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Henryk Grymel: Czekamy na reakcję 
zarządu PKP Cargo. Odwołamy strajk 
tylko pod warunkiem, że spełniony 
zostanie nasz postulat płacowy. » STRONA 4

Lesław Ordon: Obecnie w klasach od 
I do III maksymalnie może uczyć się 
25 dzieci. My będziemy proponowali 
obniżenie tej liczby np. do 20. » STRONA 5

Podatek płacony przez zagraniczne fi rmy w naszym kraju to zaledwie 1 proc. wpływów z CIT. Ponad połowa 
spółek z obcym kapitałem funkcjonujących w Polsce w ogóle nie płaci podatku dochodowego. Co roku budżet państwa traci 
na tym procederze kilkadziesiąt miliardów złotych. 

Zagraniczne fi rmy i znikające zyski
J

ak wynika z danych 
Ministerstwa Sprawied-
liwości, funkcjonujące w 
Polsce fi rmy z udziałem 
kapitału zagranicznego 

zapłaciły w 2014 roku zaledwie 
359 mln zł z tytułu podatku 
dochodowego od osób praw-
nych. Z kolei całkowita kwota 
z podatku CIT, która trafiła 
do budżetu w ubiegłym roku 
to 29,7 mld zł. Statystyki w 
poprzednich lat wyglądają 
niestety podobnie. – Te dane są 
naprawdę porażające. Pokazują 
wręcz, że Polska jest traktowana 
przez podmioty z udziałem 
kapitału zagranicznego jak 
zwyczajna kolonia, w której 
wprawdzie wypracowuje się 
ogromne zyski, ale prawie 
w całości transferuje się je za 
granicę przy swoistym przy-
zwoleniu rządzących – mówi 
dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł PiS 
do Parlamentu Europejskiego.

Rząd wiedział i nie reagował
Jak wskazuje dr Kuźmiuk, 
resort fi nansów zna sytuację 
co najmniej od 5 lat. Od tego 
czasu prowadzone są statystyki 
dotyczące wpływów z podatku 
CIT odprowadzanych przez 
fi rmy z udziałem kapitału zagra-
nicznego. W latach 2010-2013 
fi rmy z obcym kapitałem płaciły 
od 108 mln zł do 319 mln zł CIT 
przy całkowitych wpływach z 
tego podatku wahających się 
od 27,9 mld zł do 31,9 mld zł. 
– Minister fi nansów przynaj-
mniej od 2010 roku zdawał sobie 
sprawę ze skali tego procederu i 
specjalnie nie reagował. Dopiero 
po zmianie na tym stanowisku 
w roku 2014, przeprowadzono 
pewne zmiany w ustawie o 
podatku CIT uszczelniające 
system poboru tego podatku, 
zaczęto renegocjować umowy o 
unikaniu podwójnego opodat-
kowania, wreszcie zarządzono 
kontrole fi rm z udziałem kapi-
tału zagranicznego – wskazuje 
ekonomista. 

Płaci co drugi
Skalę unikania płacenia 
podatków przez zagraniczne 
fi rmy prowadzące działalność 
w naszym kraju pokazuje 
także raport Fundacji Kale-
ckiego „Kapitał Zagraniczny: 
Czy jesteśmy gospodarką 

poddostawcy”przygotowany 
dla Narodowego Banku 
Polskiego. Jak wynika z tego 
opracowania, w 2013 roku 
przeszło 50 proc. podmiotów 
gospodarczych z udziałem 
kapitału zagranicznego nie 
wykazało zysku mimo olbrzy-
mich obrotów i w związku z 
tym nie zapłaciło ani złotówki 
podatku dochodowego. W 
2013 roku efektywna stawka 
podatku CIT płaconego przez 
przedsiębiorstwa z udziałem 
kapitału zagranicznego była 

niższa w porównaniu do stawki 
odprowadzanej przez polskie 
firmy o 1,22 proc. Dane te 
wskazują na powszechną 
praktykę stosowania tzw. 
optymalizacji podatkowej. 
Innymi słowy zagraniczne 
koncerny wyposażone w 
sztaby prawników i ekspertów 
podatkowych skutecznie 
wykorzystują bałagan w 
polskim prawie podatkowym, 
unikając za pomocą różnych 
trików prawnych płacenia 
należnych podatków. 

46 mld zł rocznie
Co roku polski budżet traci 
z powodu tego procederu 
dziesiątki miliardów zł. Jak 
szacuje Komisja Europejska, 
luka w podatku CIT wyni-
kająca z wyprowadzania za 
granicę zysków przez fi rmy 
z obcym kapitałem wynosi w 
Polsce 11 mld euro, czyli ok. 
46 mld zł rocznie. Oznacza 
to, że wysokość utraconych 
w ten sposób dochodów 
budżetowych znacznie prze-
wyższa całkowite wpływy 

do państwowej kasy z tytułu 
podatku CIT.

W ocenie dr. Kuźmiuka 
choć uszczelnienie systemu 
podatkowego nie będzie za-
daniem łatwym, zjawisko 
unikania płacenia podatku 
dochodowego przez zagra-
niczne koncerny przy od-
powiedniej determinacji i 
konsekwencji da się zniwe-
lować. – Przestrzeń do zwięk-
szania wpływów z podatku 
CIT jest spora i wcale nie 
chodzi o to, żeby urzędnicy 

skarbowi „dusili” drobnych 
podatników, co często dziś 
niestety robią, ale skierowali 
swój wzrok na „wielkich tego 
świata”, obecnych także w 
Polsce i robiących w naszym 
kraju doskonałe interesy. Do 
tego potrzebna jest jednak 
zdecydowana wola nowego 
rządu, który za kilkanaście 
dni powstanie i dobre przy-
gotowanie urzędników skar-
bowych – podkreśla poseł do 
Parlamentu Europejskiego. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

infografi ka: TŚD
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420 mln euro
czyli prawie 2 mld zł z unijnych środków może nie 
trafi ć do Polski przez zaniedbanie i opieszałość 
szefowej resortu edukacji Joanny Kluzik-
Rostkowskiej. Są to pieniądze, które powinny 
zostać przeznaczone na dokształcanie Polaków, 
ale warunkiem ich przekazania przez Komisję 
Europejską jest wprowadzenie spójnych i jasnych 
standardów nadawania kwalifi kacji. 
Przepisy dotyczące tzw. Zintegrowanego Systemu 
Kwalifi kacji powinny wejść w życie jeszcze w tym 
roku, ale projekt ustawy w tej sprawie do tej pory 
nie powstał, mimo że założenia do niego rząd 
przyjął już w marcu.

INNI napisali

Znów strajk 
w Lufthansie

O
d 6 do 13 listopada strajkować będą 
stewardesy i stewardzi Lufthansy, 
największych niemieckich linii 

lotniczych. Jak poinformowały media, 
powodem protestu, organizowanego przez 
związek zawodowy personelu pokłado-
wego Ufo, jest m.in. brak porozumienia 
z pracodawcą w sprawie podwyżek płac 
dla 19 tys. pracowników.

Konfl ikt płacowy w Lufthansie trwa 
od 2013 roku. Ostatnie propozycje praco-
dawcy związkowcy uznali za „całkowicie 
nie do zaakceptowania”. 

Protestujący oprócz podwyżek płac 
domagają się stabilnych warunków 
zatrudnienia, planowania grafików z 
wyprzedzeniem oraz cofnięcia nieko-
rzystnej reformy wydłużającej wiek 
emerytalny.

Z tych samych powodów w ciągu 
ostatnich dwóch lat piloci Lufthansy 
ze związku Cockpit strajkowali już 13 
razy. Teraz po raz pierwszy do pracy nie 
przyjdą stewardesy i stewardzi. Praco-
dawca uznał protest za nieuzasadniony. 
Twierdzi, że chce kontynuować rozmowy. 
Lufthansa szacuje, że straty z powodu 
dotychczasowych akcji protestacyjnych 
wynoszą już kilkaset milionów euro.

Fala protestów 
w Grecji

W 
Grecji trwa fala strajków i prote-
stów przeciwko oszczędnoś-
ciowej polityce rządu Aleksisa 

Ciprasa. Jak poinformowała grecka straż 
przybrzeżna 2 listopada dwudniowy 
protest rozpoczęli marynarze. Ani jeden 
prom łączący wyspy z kontynentalną 
częścią kraju nie wypłynął z portu. 
W oficjalnym komunikacie związek 
marynarzy PNO poinformował, że 
akcja strajkowa zorganizowana została 
przeciw planom obniżenia marynarskich 
emerytur oraz przeciwko powszechnej 
w tej branży praktyce zatrudniania na 
czarno, wysokiemu bezrobociu i nowym 
zasadom redukującym liczebność załogi 
na promach. 

2 listopada przeciwko planom fuzji 
ateńskich przedsiębiorstw komunika-
cyjnych strajkowali pracownicy metra, 
komunikacji tramwajowej oraz kolejki 
miejskiej w stolicy Grecji. 

Z kolei 4 listopada związki emerytów 
i rencistów zorganizowały w Atenach 
demonstrację przeciwko planom obni-
żenia świadczeń emerytalnych. Kolejne 
strajki na 12 listopada zapowiedziały 
największe związki zawodowe z sektora 
publicznego i prywatnego.

Kwota wolna od 
podatku zbyt niska

T
rybunał Konstytucyjny uznał, 
że przepisy ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych 

ustalające kwotę wolną od podatku 
w wysokości 3089 zł są niezgodne z 
Konstytucją i tracą moc 30 listopada 2016 
roku. O zbadanie przepisów zwrócił się 
do TK Rzecznik Praw Obywatelskich.

Trybunał zwrócił uwagę, że przepisy 
tej ustawy nie przewidują mechanizmu 
korygowania kwoty wolnej od podatku, 
który gwarantowałby najbiedniejszym 
podatnikom co najmniej minimum egzy-
stencji. Według sędziów utrzymywanie 
kwoty wolnej od podatku na jednakowym 
poziomie jest niezgodne z konstytucyjną 
zasadą równości wobec prawa. 

Uzasadniając wyrok sędzia Mirosław 
Granat podkreślił, że kwota zmniejsza-
jąca podatek nie jest przywilejem ze 
strony władzy względem obywatela, 
a wyrazem jego wolności. Wskazał, że 
Konstytucja mówi o społecznej gospo-
darce rynkowej, co oznacza, że podatek 
nie powinien być ciężarem większym, niż 
jest to absolutnie konieczne, a obowiązek 
jego płacenia nie może prowadzić do 
nędzy podatnika.

OPRAC. BEA, AGA

Weto prezydenta
» PREZYDENT ANDRZEJ DUDA ZAWETOWAŁ 
USTAWĘ o ratyfi kacji tzw. poprawki dauhańskiej, 
przedłużającej do 2020 roku obowiązywanie w Polsce 
Protokołu z Kioto – poinformowała 27 października 
Kancelaria Prezydenta.
11 września Sejm podjął ustawę, w której wyraził zgodę 
na podpisanie przez Prezydenta RP poprawki dauhańskiej 
do Protokołu z Kioto. W komunikacie wydanym przez 
Kancelarię Prezydenta odmowę ratyfi kowania tego 
dokumentu uzasadniono faktem, że skutki wejścia poprawki 
w życie nie zostały wystarczająco wyjaśnione. – Związanie 
Rzeczypospolitej Polskiej umową międzynarodową, która 
poprzez nakładane zobowiązania wpływa na funkcjonowanie 
gospodarki i wiąże się z kosztami społecznymi, powinno 
być poprzedzone szczegółową analizą skutków prawnych 
i ekonomicznych, w tym w ramach postępowania 
ustawodawczego poprzedzającego podjęcie decyzji przez 
Sejm w sprawie ustawy wyrażającej zgodę na ratyfi kację 
umowy międzynarodowej. W opinii Prezydenta RP w trakcie 
prac ustawodawczych skutki te nie zostały dostatecznie 
wyjaśnione – napisano w komunikacie.
Poprawka dauhańska przedłuża obowiązywanie Protokołu 
z Kioto do 2020 roku i zakłada, że państwa, które ją 
ratyfi kują, wspólnie osiągną cel, jakim jest redukcja emisji 
CO2 o 20 proc. w stosunku do 1990 roku.

Akcja ulotkowa 
w Biedronce
» 3 LISTOPADA ZWIĄZKOWCY Z SOLIDARNOŚCI 
rozpoczęli trzydniową akcję informacyjną skierowaną do 
pracowników Biedronek. W kilku miastach Polski rozdają 
pracownikom tej sieci ulotki z informacjami o korzyściach 
płynących z przynależności do związku zawodowego i zachęcają 
do zapisywania się do Solidarności. Podkreślają też, że prawo do 
zrzeszania się jest jednym z podstawowych praw pracowniczych. 
Akcja zorganizowana została m.in. w regionie śląsko-
dąbrowskim, a także w Trójmieście, Olsztynie, Rzeszowie, Łodzi, 
Częstochowie i w Warszawie.
Związkowcy informują również pracowników Biedronek 
o postulatach, jakie przedstawili pracodawcy. Są to 
m.in. zrównanie premii za brak absencji pracowników 
sklepów z premiami absencyjnymi pracowników centrów 
dystrybucyjnych oraz podwyżki płac. Jak podkreśla Robert 
Jacyno, wiceprzewodniczący Solidarności w fi rmie, pracodawca 
odstąpił od negocjacji płacowych na 2016 rok, a w tym roku 
stanowiska kasjerek nie zostały objęte podwyżkami. Z tego 
powodu związek rozważa wszczęcie sporu zbiorowego w fi rmie.

ŁK, AK

KRÓTKO

P
owoli wszystko wraca do normy. 
Ludzie, którzy z nieodgadnionych 
dla mnie przyczyn przed każdymi 

wyborami dostają plemiennego szwungu, 
powoli wracają do równowagi psychiczno-
-emocjonalnej. Można znowu w miarę 
bezpiecznie zapytać na ulicy, która jest 
godzina, bez obawy, że w odpowiedzi 
usłyszy się, że właśnie nadszedł czas 
nowej Polski lub ewentualnie ostatnia 
godzina polskiej demokracji. Wzmożenie i 
zbiorowa histeria powoli wietrzeją z ludz-
kich głów i ekranów telewizorów. Z tych 
drugich raczej na pewno tylko na chwilę. 
Już dzisiaj powoli rozkręca się krytyka 
rządu, który jeszcze nie powstał i posłów, 
którzy nawet nie zostali zaprzysiężeni. Nie 
wróży to dobrze. Już niedługo znowu się 
zacznie. Na razie jednak panuje atmosfera 
wyczekiwania. Wreszcie można poczytać 
w gazecie o czymś innym, niż partyjna 
naparzanka. W środku jesieni w mediach 
zapanowała na chwilę namiastka waka-
cyjnego sezonu ogórkowego z wszystkimi 
tego dobrodziejstwami. 

I tak zamiast dywagacji, która z pań 
podczas telewizyjnej debaty miała na 
sobie modniejszą garsonkę i lepiej dopa-
sowane dodatki, możemy poczytać np. 
o szopie praczu z Sosnowca. Szop ów 
grasował po stolicy Zagłębia przez kilka 
miesięcy. Jako, że stworzenie to wyjąt-
kowo zmyślne i cwane zarazem, nie dał 
się zdekonspirować i utrzymywał swoją 
obecność w całkowitej tajemnicy. Tylko 
kury hodowane w ogródku zasiedlonym 
przez szopa zaczęły znikać w niewyjaś-
nionych okolicznościach. Właściciele 
posesji nie zdając sobie sprawy z obecności 
szkodnika, byli przekonani, że kurzym 
skrytożercą jest raczej jakiś drapieżny ptak 
lub inny bezpański pies. Szopa nikt się nie 
spodziewał, bo z reguły żyją za oceanem, 
a nie za Brynicą. W końcu jednak szop-
-złodziejaszek dał się nakryć jak ostatni 
frajer. Z żołądkiem pełnym cudzego 
drobiu, w poczuciu zupełnej bezkarności 
zasnął w biały dzień na drzewie, zamiast 
skryć się gdzieś przed wzrokiem opinii 

publicznej i tam spokojnie trawić to, co 
wcześniej zachachmęcił. W jednej chwili 
właścicielom ogródka spadły łuski z oczu, a 
wszystkie niecne występki nieproszonego 
gościa wyszły na jaw. Na nic zdało się ordy-
narne rżnięcie głupa. Szop nie zdołał już 
nikogo przekonać o swojej niewinności. 
Nie pomógł mu ani niewinny wygląd, ani 
urocze usposobienie, za pomocą którego 
jego gatunek skrywa swoje złodziejskie 

skłonności. Wszyscy już wiedzieli, że 
gdy szop pociesznie szoruje łapkami, 
to zaraz coś tymi łapkami podpieprzy. 
Później sprawy potoczyły się już bardzo 
szybko. Właściciele ogródka wezwali straż 
miejską, strażnicy zawiadomili służby 
weterynaryjne, a te szkodnika złapały i 
wywiozły w bliżej nieokreślone miejsce 
odosobnienia.

Morał z tej opowieści jest całkiem 
budujący. Okazuje się, że w ludziach 
ostała się jeszcze odrobina zdrowego 
rozsądku. Wciąż potrafimy rozpoznać 
złodzieja, nawet gdy udaje niewiniątko 
i przez długi czas skutecznie ukrywa, co 
ma za uszami. Czasem, aby przejrzeć na 
oczy wystarczy kilka miesięcy i parę zagi-
nionych kur. Niekiedy jednak potrzeba 
na to więcej czasu. Zdarza się, że i 8 lat.

TRZECI Z CZWARTĄ:)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: esmem

Nie pomógł mu ani niewinny 
wygląd, ani urocze usposobienie. 
Wszyscy wiedzą, że gdy szop 
pociesznie szoruje łapkami, 
to zaraz coś tymi łapkami 
podpieprzy.  

LICZBA tygodnia

Drodzy Czytelnicy
Informujemy, że w związku ze Świętem 
Niepodległości zmienił się harmonogram 
wydawniczy Tygodnika. Kolejny numer 
TŚD ukaże się 19 listopada.
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Reklama

Te przepisy eliminują polski węgiel
G

órnicza Solidar-
ność zwróciła się 
do wicepremiera 
i ministra gospo-
darki  Janusza 

Piechocińskiego z apelem o 
niepodpisywanie projektów 
rozporządzeń dotyczących 
jakości paliw stałych. W ocenie 
związkowców nowe przepisy 
są źle skonstruowane, a ich 
wdrożenie doprowadzi do 
eliminacji polskiego węgla jako 
opału wykorzystywanego w 
przydomowych piecach.

Jak podkreśliła w piśmie 
do wicepremiera górnicza 
„S”, wdrożenie projektów 
rozporządzeń w sprawie 
norm jakościowych paliw 
stałych i metod badania jakości 
paliw stałych w obecnym 
kształcie zamiast przyczynić 
się do poprawy jakości opału 
spalanego w ogrzewnictwie 
indywidualnym wyeliminuje 
polski węgiel z tego rynku. 
– Normy ujęte w rozporzą-
dzeniu nie dotyczą wyrobów 
nabywanych wewnątrzwspól-
notowo z innych krajów UE. 
Innymi słowy oznacza to, że 
w przydomowych piecach 
będzie można palić na przy-
kład węglem z Czech bez 
względu na jego jakość, ale 
węglem z polskich kopalń 
już nie. Zamiast zmniejszyć 

nadmierny import węgla do 
naszego kraju, nowe przepisy 
jeszcze go powiększą – tłumaczy 
Jarosław Grzesik, szef Sekcji 

Krajowej Górnictwa Węgla 
Kamiennego NSZZ Solidarność.

Jak wskazują związkowcy, 
obostrzenia ujęte w rozporzą-

dzeniu dotyczą wyłącznie węgla 
kamiennego, całkowicie pomi-
jając węgiel brunatny, którego 
spalanie jest znacznie bardziej 

szkodliwe dla środowiska. – Na 
polskim rynku występuje prak-
tyka wykorzystywania (nawet 
w indywidualnych instalacjach 

grzewczych) węgla brunatnego, 
ewentualnie zmieszanego z 
węglem kamiennym. Taka 
praktyka jest niekorzystna 
z punktu widzenia regulacji 
środowiskowych, tymczasem 
obecny projekt w żaden sposób 
jej nie ogranicza – czytamy w 
piśmie górniczej Solidarności 
do szefa resortu gospodarki.

W przygotowaniu projektów 
rozporządzeń nie uwzględniono 
również możliwości produkcyj-
nych i sprzedażowych krajowych 
producentów węgla kamiennego. 
Według szacunków górniczej 
„S” wprowadzenie w życie 
ministerialnych rozporządzeń 
przyczyni się do spadku sprze-
daży węgla z polskich kopalń 
o ponad 2 mln ton. – Nowe 
przepisy uderzą również w ludzi 
ogrzewających swoje mieszkania 
węglem. Znaczna część z nich 
będzie musiała przestawić się 
na inny znacznie droższy opał 
– dodaje Jarosław Grzesik.

Apel górniczej Solidarności 
do wicepremiera Janusza 
Piechocińskiego został prze-
słany również do ministra 
skarbu Andrzeja Czerwińskiego, 
do pełnomocnika rządu ds. 
restrukturyzacji górnictwa 
Wojciecha Kowalczyka oraz 
do wiceministra gospodarki 
Tomasza Tomczykiewicza.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: commons.wikimedia.org/Alan Murray-Rust

Projekty rządowych rozporządzeń dotyczących jakości paliw stałych zostały wadliwie skonstruowane. 
Wprowadzenie ich w życie w praktyce doprowadzi do wykluczenie polskiego węgla jako opału wykorzystywanego 
w przydomowych instalacjach grzewczych. 

Śledztwo w sprawie złamania porozumienia z 17 stycznia
Prokuratura Okręgowa w 
Katowicach wszczęła śledztwo 
w sprawie złamania porozu-
mienia rządu z górnikami z 17 
stycznia 2015 roku. W ocenie 
prokuratury mogło dojść w 
tej sprawie do przekroczenia 
uprawnień i działania na szkodę 
interesu publicznego. 

Zawiadomienie do prokura-
tury o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa przez rząd w 
związku z niedotrzymaniem 
zapisów styczniowego poro-
zumienia złożyli 5 paździer-
nika przedstawiciele Ruchu 
Kukiz’15. Zarzucili sygnatariu-
szom porozumienia ze strony 
rządowej oraz premier Ewie 
Kopacz, w której obecności 
podpisany został ten dokument 
przestępstwo z artykułu 231§1 

Kodeksu karnego. Zgodnie z 
tym przepisem funkcjonariusze 
publiczni, którzy przekraczając 
swoje uprawnienia lub nie dopeł-
niając obowiązków, działają na 
szkodę interesu publicznego 
lub prywatnego, popełniają 
przestępstwo zagrożone karą 
pozbawienia wolności do lat 3. 

– Należy zaznaczyć, że to jest 
dopiero decyzja o wszczęciu 

postępowania. Dopiero gdy 
prokurator prowadzący tę 
sprawę zbierze odpowiednie 
materiały, okaże się, czy zostaną 
podjęte decyzje procesowe, na 
co liczymy, czy też postępowanie 
zostanie umorzone – mówi 
mec. Grzegorz Długi, jeden 
z inicjatorów doniesienia do 
prokuratury oraz poseł Ruchu 
Kukiz’15 z okręgu katowickiego. 

Porozumienie społeczne 
podpisane 17 stycznia przez 
przedstawicieli rządu i górni-
czych związków zawodowych 
dotyczyło m.in. powstania 
Nowej Kompanii Węglowej 
i trwałego powiązania górni-
ctwa ze spółkami energetycz-
nymi, a także m.in. systemu 
wsparcia dla przemysłu ener-
gochłonnego oraz programu 

reindustrializacji i rozwoju 
naszego regionu. Zapisy poro-
zumienia dotyczące górnictwa 
i nowego kontraktu wojewódz-
kiego dla Śląska nie zostały 
zrealizowane, a zawarte w 
dokumencie rozwiązania 
dla branż energochłonnych 
zostały wdrożone tylko w 
niewielkim zakresie. 

KAR
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Porozumienie 
płacowe w Ramecie
» 29 PAŹDZIERNIKA ZWIĄZKI ZAWODOWE 
W SPÓŁDZIELNI MEBLARSKIEJ RAMETA w 
Raciborzu podpisały porozumienie płacowe z praco-
dawcą. Zgodnie z zapisami tego dokumentu wynagro-
dzenia pracowników zakładu będą co roku wzrastać 
o kwotę stanowiącą od 3 proc. do 10 proc. minimal-
nego wynagrodzenia za pracę w danym roku.
Porozumienie wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku. 
Pracownicy spółdzielni otrzymają podwyżki wraz 
ze styczniową wypłatą. – Pracodawca wskazując 
na trudności ekonomiczne zakładu, chciał zastąpić 
coroczne podwyżki płac dla całej załogi podwyżkami 
indywidualnymi. Środki miały trafi ać do kierowników 
poszczególnych działów. Oni mieli oceniać, których 
pracowników ma objąć wzrost wynagrodzeń. Osta-
tecznie udało nam się wynegocjować utrzymanie 
corocznych podwyżek dla wszystkich pracowników na 
kompromisowych zasadach – wyjaśnia Lesław Żura-
kowski, przewodniczący zakładowej Solidarności.
Informuje, że zgodnie z zapisami porozumienia wyso-
kość podwyżek w danym roku uzależniona będzie od 
wydajności pracy, a także od absencji chorobowych 
danego pracownika. – Naszym zdaniem takie rozwią-
zanie jest sprawiedliwe. Liczymy też, że te indywi-
dualne zasady przyznawania podwyżek zmotywują 
niektórych ludzi do większej aktywności w pracy 
– podkreśla przewodniczący.
Spółdzielnia Meblarska „Rameta” w Raciborzu funkcjo-
nuje jako zakład pracy chronionej. Zatrudnia blisko 600 
pracowników. Firma produkuje meble tapicerowane.

Podwyżki w spółkach 
transportowych
» OD 200 DO NAWET 500 ZŁ BRUTTO 
WZROSŁY PŁACE ZASADNICZE już blisko 
120 kierowców z fi rm Transbud-Katowice i Power 
Progress w Katowicach. Podwyżki mają charakter 
indywidualny, ale w ich uzyskaniu pomogli 
związkowcy z zakładowej Solidarności.
Związkowcy podkreślają, że co roku negocjują z 
pracodawcą zbiorowe podwyżki wynagrodzeń dla 
pracowników. – W tym roku wpadliśmy na pomysł, 
że będziemy namawiać członków naszego związku, 
aby również indywidualnie wnioskowali o podwyżki. 
Dzięki temu mają szansę na jeszcze większy wzrost 
wynagrodzeń – mówi Jan Dudek, przewodniczący 
zakładowej Solidarności. Jak dotychczas wszystkie 
indywidualne wnioski kierowców o wyższe pensje 
rozpatrzone zostały pozytywnie.
Spółki przewozowe Transbud-Katowice i Power Progress 
wchodzą w skład grupy kapitałowej JAS-FBG. Łącznie 
zatrudniają blisko 250 pracowników. 

Wzrost płac 
w Pyskowicach
» ŚREDNIO OD 110 ZŁ BRUTTO DO 130 ZŁ 
BRUTTO WZROSŁY STAWKI ZASADNICZE 
wynagrodzeń pracowników Miejskiego Zarządu 
Budynków Mieszkalnych-Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego w Pyskowicach. To efekt starań zakła-
dowej Solidarności, która na początku października 
wystąpiła do zarządu spółki z wnioskiem o podwyżkę 
płac zasadniczych dla załogi fi rmy.
We wniosku reprezentanci związku zwracali uwagę, że 
ostatnia podwyżka wynagrodzeń była w styczniu 2014 
roku. – Cieszymy się, że pracodawca zareagował szybko 
i pozytywnie. Wyższe wypłaty wpłyną na konta pracow-
ników 10 listopada wraz z wypłatą za październik 
– mówi Bernard Pelka, przewodniczący zakładowej Soli-
darności. – Nie są to może duże pieniądze, ale wycho-
dzimy z założenia, że lepsze są podwyżki skromniejsze, 
a regularne, niż wzrost zarobków raz na 5 lat – dodaje 
Pelka. Zapowiada, że jeszcze pod koniec bieżącego roku 
zakładowa Solidarność zamierza rozpocząć z praco-
dawcą rozmowy w sprawie wzrostu płac w 2016 roku.
MZBM-TBS w Pyskowicach zatrudnia blisko 80 osób.

BEA

KRÓTKO 9 listopada rozpocznie się strajk w PKP Cargo. Taką decyzję podjęły 30 
października działające w spółce związki zawodowe. Powodem protestu jest 
brak zgody pracodawcy na podwyżki dla pracowników w wysokości 250 zł netto.

Strajk w PKP Cargo
S

trajk będzie miał charakter 
kroczący. Rozpoczną go 
pracownicy Śląskiego 
Zakładu PKP Cargo w 
Tarnowskich Górach. W 

kolejnych dniach do protestu będą 
się przyłączać pozostałe zakłady 
spółki w całym kraju – zapowiedział 
Henryk Grymel, przewodniczący 
kolejarskiej Solidarności.

Spór zbiorowy na tle płaco-
wym w PKP Cargo trwa od lute-
go. W ocenie związkowców  za-
rząd spółki nie realizuje zapisów 
Paktu Gwarancji Pracowniczych 
podpisanego przed debiutem 
giełdowym spółki, zgodnie z któ-
rymi załoga miała zapewniony 
coroczny wzrost wynagrodzeń. 
Dopiero gdy spór osiągnął fazę 
mediacji, pracodawca zapropo-
nował podwyżkę wynagrodzeń 
pracowników o 110 zł netto. Na 
taki wzrost płac związkowcy nie 
wyrazili zgody m.in. ze względu 
na fakt, że w tym samym czasie 
członkowie zarządu PKP Cargo 
przyznali sobie podwyżki w wy-
sokości 10 tys. zł.

Związkowcy domagają się 
podwyżki o 250 zł netto. Swoje 
żądanie uzasadniają bardzo dużym 
obciążeniem pracą załogi spółki. 
Podkreślają, że w związku z reali-
zowanym w spółce programem 
dobrowolnych odejść pracow-
nikom, którzy zostali w fi rmie, 
znacząco poszerzono zakres obo-
wiązków służbowych. W ramach 
programu dobrowolnych odejść 
od początku roku zatrudnienie w 
PKP Cargo zmalało o  4500 osób.

W sierpniu, po fi asku media-
cji z pracodawcą we wszystkich 
zakładach PKP Cargo przepro-

wadzono referendum strajko-
we. 96 proc. głosujących opo-
wiedziało się za rozpoczęciem 
strajku. We wrześniu w spółce 
ogłoszono gotowość strajkową. 
– Naszym zdaniem zarząd spół-
ki miał bardzo dużo czasu na 
zaproponowanie kompromiso-
wego rozwiązania i uniknięcie 
tego protestu. Zdajemy sobie 
sprawę z konsekwencji straj-
ku dla spółki, ale nie możemy 
pozwolić na to, by pracodawca 
oszczędzał wyłącznie kosztem 

pracowników. Teraz czekamy 
na reakcję zarządu PKP Cargo. 
Odwołamy strajk tylko pod wa-
runkiem, że spełniony zostanie 
nasz postulat płacowy – oświad-
czył Henryk Grymel.

Tuż po ogłoszeniu terminu 
strajku zarząd PKP Cargo w 
piśmie przesłanym do Między-
związkowego Komitetu Prote-
stacyjno-Strajkowego w spółce 
poinformował, że złożył pozew 
do sądu, w którym podważył 
legalność protestu. Związkow-

cy w specjalnym oświadczeniu 
szczegółowo przypomnieli pra-
codawcy przewidziane prawem 
procedury, które wykorzystywali 
w kolejnych etapach sporu zbio-
rowego. Wskazali, że zarząd PKP 
Cargo kwestionując legalność 
strajku, łamie ustawę o związ-
kach zawodowych. 

PKP Cargo jest największym 
towarowym przewoźnikiem kole-
jowym w Polsce. Spółka  zatrud-
nia blisko 18 tys. pracowników.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Układ zbiorowy w Kolejach Śląskich
30 października w spółce Koleje 
Śląskie podpisany został Zakła-
dowy Układ Zbiorowy Pracy. 
Dokument reguluje kwestie 
związane z zatrudnianiem i 
wynagradzaniem pracowników, 
wprowadza przejrzysty wykaz 
stanowisk i obowiązujących na 
nich stawek płac oraz eliminuje 
różnice w zarobkach pracow-
ników wykonujących podobne 
czynności.

O wprowadzenie ZUZP zabie-
gały dwie organizacje związkowe: 
NSZZ Solidarność i branżowy 
związek zawodowy maszynistów. 
– Rozmowy z pracodawcą były 
bardzo trudne, trwały ponad 
dwa lata. Wynegocjowany doku-
ment jest kompromisem między 
oczekiwaniami pracowników i 
propozycjami pracodawcy – mówi 
Mariusz Samek, przewodniczący 
Solidarności w Kolejach Śląskich.

Samek podkreśla, że w układzie 
zawarto ważne zapisy dotyczące 
sposobu zatrudniania pracow-
ników. – Pracodawca będzie mógł 
podpisać z pracownikiem tylko 
jedną umowę na czas określony, 
która nie może przekroczyć okresu 

dłuższego niż 12 miesięcy. Druga 
umowa musi zostać zawarta na 
czas nieokreślony – informuje 
przewodniczący.

ZUZP reguluje też kwestie 
związane z pracą w nocy i w 
niedziele. Praca w równoważnym 
systemie czasu pracy będzie mogła 

być wykonywana tylko przez 
dwie kolejne noce, trzecia noc 
musi być wolna. Zgodnie z ZUZP 
dobowy odpoczynek pracow-
ników został wydłużony z 11 
do 12 godzin. Ustalono także, że 
pracownicy będą mogli pracować 
tylko przez dwie niedziele z 

rzędu, następna niedziela musi 
być dniem wolnym.

Wraz z ZUZP podpisany 
został protokół dodatkowy, który 
stanowi integralną część tego 
dokumentu. Samek zaznacza, że 
ustalenia protokołu dodatkowego 
będą realizowane sukcesywnie 
w kolejnych latach, w zależności 
od sytuacji ekonomicznej fi rmy. 
Są to m.in. zapisy dotyczące 
wprowadzenia dodatku za pracę 
w niedziele i święta w wyso-
kości 30 proc. stawki zasadniczej 
pracownika oraz wprowadzenia 
dodatku stażowego.

Mariusz Samek dodaje, że 
zapisy ZUZP obligują pracodawcę 
do corocznego omawiania ze 
stroną społeczną zasad polityki 
płacowej. Decyzje dotyczące 
realizacji zapisów protokołu 
dodatkowego będą podejmowane 
podczas tych rozmów.

W Kolejach Śląskich zatrud-
nionych jest ponad 1000 pracow-
ników, do Solidarności należy 30 
proc. załogi. Spółka obsługuje 
przewozy regionalne w woje-
wództwie śląskim.

AGA

Foto: commons.wikimedia.org/Krzysztof Kundzicz

Foto: fl ickr.com/Patryk Farana
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Reklama

Zmiany w systemie edukacji powinien poprzedzić dialog społeczny. Reforma oświaty jest potrzebna, ale nie może 
zostać przeprowadzona kosztem zwolnień tysięcy nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – podkreślają związkowcy 
z oświatowej Solidarności.

Sprawy pracownicze to priorytet
P

rawo i Sprawiedliwość, 
które zwyciężyło w 
październikowych 
wyborach parlamentar-
nych, nie wycofuje się 

z obietnic dotyczących reformy 
szkolnictwa. Kilka dni temu w 
wywiadzie radiowym prof. Piotr 
Gliński, szef Rady Programowej 
tego ugrupowania zapowiedział, 
że zmiany mogą wejść w życie 
już we wrześniu przyszłego 
roku. Najważniejsze z nich to 
zniesienie obowiązku szkolnego 
dla sześciolatków i likwidacja 
gimnazjów, oznaczająca powrót 
do ośmioletniej szkoły podsta-
wowej, czteroletnich liceów 
ogólnokształcących i pięcioletniej 
nauki w technikach. Posłanka 
Elżbieta Witek, która w nowym 
rządzie najprawdopodobniej 
będzie odpowiadała za resort 
edukacji, zapewnia podczas 
rozmów z dziennikarzami, że w 
związku z reorganizacją szkolni-
ctwa żaden nauczyciel nie straci 
pracy. Zdaniem związkowców z 
oświatowej Solidarności zmiany 
rzeczywiście są potrzebne, bo 
rządząca przez 8 lat koalicja 
PO-PSL doprowadziła do degra-
dacji szkolnictwa, ale powinny 
zostać poprzedzone rzetelnym 
dialogiem społecznym. Kwestia 
bezpieczeństwa pracy nauczycieli 
musi stać się jednym z najważ-
niejszych tematów związanych 
z planowaną reformą. – Od 
nowego rządu będziemy doma-
gali się pisemnych deklaracji 
dotyczących utrzymania miejsc 
pracy we wszystkich typach 
szkół – mówi Lesław Ordon, 
przewodniczący Regionalnego 
Sekretariatu Nauki i Oświaty 
NSZZ Solidarność.

Powinni decydować rodzice
Jak wynika z najnowszego 
badania przeprowadzonego 
przez Instytut Badań Rynkowych 
i Społecznych, za zmianami w 
systemie edukacji opowiada 
się większość społeczeństwa. 
Niemal 60 proc. Polaków chce 
zniesienia obowiązku szkolnego 

dla sześciolatków. Zdaniem 
Lesława Ordona decyzję doty-
czącą momentu rozpoczęcia 
przez dziecko nauki szkolnej 
nowy rząd powinien powierzyć 
rodzicom. Jeżeli tak się stanie, 1 
września 2016 roku do szkoły 
pójdą uczniowie siedmioletni, 
którzy w tym roku zostali odro-
czeni oraz część sześciolatków, 
których rodzice zdecydują się 
na wcześniejsze posłanie dzieci 
do szkół. Znikną obawy, że w 
pierwszych klasach zabraknie 
dzieci, a tym samym etatów 
dla ponad 20 tys. nauczycieli 
edukacji wczesnoszkolnej. Innym 
rozwiązaniem pozwalającym na 
utrzymanie miejsc pracy jest, 
zdaniem związkowców, zmniej-

szenie liczby uczniów w klasach. 
– Obecnie w klasach od I do III 
maksymalnie może uczyć się 25 
dzieci, my będziemy propono-
wali obniżenie tej liczby np. do 
20 – mówi Ordon. 

Stopniowe wygaszanie gimnazjów
Według szacunków strony 
związkowej w gimnazjach 
zatrudnionych jest ok. 100 tys. 
nauczycieli, dlatego zapowiedź 
likwidacji tych szkół, mimo 
obietnic polityków PiS, wywo-
łuje niepokój o miejsca pracy. 
Z drugiej strony, jak wynika ze 
wspomnianych wcześniej badań 
Instytutu Badań Rynkowych 
i Społecznych tylko 26 proc. 
Polaków uważa, że gimnazja 

nadal powinny funkcjonować. 
Za ich likwidacją opowiedziało 
się blisko 70 proc. ankietowa-
nych. Rodzice, którzy chcieliby 
zlikwidowania gimnazjów, 
podkreślają, że błędem było 
skupienie w jednym miejscu 
nierzadko kilkuset uczniów w 
trudnym okresie dojrzewania, 
przechodzących okres buntu 
i wyrwanych ze środowiska 
kolegów, w którym dorastali. 
– Problemy wychowawcze 
przesłoniły kwestie związane 
z nauczaniem. Młodzi ludzie 
przychodzą do nowej szkoły i 
zanim nauczyciele ich poznają, 
mija kilka dobrych miesięcy. 
Chciałbym powrotu do ośmio-
letniej szkoły podstawowej. 

Pewnie wszystkich problemów 
to nie rozwiąże, ale część na 
pewno – mówi pan Grzegorz 
z Jaworzna, ojciec trójki dzieci.

Potrzebne wsparcie z budżetu
Argumentów przemawiających 
za likwidacją gimnazjów i wydłu-
żeniem nauki w szkołach podsta-
wowych można przytoczyć 
więcej, ale wprowadzenie zmian 
będzie trudne. Utrzymanie szkół 
podstawowych i gimnazjów jest 
obowiązkiem gmin, szkolnictwo 
ponadgimnazjalne leży w gestii 
powiatów. – Obawiamy się, że 
szkoły średnie, które już mają 
problem z nadmiarem pracow-
ników, nie będą chciały zatrud-
niać dodatkowych nauczycieli 

– mówi Lesław Ordon. Trudną 
barierą do pokonania mogą 
okazać się też pieniądze.Zadłu-
żone samorządy, na które przez 
ostatnie lata rządząca koalicja 
przerzucała kolejne zadania bez 
przekazywania wystarczających 
środków na ich realizację, nie 
będą w stanie udźwignąć tak 
ogromnej reorganizacji szkol-
nictwa. Bez wsparcia z budżetu 
państwa będzie to po prostu 
niemożliwe. Kolejna kwestia 
to zmiana podstaw progra-
mowych, napisanie nowych 
programów nauczania i dosto-
sowanie do nich podręczników. 
Są to wydatki, które trzeba 
liczyć w milionach złotych.

AGNIESZKA KONIECZNY

Foto: LibreShot.com
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Rocznica śmierci 
Władysława Molęckiego
7 listopada o godz. 9.30 w Kaplicy Cudownego Obrazu 
na Jasnej Górze w Częstochowie odprawiona zostanie 
msza święta w 8. rocznicę śmierci Władysława Molę-
ckiego, wiceprzewodniczącego śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności, wieloletniego przewodniczącego związku 
w Hucie Katowice i członka Komisji Krajowej NSZZ 
Solidarność. 

Władek zawsze podkreślał, że po rodzinie Solidarność jest 
dla niego najważniejsza. Do związku zapisał się już w 1980 
roku. Wówczas pracował w Centrali Materiałów Budowlanych 
w Katowicach. Za działalność związkową został zwolniony zaraz 
po wprowadzeniu stanu wojennego. W 1982 roku zatrudnił 
się w związanym z Hutą Katowice przedsiębiorstwie Kolprem, 
gdzie pracował jako maszynista lokomotyw spalinowych. W 
tym zakładzie wrócił do aktywnej działalności związkowej. 
Od 1998 roku do 2006 roku kierował Solidarnością w Hucie 
Katowice. 30 marca 2006 roku objął funkcję wiceprzewod-
niczącego śląsko-dąbrowskiej Solidarności. Zmarł po ciężkiej 
chorobie 5 listopada 2007 roku. Pożegnaliśmy wspaniałego 
związkowca, wrażliwego człowieka i świetnego kolegę. Z jego 
śmiercią wciąż trudno jest się nam się pogodzić.

Wyjazd na rocznicową mszę do Częstochowy organizuje 
Solidarność z ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej. Zgło-
szenia przyjmowane są do 5 listopada pod nr tel. 32 776 61 05 
lub 509 917 303. 

Międzywojenna Polska nie była krajem idealnym, jednak jej dokonania to dla nas powód do wielkiej dumy. 
Sukcesy II Rzeczypospolitej to przykład tego, jak wiele można osiągnąć dzięki poczuciu wspólnoty i prawdziwym elitom 
dbającym o dobro wszystkich obywateli, a nie tylko o własny interes. 

Prawdziwe elity i poczucie wspólnoty 
Z

daniem moim, zasad-
niczym postulatem 
jest zawsze umowa 
i lojalne tej umowy 
dotrzymanie. I czy 

stróż zamiatający ulicę, i minister 
rządzący krajem dla wspólnej 
pracy z innymi – warunki stawia, 
warunki przyjmuje. I gdybyż 
wzajemnie, lojalnie je dotrzy-
mywano, jakżeby inaczej życie 
wyglądało – mówił marszałek 
Józef Piłsudski w 1926 roku. Te 
słowa są kluczem do zrozumie-
nia, czym była przedwojenna 
Polska i dlaczego w zaledwie 
dwie dekady swojego istnienia 
zdołała osiągnąć sukcesy, przy 
których dorobek III RP wygląda 
co najmniej blado. 

Budowa od zera
Aby w pełni docenić wagę tych 
sukcesów, należy spojrzeć na 
warunki, w jakich budowano 
nowe państwo polskie po I 
wojnie światowej. Działania 
militarne w czasie wojny były 
prowadzone na 90 proc. terenów, 
z których później powstała II 
Rzeczypospolita. Przez niektóre 
rejony Polski wschodniej front 
przechodził 5 razy. Zniszczono 
prawie 2 mln budynków i 56 
proc. taboru kolejowego, więk-
szość kolejowych dworców i 
niemal 2,5 tys. mostów. Jakichkol-
wiek upraw zaprzestano na 4,5 
mln hektarów gruntów rolnych, 
wyrżnięto 4 mln sztuk bydła. 
Na potrzeby działań wojennych 
zaborcy prowadzili rabunkową 
gospodarkę. Zakłady przemy-
słowe co prawda nie zostały 
zniszczone przez bomby, jak 
podczas II wojny światowej, 
lecz w większości wycofujący się 
zaborcy kompletnie ogołocili je z 
maszyn i wszystkiego, co miało 
jakąkolwiek wartość. 3 mln ludzi 

wysiedlono, pozbawiając ich 
całego dobytku. Kilkaset tysięcy 
polskich żołnierzy służących w 
armiach zaborczych zginęło na 
polu walki, a od 300 do 400 tys. 
cywili umarło z powodu nędzy 
i chorób. 

Dawne ziemie zaboru pruskie-
go, austriackiego i rosyjskiego 
różniło niemal wszystko. Inna 
była waluta, szerokość torów 
kolejowych, charakter gospo-
darki i poziom życia ludności. 
Dawne zabory posiadały nie 
tylko całkowicie odmienne 
systemy prawne czy fi skalne, 
ale nawet różne zasady ruchu 
drogowego. O ile na ziemiach 

należących wcześniej do Niem-
ców i Rosji obowiązywał ruch 
prawostronny, to w dawnym 
zaborze austriackim jeżdżono 
po prawej stronie drogi. Jadąc 
np. z Warszawy do Krakowa 
trzeba było w odpowiednim mo-
mencie zmienić pas ruchu, aby 
uniknąć czołowego zderzenia.  

Poczucie wspólnoty
Cechą wspólną tych ziem było 
jednak to, że zamieszkiwali je 
ludzie złączeni poczuciem praw-
dziwej narodowej wspólnoty 
oraz obowiązku wobec odzy-
skanej po 120 latach Ojczyzny, 
jakkolwiek patetycznie nie 

brzmiałyby dzisiaj te słowa. 
Bez tego poczucia, bez ogrom-
nego wysiłku całego społeczeń 
stwa nie dałoby się zbudować 
na powojennych zgliszczach 
ani sprawnej administracji 
państwowej, ani armii silnej 
na tyle, aby już w 1920 roku 
odeprzeć bolszewików, ratując 
przed zalewem komunistycznej 
rewolucji nie tylko Polskę, 
ale najprawdopodobniej całą 
Europę. 

Nie udałoby się zmoder-
nizować kraju i zbudować w 
latach 30. jednej z najprężniej 
rozwijających się gospodarek 
ówczesnej Europy. Bez po-

święceń i mobilizacji całego 
społeczeństwa nie powstałaby 
Gdynia, nie zbudowano by 
Centralnego Okręgu Przemy-
słowego, którego zakłady pod 
względem zaawansowania 
technologicznego mogły śmiało 
konkurować z fi rmami pocho-
dzącymi z wysokorozwiniętych 
krajów zachodnich. Wiele z 
przedsiębiorstw zbudowanych 
w dwudziestoleciu międzywo-
jennym funkcjonuje do dziś, 
inne zostały zrównane z ziemią 
w czasie II wojny światowej. 
Jeszcze inne przetrwały wojnę 
i gospodarcze absurdy PRL, a 
wykończyła  je dopiero III RP.

Kula w łeb za korupcję
Co oczywiste II Rzeczypospo-
lita odniosła sukces również 
dzięki wybitnym jednostkom 
stanowiącym prawdziwą, a 
nie wymyśloną przez media 
elitę. Postaciom formatu 
Józefa Piłsudskiego, Euge-
niusza Kwiatkowskiego czy 
Wincentego Witosa dzisiejsi 
uczestnicy życia publicznego 
zwyczajnie nie dorastają do 
pięt. Choć w międzywojennej 
Polsce również nie brakowało 
karierowiczów i politycznych 
geszefciarzy, postawa służebna 
wobec społeczeństwa była 
jednak normą, a nie wyjątkiem 
wśród funkcjonariuszy publicz-
nych. I w dwudziestoleciu 
międzywojennym zdarzały się 
rzecz jasna afery korupcyjne i 
przypadki wykorzystywania 
władzy i pozycji wyłącznie 
dla zaspokojenia własnych, 
partykularnych interesów. 
Jednak także w tym względzie 
pomiędzy II i III RP występowała 
zasadnicza różnica. Zgodnie 
z ustawą z marca 1921 roku 
urzędnikowi państwowemu, 
który dopuścił się przestępstwa 
„z chęci zysku”, groziła kara 
śmierci przez rozstrzelanie. Co 
prawda w kolejnych latach kary 
za korupcję wśród przedstawi-
cieli administracji państwowej 
złagodzono, jednak zasada 
traktowania tego rodzaju spraw 
pozostała niezmieniona. W 
międzywojennej Polsce osoba, 
która dopuściła się przestępstwa, 
piastując stanowisko publiczne, 
była karana surowiej, niż gdyby 
był zwykłym obywatelem. 
W dzisiejszej Polsce niestety 
często zajmowane stanowisko 
zwalnia od jakiejkolwiek odpo-
wiedzialności. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Parowóz pośpieszny Pm36 z 1937 roku zaprojektowany i wyprodukowany w Pierwszej Fabryce Lokomotyw w Polsce (Fablok)

7. W obronie Lwowa
10 listopada, o godz. 10.00., w 
„Przystanku Historia” Centrum 
Edukacyjnego IPN w Katowicach 
im. Henryka Sławika (Katowice, 
ul. Św. Jana 10) odbędzie się 
prezentacja gry „7. W obronie 
Lwowa”. Impreza jest orga-
nizowana z myślą o uczniach 
szkół podstawowych. Będzie 
połączona z mini turniejem gier 
edukacyjnych. Wydarzenie jest 
częścią tegorocznych obchodów 
Święta Niepodległości. 

Bitwa Lwowska toczyła się w 
połowie sierpnia równocześnie 
z Bitwą Warszawską w czasie 
wojny polsko-bolszewickiej 
1920 roku. Polscy i amerykańscy 
lotnicy ze świeżo sformowanej 
7. Eskadry Myśliwskiej im. Ta-
deusza Kościuszki zmierzyli się 
z 1. Armią Konną Siemiona Bu-
dionnego. 16 polskich samolotów 
powstrzymało marsz na Lwów 
17– tysięcznej armii bolszewi-
ków. Scenariusz gry nawiązuje 

do tych wydarzeń. Jeden z gra-
czy wciela się w bolszewickiego 
generała Siemiona Budionnego, 
który na czele 1. Armii Konnej 
próbuje przedostać się w kie-
runku Lwowa, a drugi gracz 
staje na czele polskiej 7. Eskadry 

Myśliwskiej. Polskie lotnictwo 
musi zrobić wszystko, żeby opóź-
nić marsz wojsk przeciwnika, a 
jedynym sposobem na to jest 
nieustanne bombardowanie i 
ostrzał bolszewickich kolumn 
z karabinów maszynowych. 

„7. W obronie Lwowa” to 
gra dla dwóch osób i ma dwa 
warianty: prosty dla dzieci od 
8. roku życia i zaawansowany 
dla dorosłych. Gra o obronie 
Lwowa jest kolejną grą plan-
szową opowiadającą o polskich 
lotnikach. Przed nią ukazały 
się gry „303” i „111”, przypo-
minające dokonania polskich 
pilotów z Dywizjonu 303 i z 
111. Eskadry Myśliwskiej z 
czasów II wojny światowej. 

Warto wspomnieć, że pierw-
szy dowódca 7. Eskadry My-
śliwskiej był twórcą znaku 
rozpoznawczego polskiego 
lotnictwa, czyli biało-czerwonej 
szachownicy. Z kolei słynne 
pasiasto-gwiaździste godło, 
jakiego używał walczący pod-
czas Bitwy o Anglię Dywizjon 
303, zostało zaprojektowane 
przez amerykańskich ochot-
ników z 7. Eskadry.

BEA

Foto: IPN
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Urlopy pracownicze związane 
z rodzicielstwem
Przebywam na urlopie 
macierzyńskim po urodzeniu 
dziecka. Kiedy skończy mi się 
ten urlop, chciałabym wyko-
rzystać urlop wypoczynkowy, 
ale pracodawca powiedział, 
że on mi nie przysługuje, 
bo teraz nie pracuję i nie 
nabywam prawa do takiego 
urlopu. Czy pracodawca ma 
rację i czy ewentualnie przy-
sługuje mi jakiś inny rodzaj 
dni wolnych, które mogłabym 
wykorzystać na opiekę nad 
dzieckiem? (Urszula P.)

Kodeks pracy w szcze-
gólny sposób chroni rodzi-
cielstwo, nie tylko poprzez 
ograniczenia w dopuszczal-
ności wykonywania niektó-
rych rodzajów obowiązków, 
ale także poprzez przyznanie 
urlopów. Kodeks pracy prze-
widuje urlop macierzyński 
(art. 180), dodatkowy urlop 
macierzyński (art. 1821) 
oraz urlop rodzicielski (art. 
1821a). Ponadto pracownicy, 
która korzystała z urlopu 
macierzyńskiego przysłu-
guje prawo skorzystania z 
urlopu wypoczynkowego, 
nawet gdy nie pracowała 
w danym roku kalenda-
rzowym. Zatem stanowisko 
pracodawcy Czytelniczki nie 
jest prawidłowe i pod pew-
nymi warunkami, o których 
dalej, może ona skorzystać 
z urlopu wypoczynkowego 
bezpośrednio po zakończeniu 
urlopu macierzyńskiego.

Urlop macierzyński w 
podstawowym wymiarze 
wynosi 20 tygodni w przy-
padku urodzenia jednego 
dziecka przy jednym poro-
dzie, jednakże nawet 6 tygo-
dni z tego urlopu można 
wykorzystać jeszcze przed 
porodem. Wówczas urlop 
po porodzie ulegnie pro-
porcjonalnemu skróceniu 
o okres już wykorzystany. 
Nie później niż 14 dni po 
porodzie, pracownica może 
złożyć pisemny wniosek o 
udzielenie jej bezpośred-
nio po urlopie macierzyń-
skim, dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego, a bezpo-
średnio po takim urlopie 
– urlopu rodzicielskiego 
(art. 1791). Pracodawca jest 
zobowiązany uwzględnić 
wniosek pracownicy, pod 
warunkiem, że pomiędzy 
kolejnymi urlopami będzie 
zachowana ciągłość, czyli 
pracownica nie może nawet 
na jeden dzień wrócić do 
pracy, ani nawet wykorzy-
stać urlopu wypoczynko-
wego. Istnieje możliwość 
połączenia dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego z 
pracą, ale wówczas wymiar 
urlopu ulega zmniejsze-
niu. Wyjątkiem od takiej 
sytuacji jest korzystanie z 
tych urlopów przez ojca 
dziecka. Wówczas na czas 
korzystania z urlopu przez 
ojca, matka może czasowo 

wrócić do pracy, a łączny 
czas urlopów nie zostanie 
pomniejszony. Przepis 
ten wyklucza natomiast 
możliwość korzystania 
z urlopów łącznie przez 
oboje rodziców. 

Trzeba również zwró-
cić uwagę, że z dniem 2 
stycznia 2016 roku Kodeks 
pracy zostanie zmieniony 
w zakresie urlopów udziela-
nych ze względu na rodzi-
cielstwo. Przede wszystkim 
nie będzie już dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego, 
natomiast urlop rodziciel-
ski zostanie wydłużony do 
32 tygodni w przypadku 
urodzenia jednego dziecka. 
Z urlopu tego będą mogli 
korzystać oboje rodzice 
jednocześnie, ale łącz-
nie przysługujący im czas 
nie może przekroczyć 32 
tygodni. Przykładowo, 
jeżeli oboje rodzice będą 
chcieli korzystać z urlopu 
jednocześnie, to każdemu z 
nich będzie przysługiwało 
16 tygodni. Z kolei gdyby 
tylko matka miała korzystać 
z urlopu, a ojciec z niego 
zrezygnuje, to będzie jej 
przysługiwał pełny okres 
32 tygodni. Zarówno wnio-
sek o udzielenie urlopu 
rodzicielskiego w pełnym 
wymiarze, jak i wnioski o 
podział urlopu rodziciel-
skiego będą wymagały 
formy pisemnej. Ponadto 

skorzystanie z nich będzie 
wymagało złożenia wnio-
sku wraz z załącznikami w 
terminie nie późniejszym 
niż 21 dni od dnia porodu. 
Co istotne, pracodawca 
będzie miał obowiązek 
uwzględnienia wniosków 
uprawnionych rodziców, 
jednakże nie jest dopusz-
czalne udanie się na urlop 
bez uzyskania odpowiedzi 
ze strony pracodawcy.

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 opracowa-
nia, artykuł dostarcza jedynie 
informacji ogólnych, które nie 
mogą zastąpić porady prawnej 
w indywidualnej sprawie.

Przypominamy, że osoby 
posiadające Ochronę Prawną 
CDO24 mogą zawsze, na bie-
żąco zasięgnąć szczegółowych 
informacji w departamencie 
prawnym CDO24 pod nume-
rem 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 zapoznania się z ofertą 
CDO24 na stronie interne-
towej www.cdo24.pl.

Anna Trojnar-Słomska
CDO24

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

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

(w III kwartale 2015 roku):  4.080,09 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

ZIMOWISKO 2016! 
Suche koło Zakopanego

Dom wczasowy „Jędrol” jest nowym, stylowym obiektem, usytuo-
wanym w Dolinie Suchego Potoku w gminie Poronin. Ze względu 
na walory klimatyczne i widokowe jest idealnym miejscem do 
czynnego wypoczynku.

ZAPEWNIAMY:                  
– wykwalifi kowaną kadrę wychowawców 
– opiekę medyczną oraz podstawowe leki                          
– pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami i TV
– wyżywienie – 4 posiłki dziennie
– karnety na wyciąg narciarski
– naukę jazdy na nartach
– basen wewnątrz budynku, codziennie
– ubezpieczenie NW
– wycieczkę do Zakopanego
– program rekreacyjno-rozrywkowy
– narciarnię ogrzewaną
– bilard, stół do tenisa, piłkarzyki, gry zręcznościowe
– suchy prowiant na drogę powrotną
– przejazd autokarem z Gliwic, Zabrza, Tarnowskich Gór, Bytomia 
przez Katowice do Suchego i z powrotem.

Wiek uczestników zimowiska od 7 lat do 19 lat. Liczba miejsc 
ograniczona, liczy się kolejność zapisów. Każdy uczestnik powinien 
posiadać ze sobą legitymację szkolną. 

Organizatorem zimowiska jest Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania 
Dzieci, Młodzieży i Rodzin Kolejarskich „SEMAFOREK” wraz z Regio-
nalną Sekcją Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Katowicach.

Zapisy na zimowisko przyjmuje Bogumił Wojewoda.  Można to 
zrobić bezpośrednio w siedzibie Sekcji w Katowicach, ul. Gliwicka 12 B
lub telefonicznie pod nr. 32 710 52 03, tel. kolejowy 710 52 03, 
fax 32 710 52 03, kom. 691 724 698.

Rezerwacje można składać osobiście lub drogą elektroniczną,  
e-mail: semaforekkatowice@interia.pl

Ogłoszenie
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
»  POLSKA POTRZEBOWAŁA 
ZMIANY. To oczywiste. Większość 
wyborców od prawa do lewa dała 
temu wyraz przy urnach wyborczych. 
W tej sytuacji nawet oderwane od 
rzeczywistości tzw. media głównego 
nurtu uznały, że czas na zmianę. Po 8 
latach dowalania opozycji będą teraz 
walić w rządzących. 

» NAJBARDZIEJ BAWI NAS WYSYP 
TEKSTÓW ZE ZBIORU pt. „Opinie 
zagranicznych mediów na temat PiS”, 
czyli co w Berlinku, Paryżewie czy innym 
Lądku-Zdroju o nas sobie pomyślą. 
Faktycznie strachu mamy pełne porty. 
Polacy, którzy głosowali na PiS za karę 
nie będą mogli zbierać szparagów u 
bauera, zmieniać pampersów bogatym 
mieszkankom Paryżewa i okolic, ani 
zmywać tłuszczu z brytfanny w Wiel-
kiej Brytfanii. Przerąbane.

» DWORSKIE TEKSTY PISANE 
JĘZYKIEM DWORZAN przez lizusów 
oraz językiem lizusów przez dworzan 
jeszcze kilkanaście lat temu śmieszyły 
i straszyły w samorządowych i korpo-
racyjnych biuletynach. Potem ta zaraza 
opanowała media głównego nurtu i 
stała się jedną z przyczyn upadku peło. 
Teraz obserwujemy pierwsze objawy 
tej choroby w mediach określających 
siebie jako niepokorne. Przykłady? 
Proszę bardzo, pierwszy z brzegu 
– tytuł informacji w dziale sportowym 
niepokornego portalu wPolityce: Histo-
ryczne zwycięstwo Agnieszki Radwań-
skiej! Prezydent Duda: „Dała radę!”. 
A to nie koniec. W pierwszym zdaniu 
informacji podany jest wynik meczu 
Radwańskiej z Kvitovą. A w drugim 
zdaniu informacja, że za pośredni-
ctwem Twittera prezydent Andrzej 

pogratulował Agnieszce. Rozumiemy, 
że gdyby nie prezydent, to Radwańska 
tego singapurskiego turniej by nie 
wygrała?

» WIZERUNEK PEŁO JAKO PARTII 
AROGANCKICH BUFONÓW przez 
lata dzielnie pielęgnowali tacy politycy 
jak Szejnfeld czy Sikorski. Wyraźnie 
w ich ślady zmierza na zabój w sobie 
zakochany pełoposeł z Tarnowskich 
Gór, niejaki Tomasz Głogowski. Jeśli 
chcecie się pośmiać, odwiedźcie jego 
profi l na fejsbuniu albo poczytajcie 
wbijające w glebę swą głębią przemy-
ślenia na blogu, na którym skarży się, 
że słyszy tupot podkutych butów i że 
Wiadomości w TVP były antyrządowe. 
Idzie na majstra. Żenady. 

» OTO PIERWSZY CYTAT Z MISTRZA. 
– No cóż, przegraliśmy… Przegrana nigdy 
nie cieszy, ale gorsza jest obawa o przyszłość 
kraju… – napisał na blogu, a gdy to 
pisał, niebo zapłakało, ptactwo żałośnie 
zakwiliło i nawet chyba pies zawył, tak 
wielka bowiem jest ta obawa. 

» OTO DRUGI Z FEJSBUNIA, na 
którym skromny pan poseł relacjonuje 
swą wizytę na Wiejskiej 30 października: 
Dziś w Sejmie, załatwianie formalności 
związanych z przełomem kadencji itp. Na 
korytarzu w hotelu poselskim minąłem 
się z panią premier Ewą Kopacz. „Tomek, 
gratuluję ci wyniku” – usłyszałem. Aż 
nam łzy pociekły, gdy to czytaliśmy. 
Wyrazy współczucia dla tarnogórzan.

PODRÓŻNY&GOSPODZKI

ROZBAWIŁO nas to

Reklama

Foto:esmem

Autopromocja

ZAŁÓŻ ZWIĄZEK I BĄDŹ SILNY 
W MIEJSCU PRACY.

Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci: 

tel. 32 728 4113 kom. 693 410 836
e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl

Rozmowa dwóch przyjaciółek:
– Mój mąż nie widzi już we mnie 
kobiety. Przychodzi wieczorem do 
domu, pyta „Co jest do żarcia?”, 
potem żre i idzie spać.
– Mam na to sposób – mówi 
druga. – Z moim mężem było to 
samo. Kupiłam sobie seksowną, 
satynową czarna koszulkę, czarne 
podwiązki z pończochami i do 
tego czarna maskę. Wieczorem, 
jak wrócił z pracy, ledwo mnie 
w tym zobaczył, to mówię ci... 
Było bosko!

– O kurcze, ja też tak zrobię!
Przyjaciółki spotykają się po kilku 
dniach.
– I co, pomogło?
– Daj spokój. Zrobiłam jak mi 
radziłaś, a on wraca do domu, 
patrzy na mnie i mówi: „Cześć, 
Zorro. Co jest do żarcia?”.

***
Umiera polityk. Pyta się na łożu 
śmierci żony:
– Ile razy mnie zdradziłaś?
– Właściwie to trzy. Pierwszy 
raz z twoim kolegą, drugi raz z 

moim znajomym na imprezie 
integracyjnej z pracy i trzeci raz 
jak potrzebowałeś te 100.000 
podpisów pod ustawą...

***
Ding-dong!
– Dzień dobry pani.
– A to ty Piotrusiu. Co się stało?
– Tata mnie przysłał, bo dłubie przy 
aucie i nie może sobie poradzić.
– Stary, rusz tyłek i idź pomóc 
sąsiadowi.
– Tata jeszcze mówił, żeby pan 
sąsiad wziął jakiś specjalny klucz, 

bo tata nie ma.
– A jaki?
– Szklana pięćdziesiątka…

***
Wchodzi facet do mięsnego i mówi:
– Dzień dobry, proszę 40 dkg 
polędwicy sopockiej.
Babka podchodzi do lady, kroi.
– Ojojoj, ale mi się ukroiło, może 
być 7 kilo?

***
– Ma Pan taki chłodny wzrok.
– Nic dziwnego. W lewym -5, w 
prawym -6.

Przychodzi Indianin do urzędu 
stanu cywilnego i mówi:
– Chcę zmienić nazwisko.
– A jak się pan nazywa?
– Waleczny sokół spadający na 
swoich wrogów znienacka.
– Jak chce się pan nazywać?
– Jebudu.

***
Dyrektor do sekretarki:
– Pani Jadziu? Co pani robi w 
sobotę?
Pani Jadzia odpowiada rozma-
rzonym głosem:

– Nic nie robię panie dyrektorze!!!
– To przypominam pani, że dzisiaj 
jest czwartek, a nie sobota!

***
Telefon rano:
– Cześć, co robisz?
– Jem śniadanie z żoną i psem, a ty?
– Ja chleb z serem i pomidorem.

***
Krzysiek pisze SMSa do mamy: 
– Cześć mamusiu, o której będziesz? 
Bardzo się martwię.
– Nie zdążycie, będę za 5 minut, 
pozdrów Karolinę


