej proc. Przy 
czym 10 proc. uznaje się za próg 
ubóstwa energetycznego – wyli-
czał ekspert EnergSys. – Grozi 
nam utrata 600 tys. miejsc pracy 
w przemyśle energochłonnym 
– przestrzegał dr Jankowski.

Trudno będzie się wycofać 
W trakcie dyskusji uczestnicy 
konferencji próbowali znaleźć 
odpowiedź na pytania: Czy 
Polska ma szanse ograniczyć 
negatywny wpływ unijnej 
polityki klimatycznej na polski 
przemysł i polską gospodarkę, 
czy nasz kraj może zostać wyłą-
czony z rygorów unijnej polityki 
klimatycznej oraz czy Polska jest 
w stanie opracować i wdrożyć 
własną politykę w tym zakresie? 

Były premier i przewodni-
czący Parlamentu Europejskiego 
prof. Jerzy Buzek stwierdził, że 
wycofanie się z zaakceptowa-
nych przez Polskę restrykcji 
wynikających z unijnej polityki 
klimatyczno-energetycznej nie 
będzie zadaniem łatwym. – W 
Unii Europejskiej trzeba być 
niezwykle ostrożnym, kiedy 
przyjmuje się zobowiązanie, 
bo najtrudniej jest się z nich 
wycofać. Trzeba jednak się o 
to mocno starać. Chodzi o to, 
żeby ten pakiet klimatyczny 
mógł nas traktować inaczej 
niż dotąd – powiedział prof. 
Jerzy Buzek. 

Renegocjacja jest możliwa 
Z kolei zdaniem prof. Jana Szyszki 
reprezentującego klub parlamen-
tarny Prawa i Sprawiedliwości 
istnieje szansa na ograniczenie 

negatywnego wpływu polityki 
klimatycznej UE na polską 
gospodarkę. – Założenia pakietu 
klimatyczego-energetycznego 
zarówno w pierwszej wersji, jak 
i w drugiej należy za wszelką 
cenę renegocjować – powie-
dział prof. Szyszko. Podkre-
ślił, że przykładem tego, iż te 
renegocjacje są możliwe, jest 
fakt przygotowywania przez 
Komisję Europejską nowych 
reguł  handlu emisjami, chociaż 
poprzednie pochodziły z 2011 
roku – podkreślił prof. Szyszko.

W ocenie Zbyszka Zabo-
rowskiego, przedstawiciela 
klubu parlamentarnego SLD 
unijna polityka klimatyczno-
-energetyczna nie ma żadnych 
podstaw w obliczu braku podob-
nych działań podejmowanych 
w innych częściach świata. 
– Polityka energetyczna Unii 

Europejskiej, a zwłaszcza poli-
tyka klimatyczna odleciała w 
kosmos. Państwa UE emitują ok. 
11 proc. gazów cieplarnianych. 
Nawet gdyby przyjąć teorię o 
ociepleniu klimatu, to Europa 
nie jest w stanie sama klimatu 
uratować. Głównymi emiten-
tami są m.in. Indie, Chiny Stany 
Zjednoczone czy Brazylia, które 
takiej polityki nie prowadzą 
– powiedział poseł SLD. Dodał 
również, że wysiłki polskiego 
rządu podejmowane w celu 
zmiany tej polityki są nikłe i 
niewystarczające.

To ostatnia szansa
Dominik Kolorz, szef śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności 
podsumowując konferencję, 
powiedział, że jednym z jej 
celów było zarysowanie strategii, 
jaką powinna przyjąć polska 
delegacja podczas zbliżającej 
się Konferencji Klimatycznej 
ONZ w Paryżu. – Intencją 
jest to, żeby po tych wszyst-
kich świetnych prezentacjach 
panów profesorów, Polska w 
Paryżu była reprezentowana 
jako samodzielny podmiot 
państwowy, jako Rzeczypo-
spolita. Jak dotąd dajemy się 
ogrywać Unii Europejskiej jeśli 
chodzi o politykę klimatyczną. 
Wszystkie programy osłonowe 
kompletnie nie zadziałały 
– zaznaczył Dominik Kolorz. 
– Jeżeli w Paryżu nie zostaną 
przyjęte ramy prawne, które 
mogą skutkować dla wszyst-
kich krajów jako zobowiązanie, 
Polska powinna występować 
tam jako podmiot, a nie jako 
członek Unii Europejskiej, bo 
ma do tego pełne prawo. To 
jest chyba jedyna droga do 
tego, żebyśmy to klimatyczne 
szaleństwo zatrzymali – wskazał 
przewodniczący. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK, AGA

Dr Benny Peiser  jest 
dyrektorem The Global 
Warming Policy Founda-
tion z Wielkiej Brytanii, 
wpływowego, niezależnego 
think thanku zajmującego się 
tematyką globalnego ocieplenia 
i wpływem polityki klimatycznej 
m.in. na gospodarkę i kwestie 
społeczne.

(corocznie łączne koszty w mld zł)
Prognoza wzrostu kosztów energii dla użytkowników w Polsce

Na podst. raportu EnergSys dla PKEE
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Świat pracy znajdował w Kościele swój dom
Coś budzi się nowego. Młodzież 
budzi nasze społeczeństwo 
– powiedział metropolita 
krakowski kardynał Stani-
sław Dziwisz do uczestników 
pielgrzymki mężczyzn i 
młodzieńców w Piekarach 
Śląskich.

Jak co roku w ostatnią 
niedzielę maja przy sanktu-
arium Matki Bożej Sprawied-
liwości i Miłości Społecznej 
w Piekarach Śląskich zgro-
madziło się ok. 100 tys. piel-
grzymów. Uroczystej mszy 
świętej  odprawionej  na 
kalwaryjskim wzgórzu prze-
wodniczył kardynał Gerhard 
Müller, prefekt Kongregacji 
Nauki Wiary z Watykanu. 
W homilii kardynał Müller 
zwrócił uwagę na szczególne 
miejsce ludzi pracy we współ-
czesnym Kościele. – Przecież 
sam Chrystus wzrastał w domu 
Rodziny z Nazaretu, która 
zanurzona była w trudzie 
codziennej pracy. Kościół, 
który jest Chrystusowy, wciąż 
o tym pamięta. Bogu dzięki, 
że na przestrzeni minionych 
wieków, a zwłaszcza dwudzie-

stego wieku, świat pracy znaj-
dował w Kościele swój dom. 
Dotknijmy wspomnień, które 
pozostały w sercach pewnie 
i wielu tutaj obecnych, na 
temat związku świata pracy 

ze świętym Janem Pawłem 
II czy błogosławionym księ-
dzem Jerzym Popiełuszką 
– mówił na piekarskim wzgórzu 
prefekt Kongregacji Nauki 
Wiary. W przeddzień piel-

grzymki stanowej mężczyzn 
kardynał Müller złożył kwiaty 
pod Pomnikiem-Krzyżem 
upamiętniającym górników 
pomordowanych podczas 
pacyfi kacji kopalni Wujek. 

Już kolejny raz w stanowej 
pielgrzymce mężczyzn i 
młodzieńców do Matki Boskiej 
Piekarskiej wziął udział kardynał 
Stanisław Dziwisz To tradycja 
wśród metropolitów krakow-
skich, którą zapoczątkował już 
kardynał Karol Wojtyła. – Tyle 
pielgrzymek odbyłem u boku 
Jana Pawła II, ale nigdzie na 
świecie nie spotkałem takiej 
pielgrzymki, jak tutaj w Pieka-
rach Śląskich – mówił z ambony 
kardynał Dziwisz. 

Na zakończenie mszy świętej 
metropolita krakowski zaprosił 
śląską młodzież na Światowe 
Dni Młodzieży do Krakowa. 
– Ufam, że Śląsk przyjdzie do 
Krakowa świętować radość z 
przynależności do Kościoła, 
aby żyć tym dynamizmem 
i ożywić cały świat nadzieją 
lepszego jutra. A coś budzi 
się nowego. Przeżyliśmy to w 
ostatnich tygodniach i miesią-
cach. Młodzież zdaje się budzi 
nasze społeczeństwo. I niech 
budzi! Dla dobra Kościoła, dla 
dobra społeczeństwa, dla dobra 
rodziny – mówił kardynał 
Stanisław Dziwisz.

L i s t  d o  u c z e s t n i k ó w 
pielgrzymki mężczyzn i 
młodzieńców do Matki Bożej 
Sprawiedliwości i Miłości 
Społecznej przesłał prezydent 
elekt Andrzej Duda. – Dziś w 
Polsce zbyt dużo jest wrogości 
pogardy i lekceważenia słab-
szych. My musimy dziś zrobić 
wszystko, by tak nie było. 
By los drugiego człowieka, 
pomoc Bliźniemu była naszym 
wspólnym zadaniem, wysił-
kiem i celem. Musimy rozpo-
cząć zmianę. Dobrą zmianę, 
która dotyczy naszego kraju i 
rządzenia, ale obejmuje również 
nasze codzienne życie – napisał 
prezydent elekt do uczestników 
pielgrzymki. 

Tradycje pielgrzymki 
mężczyzn i młodzieńców do 
Matki Boskiej Piekarskiej sięgają 
okresu międzywojennego. Od 
1992 roku w przeddzień tego 
wydarzenia organizowane są 
sympozja naukowe poświęcone 
kulturowym i społecznym 
problemom Górnego Śląska 
w aspekcie katolickiej nauki 
społecznej.

ŁK

Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa, zwana potocznie Bożym Ciałem to jedno z najważniejszych świąt w 
Kościele katolickim. Jego istotą jest wyznanie naszej wiary oraz zamanifestowanie jej podczas procesji ulicami parafii  .

Tradycja święta Bożego Ciała
U

r o c z y s t o ś c i 
Bożego  Cia ła 
mają charakter 
dziękczynny i 
radosny. Kato-

licy dziękują Panu Bogu 
za wielki dar i radują się z 
realnej obecności Chrystusa 
w Eucharystii. Co prawda 
ustanowienie sakramentu 
Eucharystii Kościół katolicki 
obchodzi w Wielki Czwartek. 
z uwagi jednak na charakter 
Wielkiego Tygodnia Boże 
Ciało nie może być obcho-
dzone w tym okresie. – Ale 
przygotowania duchowe do 
Bożego Ciała rozpoczynamy 
właśnie już w Wielki Czwartek, 
czyli w dzień ustanowienia 
Eucharystii. Do tego faktu 
nawiązuje też święto Bożego 
Ciała. Wtedy radujemy się, 
że Chrystus jest wśród nas i 
oddajemy mu hołd – mówi 
ks. Paweł Rozpiątkowski, 
koordynator biura prasowego 
Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.

Odpowiedź na znieważanie 
Chrystusa i błędne nauki
Święto Bożego Ciała zapocząt-
kowane zostało w XIII wieku 
w diecezji Liège. Tamtejszy 
biskup Robert z Thourotte 
ustanowił je pod wpływem 
widzeń św. Julianny, opatki 
z klasztoru augustianek z 
Mont Cornillon. W nich Chry-
stus domagał się wprowa-
dzenia święta Eucharystii na 
pierwszy czwartek po święcie 
Trójcy Przenajświętszej. Miało 
mieć ono charakter radosny 
i dziękczynny. W 1246 roku 

papież Urban IV ustanowił 
obchody Bożego Ciała dla 
całego Kościoła katolickiego. 
Na jego decyzję wpłynął także 
cud związany z Euchary-
stią w miejscowości Bolsena 
we Włoszech, gdzie w 1263 
roku hostia w rękach księdza 
zaczęła krwawić. Wcześniej 
kapłan wątpił w przemianę 
chleba i wina w ciało i krew 

Chrystusa. Obrus pod kielich, 
na który spadły krople krwi, 
przechowywany jest do dziś 
w katedrze w Orvieto. – Usta-
nowienie Bożego Ciała było 
odpowiedzią na znieważanie 
Jezusa w Najświętszym Sakra-
mencie i na pojawiające się 
błędne nauki poddające w 
wątpliwość jego realną obec-
ność pod postaciami chleba 

i wina – wyjaśnia ks. Rafał 
Rozpiątkowski. 

Pokazujemy to, co jest 
dla nas najświętsze
W Polce po raz pierwszy uroczy-
stości Bożego Ciała obcho-
dzone były w 1320 roku w 
diecezji krakowskiej. W XV 
wieku święto było już znane w 
całym kraju. W jego obchody 

wpisują się uroczyste nabo-
żeństwa i procesje ulicami 
parafii, w których wierni 
niosą Najświętszy Sakrament. 
Procesje zatrzymują się kolejno 
przy czterech polowych ołta-
rzach, które są symbolami 
czterech Ewangelii. Podczas 
procesji przy każdym ołtarzu 
czytane są ich fragmenty tema-
tycznie związane z Euchary-

stią. Ołtarze przyozdobione 
są zielonymi gałązkami, brzo-
zami i kwiatami. Dzieci posy-
pują drogę procesji kwiatami, 
wierni śpiewają pieśni religijne. 
W oknach domów na trasie 
procesji ludzie stawiają święte 
obrazy i palą świece. – To święto 
nieprzypadkowo obchodzimy 
w przestrzeni publicznej, na 
ulicach, bo istotą Bożego Ciała 
jest wyznanie naszej wiary i 
jej manifestacja na zewnątrz. 
Procesje wiernych mają szcze-
gólny wymiar. Pokazujemy 
tym, którzy nie wierzą, a także 
tym, którzy od wiary odeszli, 
w co wierzymy, co jest dla nas 
najświętsze, najcenniejsze 
– mówi koordynator biura 
prasowego Kurii Diecezjalnej 
w Sosnowcu.

Święto nakazane
Uroczystości Bożego Ciała są 
świętem ruchomym. Wypadają 
zawsze w czwartek 60 dni po 
Wielkanocy. Najwcześniej to 
święto może być obchodzone 21 
maja, a najpóźniej 24 czerwca. 
W Kościele katolickim Boże 
Ciało jest świętem nakazanym. 
W tym dniu katolicy zobowią-
zani są do uczestniczenia w 
mszach świętych. W naszym 
kraju jest to dzień wolny od 
pracy. – Jako katolicy mamy 
prawo do tego, aby dzień ten 
był dniem wolnym od pracy. 
Świętujemy bowiem tajemnicę 
dla nas najświętszą. Tajemnicę 
Boga, który zawsze, w każdym 
momencie jest Bogiem z nami 
– podkreśla ks. Rozpiątkowski.

BEATA GAJDZISZEWSKA
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Ustalenie istnienia stosunku pracy
Od prawie roku jestem ekspedientką 
w lokalnym sklepie. Na początku 
właściciel sklepu podpisał ze mną 
umowę zlecenie. Ostatnio dowie-
działam się, że nie dostanę urlopu, 
bo mi się on nie należy. Właściciel 
odmówił podpisania ze mną umowy 
o pracę. Czy właściciel sklepu ma 
rację i czy mogę coś zrobić, aby 
poprawić swoją sytuację w pracy? 
(Marta B.)

Umowy zlecenie i o dzieło należą 
do umów cywilnoprawnych, które 
różnią się swym charakterem od 
umów o pracę. Oba rodzaje umów 
regulują różne uprawnienia osób 
świadczących swoje usługi. Zgodnie 
z Kodeksem pracy, stosunek pracy 
charakteryzuje się tym, że pracownik 
zobowiązuje się do wykonywania 
określonego rodzaju pracy na rzecz 
pracodawcy i pod jego kierownictwem 
oraz w miejscu i czasie wyznaczonym 
przez pracodawcę, a pracodawca – do 
zatrudniania pracownika za wynagro-
dzeniem. Jeżeli wymienione warunki 
są spełnione, to bez wątpienia mamy 
do czynienia ze stosunkiem pracy, 
który powinien zostać potwierdzony 
zawartą umową o pracę. Umowa o 
pracę zapewnia świadczącemu pracę 
większą ochronę. Gwarantuje, że do 
stosunków pomiędzy pracownikiem 
a pracodawcą znajdzie zastosowanie 
Kodeks pracy, regulujący prawa 
pracownicze, np. prawo do urlopu, 
maksymalną liczbę godzin pracy w 
tygodniu, wysokość minimalnego 
wynagrodzenia, rodzaje świadczeń 
na wypadek choroby lub macie-
rzyństwa, okresy wypowiedzenia 
umowy i okresy ochronne, w czasie 
których rozwiązanie umowy jest 
niedopuszczalne.

Jeżeli jednak została zawarta 
umowa cywilnoprawna, pomimo, 

że istnieją podstawy, aby uznać, 
że w istocie jest to stosunek pracy, 
pracownik nie zostaje pozbawiony 
ochrony. Przysługuje mu bowiem 
prawo do ustalenia istnienia stosunku 
pracy na drodze postępowania sądo-
wego. W tym celu konieczne jest 
złożenie pozwu do sądu rejonowego 
(wydział pracy) właściwego według 
miejsca zamieszkania albo siedziby 
pozwanego pracodawcy lub według 
miejsca świadczenia pracy lub według 
miejscowości, w której znajduje się 
zakład pracy.

W trakcie postępowania sądowego, 
sąd ustali, czy rzeczywiście pomiędzy 
stronami umowy cywilnoprawnej 
istniał stosunek pracy, charakte-
ryzujący się wskazanymi powyżej 
cechami. O cechach stosunku pracow-
niczego decydują takie kwestie jak 
określony czas pracy i miejsce wyko-
nywania czynności, podpisywanie 
listy obecności, podporządkowanie 
pracownika regulaminowi pracy, 
obowiązek wykonywania poleceń 
przełożonych, wykonywanie pracy 
zmianowej i stała dyspozycyjność, 
wykonywanie zadań pod nadzorem 
kierownika, wypłacanie wynagro-
dzenia za godziny nadliczbowe, 
wykonywanie obowiązków na koszt 
pracodawcy, w ramach jego struktury 
organizacyjnej, z wykorzystaniem jego 
zaplecza technicznego i osobowego. 
Piszący pozew powinien zwrócić 
uwagę, czy wskazane okoliczności 
wystąpiły również w jego relacjach z 
osobą, dla której wykonywał zadania. 
Powinien również wskazać, w jaki 
sposób zamierza udowodnić istnienie 
tych okoliczności. W tym celu można 
powołać świadków, przedłożyć zawartą 
umowę oraz inne dokumenty, które 
potwierdzą, że nawiązany stosunek 
prawny miał charakter pracowniczy.

Trzeba również wskazać, że w spra-
wach o ustalenie istnienia stosunku 
pracy powództwo na rzecz obywateli 
mogą reprezentować inspektorzy pracy. 
Inspektor pracy może także przystąpić 
do toczącej się już sprawy i pomagać 
pracownikowi w dochodzeniu jego 
praw w sporze z pracodawcą.

W przypadku ustalenia przez sąd, 
że rzeczywiście istniejący stosunek 
prawny był stosunkiem pracowniczym, 
a nie cywilnoprawnym, pracownik 
będzie miał roszczenie do pracodawcy 
m.in. o wypłatę różnicy pomiędzy 
wynagrodzeniem otrzymywanym, 
a minimalnym, wypłatę wynagro-
dzenia za godziny nadliczbowe oraz 
za pracę w święta i w porze nocnej, 
a także świadczenia chorobowe. Po 
stronie pracodawcy powstaje również 
obowiązek zapłacenia składek za 
ubezpieczenia społeczne w wyso-
kości właściwej dla stosunku pracy, 
a nie dla innego stosunku prawnego.

Informujemy, że powyższy artykuł 
nie jest opinią ani poradą prawną i nie 
może służyć jako ekspertyza przed sądem, 
urzędem czy osobą prywatną. Proszę 
pamiętać, że ze względu na niewielkie 
ramy objętościowe opracowania, artykuł 
dostarcza jedynie informacji ogólnych, 
które w konkretnym przypadku nie mogą 
zastąpić porady prawnej.

Przypominamy, że osoby posiadające 
Ochronę Prawną CDO24 mogą zawsze, 
na bieżąco zasięgnąć szczegółowych 
informacji w departamencie prawnym 
CDO24 pod numerem telefonu 801 00 
31 38 lub 32 43 43 105, który działa 
codziennie od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8.00 do 16.30. Pozostałe 
osoby zainteresowane posiadaniem 
ochrony prawnej zapraszamy do zapo-
znania się z ofertą CDO24 na stronie 
internetowej www.cdo24.pl.

Anna Trojnar-Słomska
CDO24

Ogłoszenie

Miasteczko Westernowe Twinpigs w Żorach oferuje członkom 
Solidarności wejściówki w promocyjnych cenach 33 zł od osoby.

Bilety można kupić w Biurze Administracyjnym Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w Katowicach 
przy ul. Floriana 7 (pokój 99).

 Więcej informacji: tel. 32 353 84 25 do 29 wew. 103 i 199.

Bilety do Miasteczka Twinpigs

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2015 roku):   1.750,00 zł
»  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

(w I kwartale 2015 roku):  4.053,47 zł
» Najniższa emerytura (od 1 marca 2015 roku):  880,45 zł
»  Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności 

do pracy i renta rodzinna (od 1 marca 2015 roku):  880,45 zł
»  Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności 

do pracy (od 1 marca 2015 roku):  675,13 zł
»  Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności 

do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą 
zawodową i renta rodzinna wypadkowa 
(od 1 marca 2015 roku):  1.056,54 zł

»  Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą 
zawodową (od 1 marca 2015 roku):  810,16 zł

W trudnych chwilach 
po śmierci 

BRATA 
łączymy się w bólu
z naszym Kolegą

Ryszardem Naglakiem

Przewodniczącym Regionalnej Sekcji Koordynacyjnej Osób 
Niepełnosprawnych NSZZ Solidarność.

Wyrazy najgłębszego współczucia składają
przyjaciele z Sekcji
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» TRWA ŚLEDZTWO, DLACZEGO 
CIEMNY LUD nie zagłosował tak, jak 
powinien i pierwszy gajowy RP, już 
niedługo będzie tylko zwyczajnym, 
pospolitym gajowym bez numeracji. 
Na razie udało się ustalić, że Bronek 
prawdopodobnie przerżnął dlatego, 
że nie miał zaplecza politycznego, 
w każdym razie na pewno nie był 
kandydatem peło. A nawet jeżeli 
nim był to, jak zgrabnie wykoncy-
pował przesympatyczny minister 
Biernat: sztab nie był z peło, więc 
peło tych wyborów nie przegrała. Na 
jesień rządząca partia szykuje się na 
kolejny triumf, no chyba, że znowu 
nie wiadomo skąd pojawi się jakiś 
wraży sztab i nikczemnie skradnie 
zasłużone zwycięstwo. 

» SWOJĄ KONCEPCJĘ, DLACZEGO 
BEZPARTYJNY, w stu procentach 
niezależny kandydat Bronek odniósł 
w wyborach umiarkowany sukces 
przedstawił również niezastąpiony 
szejnfeld. Otóż zdaniem pana europosła 
stało się tak dlatego, że jakieś wynajęte 
sk....syny obśmiewały gajowego w 
internetach. Nie wiemy, czy gołębica, 
która wybrała szejnfelda, żeby mieć z 
nim potomstwo już odleciała, ale on 
sam zrobił to na pewno. 

» W KAŻDYM RAZIE PEŁO przez 
to, że nie wystawiła żadnego kandy-
data w wyborach prezydenckich 
coraz gorzej wypada w sondażach. 
Jak tak dalej pójdzie, już niedługo 
wynik tej partii w badaniach opinii 
publicznej zamiast na „-dziesiąt”, 
będzie kończył się na „-naście”. Jak to 
zwykle bywa w takich przypadkach, 

u części polityków tego szacownego 
ugrupowania następuje równie grun-
towna, co nagła zmiana poglądów o 
180 stopni. Pierwszym nawróconym 
okazał się senator z naszego śląskiego 
powiatu niejaki Kopeć Tadeusz. Pan 
Tadzio po trzech kadencjach w peło 
uznał nagle, że jest konserwatystą 
wyznającym chrześcijański system 
wartości i z peło mu jednak nie po 
drodze. Cóż mądrość ludowa głosi, że 
tylko krowa nie zmienia poglądów, a 
tak się składa, że pan poseł uciekający 
z tonącego okrętu peło przypomina 
nam całkiem inne zwierzątko. 

» NA KONIEC SŁÓW KILKA O 
NOWEJ, niezależnej, zbuntowanej, 
antysystemowej inicjatywie politycznej 
firmowanej przez pewnego pana, 
który przez wiele lat nosił teczkę za 
balcerowiczem. Otóż okazuje się, że 
nazwa NowoczesnaPL, jest już zajęta 
przez jakieś tam stowarzyszenie i 
prawdopodobnie trzeba będzie ją 
zmienić. Swoją drogą twórcy nowego, 
niezależnego ugrupowania powinni 
spalić się ze wstydu. Już tyle razy 
wymyślali nazwy dla nowych partii, 
a tu taki szkolny błąd. 

GOSPODZKI&PODRÓŻNY

Foto: esm
em

– A czemu ty się nie golisz?
– Bo nie mam kobiety, dla której 
musiałbym się golić.
– A dla siebie?
– A dla siebie piwo kupuję.

***
Żona pokazuje mężowi magazyn 
mody z najnowszymi modelami 
zimowymi i mówi:
– Chciałabym mieć takie futro.
Mąż:
– To jedz Whiskas.

***
Pewne małżeństwo poważnie się 
pokłóciło. W końcu żona wykrzy-
czała do męża:
– Zabieraj swoje klamoty i wynoś 
się z mojego domu!
Mąż spokojnie zaczął zbierać rzeczy 
i je pakować. Żona nadal wrzeszczy:
– Bodajbyś całe życie się męczył, 
a na koniec zdechł jak pies!
Mąż przerywa pakowanie i odpo-
wiada spokojnie:
– Nie nadążam za tobą. Najpierw 
chcesz, żebym się wynosił, a teraz 
mnie prosisz, żebym został z tobą?

***
Telefon na pogotowie:
– Pomocy! Córka wypiła jakąś 
zieloną ciecz!
– I jak wygląda?
– No, buzię ma całą zieloną. Usta 
zielone. O język wystawiła! Też 
zielony! CO ROBIĆ?!
– Cykaj pan fotkę i wrzucaj na fejsa!

***
To nieprawda, że dżentelmeni wyginęli. 
Dzisiaj na własne oczy widziałem 
faceta, który trzymał parasol nad 
swoją żoną, w czasie kiedy ona 
zmieniała koło w ich samochodzie.

Syn mleczarza poszedł do wojska.
Po tygodniu ojciec dostaje list:
– Tatusiu! Tu jest rewelacyjnie! 
Można się wylegiwać do szóstej rano!

***
Córka zwierza się matce, że jeden 
z jej kolegów chciał ją wczoraj 
pocałować.
– I co ty na to? – pyta matka.
– Powiedziałam mu: „Nie chcę cię 
widzieć!”.
– I co wyszedł?
– Nie, zgasił światło.

***
Na stacji benzynowej sprzedawca 
mówi do klienta:
– Muszę pana uprzedzić, że od 
dzisiaj benzyna podrożała.
– To pan mi daj 50 litrów wczorajszej.

***
Zięć spotyka teściową: 
– A mama dzisiaj bez stanika? 
Kobieta lekko zasłania ubrany tors 
rękoma i pyta: 
– A ty skąd to, u licha, wiesz? 
A zięciaszek z dumą w głosie: 
– Bo się mamusi zmarszczki na 
twarzy i szyi wygładziły.

***
Żona do męża:
– Ubóstwiam cię!
– Mówi się zubażam.

***
Przychodzi facet do spowiedzi:
– Ojcze, zgrzeszyłem. Zabiłem 
człowieka.
– Synu, czy uczyniłeś to w gniewie?
– Nie, w Malborku.

***
Przychodzi karzeł do biblioteki:
– Gdzie znajdę książkę na temat ironii?
– Na górnej półce.

ROZBAWIŁO nas to

Reklama

Komunikat

KONFERENCJA

SPOŁECZNA INSPEKCJA 
PRACY

W PROCESIE POPRAWY 
WARUNKÓW PRACY NA 

ŚLĄSKU
12 czerwca 2015 (piątek)

siedziba Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego 

NSZZ Solidarność – Katowice, ul. Floriana 7

Gość Honorowy: Beata Marynowska, Okrę-
gowy Inspektor Pracy w Katowicach

Część I: 65-rocznica społecznego 
nadzoru nad warunkami pracy w 
Polsce
10:00-10:25 – Tradycja i historia społecz-
nego nadzoru nad warunkami pracy na 
Śląsku – Roman Adler, OIP Katowice

10:25-11:40 – Szanse i zagrożenia społecznej 
inspekcji pracy 
– Jerzy Hamróz, OIP Katowice
– dr Krzysztof Hus, Zarząd Regionu Śląsko-
-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność
– Mirosław Nowak, ArcelorMittal Poland S.A., 
Dąbrowa Górnicza
– Zbigniew Judasz, Tauron Ciepło, Katowice

11:40-12:10 – Przerwa

Część II: Praktyczne aspekty funk-
cjonowania SIP
12:10-12:35 – Rola Społecznej Inspekcji 
Pracy w prewencji zagrożeń psychospołecz-
nych w miejscu pracy – dr Mateusz Warchał, 
Nextmen Katowice

12:35-13:00 – Udział społecznych inspek-
torów pracy w badaniu przyczyn i okolicz-
ności wypadków przy pracy oraz działa-
niach prewencyjnych – Zbigniew Latacz, 
OIP Katowice

13:00-13:25 – Współpraca związków 
zawodowych z Państwową Inspekcją Pracy 
– dr Krzysztof Hus, Zarząd Regionu Śląsko-
-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność 

13:25-14:25 – Społeczna Inspekcja Pracy 
– sukcesy i dobre praktyki
– Katarzyna Jureczko, Zespół Wojewódzkich 
Przychodni Specjalistycznych, Katowice
– Jerzy Bobrowski, ISD Huta, Częstochowa
– Dariusz Drynda, TurboCare Poland S.A., 
Lubliniec 
– Grzegorz Gocek i Aleksander Rosner, Cooper 
Standard Automotive Polska, Bielsko-Biała
– Zdzisław Pyka, PG Silesia, Czechowice-
-Dziedzice

14:25-14:30 – Zakończenie konferencji

Organizatorami konferencji są Zarządy Regionów 
NSZZ Solidarność: Śląsko-Dąbrowski, Podbe-
skidzie i Częstochowa


