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Dominik Kolorz: Jednym z priorytetów 
Rady będzie kwestia opracowania 
programu dla Śląska na kształt dawnego 
Kontraktu Regionalnego. » STRONA 4

Alfred Bujara: Podatek bankowy to 
dobre rozwiązanie, ale wprowadzając 
go, nie można zapominać o interesie 
pracowników banków. » STRONA 3

Oskładkowanie umów zleceń, przepisy ograniczające zatrudnianie pracowników na czas określony, czy bardziej 
elastyczne dla rodziców zasady korzystania z urlopów po urodzeniu dziecka to najważniejsze dla pracowników 
zmiany w przepisach, które weszły w życie wraz z początkiem 2016 roku lub zaczną obowiązywać w najbliższych tygodniach.

Zmiany ważne dla pracowników
O

d pierwszego 
stycznia weszła 
w życie noweli-
zacja ustawy o 
systemie ubez-

pieczeń społecznych wpro-
wadzająca oskładkowanie 
umów zleceń oraz wynagrodzeń 
członków rad nadzorczych. 
Nowe przepisy zostały przyjęte 
jeszcze przez poprzedni Sejm 
w październiku 2014 roku. Ich 
celem jest przede wszystkim 
ograniczenie nadużywania 
umów śmieciowych, czego 
Solidarność domaga się od wielu 
lat. W ocenie związku noweli-
zacja to zaledwie drobny krok 
w dobrym kierunku. Zgodnie 
z nowymi regulacjami umowy 
zlecenia oraz wynagrodzenia 
z tytułu zasiadania w radach 
nadzorczych są oskładkowane 
tylko do poziomu minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. Solidar-
ność domaga się oskładkowania 
od pełnych dochodów nie tylko 
umów zleceń i wynagrodzeń dla 
członków rad nadzorczych, ale 
również umów o dzieło. W 2012 
roku przewodniczący Komisji 
Krajowej „S” Piotr Duda złożył 
na ręce ówczesnego premiera 
Donalda Tuska projekt ustawy 
zawierający powyższe postulaty. 

Koniec nadużywania 
umów terminowych
22 lutego wejdą w życie 
korzystne dla pracowników 
zmiany dotyczące umów o pracę 
na czas określony. Nowelizacja 
Kodeksu pracy w tym zakresie 
ogranicza okres zatrudniania 
na umowy terminowe do 33 
miesięcy, plus maksymalnie 
trzymiesięczny okres próbny. 
Wyjątkiem od tej zasady będą 
m.in. umowy na zastępstwo 
czy kontrakty zawierane na 
okres kadencji. W obecnie 
obowiązującym stanie prawnym 
pracodawcy często unikają 
zatrudniania pracowników 
na stałe oferując im umowy 
terminowe na okres kilku lub 
nawet kilkunastu lat. Noweli-
zacja ma na celu likwidację tej 
patologii. Zmianie ulegną także 
przepisy dotyczące okresów 
wypowiedzeń umów na czas 
określony. W przypadku, gdy 
staż pracy pracownika w danym 
przedsiębiorstwie będzie krótszy 
niż sześć miesięcy, okres wypo-

wiedzenia będzie wynosić dwa 
tygodnie, przy stażu od pół 
roku do trzech lat – miesiąc 
oraz trzy miesiące przy stażu 
wynoszącym co najmniej 3 lata.

Choć zmiany w Kodeksie 
pracy dotyczące umów termi-
nowych zostały przyjęte przez 
poprzednią koalicję rządzącą, 
ich wprowadzenie to w głównej 
mierze zasługa NSZZ Solidar-
ność. We wrześniu 2012 roku 
prezydium Komisji Krajowej 
„S” złożyło w Komisji Euro-
pejskiej skargę na polski rząd 
dotyczącą nadużywania w 
naszym kraju umów na czas 
określony. Związkowcy wskazali, 
że unijne dyrektywy zobowią-
zują państwa członkowskie do 
wprowadzenia w życie prze-
pisów dotyczących przeciwdzia-
łania nadużyciom wynikającym 
ze stosowania następujących 
po sobie terminowych umów 
o pracę i dyskryminowania 

pracowników zatrudnionych 
na ich podstawie. W grudniu 
2013 roku KE w odpowiedzi na 
skargę Solidarności przesłała 
władzom polskim oficjalne 
wezwanie do usunięcia uchy-
bienia w polskim prawie. 

Elastyczne urlopy dla rodziców
Wraz z nowym rokiem weszły 
również w życie udogodnienia 
dla rodziców. Od stycznia 
2016 roku obowiązują nowe 
przepisy dotyczące urlopów 
przysługujących po urodzeniu 
dziecka. Podobnie jak w latach 
poprzednich w 2016 roku 
urlop macierzyński wynosi 
20 tygodni, jednak tzw. dodat-
kowy urlop macierzyński w 
wymiarze 6 tygodni został 
zlikwidowany. Nie oznacza 
to jednak, że świeżo upieczeni 
rodzice będą musieli szybciej 
wrócić do pracy. „Zabrane” 6 
tygodni zostało włączone do 

urlopu rodzicielskiego, który 
obecnie wynosi 32 zamiast 26 
tygodni. Łącznie urlop macie-
rzyński i rodzicielski podobnie 
jak w ubiegłym roku będą 
wynosić 52 tygodnie, jednak 
rodzice zyskali większą swobodę 
w decydowaniu, czy w domu 
z dzieckiem ma zostać matka, 
czy ojciec. Bardziej elastyczne 
stały się również zasady korzy-
stania z tzw. urlopu ojcow-
skiego. Dotychczas urlop ten w 
wymiarze 2 tygodni należało 
wykorzystać w całości, zanim 
dziecko ukończy pierwszy rok 
życia. Po zmianie przepisów 
ojcowie zyskali dodatkowy rok 
na wybranie przysługującego 
im urlopu. Ponadto urlop 
ojcowski można podzielić 
na dwie części trwające po 1 
tydzień każda. 

Korzystniejsze dla rodziców 
są również nowe zasady doty-
czące zwolnień na opiekę 

nad dzieckiem, które zaczęły 
obowiązywać 2 stycznia. 
Dotychczas rodzic dziecka, 
które nie ukończyło 14 roku 
życia, miał prawo do dwóch 
dni zwolnienia na opiekę nad 
dzieckiem w ciągu roku. Zwol-
nienia udzielano wyłącznie w 
wymiarze dni. Nowelizacja 
Kodeksu pracy w tym zakresie 
stwarza możliwość korzy-
stania ze zwolnień na opiekę 
nad dzieckiem w wymiarze 
godzinowym. Innymi słowy 
rodzice mogą skorzystać z 
tego uprawnienia, zarówno 
wybierając przysługujące 2 
dni wolne w całości, jak i np. 
16 razy po jednej godzinie.

Refundowane etaty dla młodych
Od nowego roku ruszył 
program aktywizacji młodych 
bezrobotnych. Zgodnie z 
nowelizacją ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy z września 
ubiegłego roku pracodawca 
zatrudniając bezrobotnego, 
który nie ukończył 30. roku 
życia, będzie mógł skorzy-
stać z państwowego dofi nan-
sowania. Jego wysokość to 
równowartość minimalnego 
wynagrodzenia za pracę wraz 
ze składkami ZUS, opłacanymi 
przez pracodawcę. Refundacja 
będzie przysługiwać przez 12 
miesięcy. Pracodawca, który 
z niej skorzysta, nie będzie 
mógł zwolnić pracownika, 
którego etat został dofi nan-
sowany przez państwo przez 
kolejny rok. Pierwszeństwo 
w korzystaniu z dotowanych 
miejsc mają absolwenci szkół 
każdego szczebla podejmujący 
po raz pierwszy zatrudnienie 
w ramach umowy o pracę. 
Program obowiązuje do końca 
grudnia 2016 roku. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: TŚD
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INNI napisali

Polska prasa 
z polską fl agą

N
ajprawdopodobniej już niedługo 
nad winietami tygodników Do 
Rzeczy i Wprost umieszczone zostaną 

polskie fl agi lub godło, świadczące o tym, 
że pisma te mają polskiego właściciela. To 
inicjatywa Michała M. Lisieckiego, prezesa 
PMPG Polskie Media wydawcy obu tytułów. 

W ocenie Lisickiego nad winietą każdego 
pisma wydawanego w Polsce powinno znaj-
dować się oznaczenie informujące o tym, z 
jakiego kraju pochodzi jego właściciel lub 
największy udziałowiec. W wypowiedzi 
cytowanej przez portal wirtualnemedia.pl 
prezes PMPG wskazał, że w Polsce brakuje 
przepisów chroniących rodzimy rynek 
medialny. Jak wyliczył, obecnie w naszym 
kraju 75 proc. prasy należy do kapitału 
pochodzenia niemieckiego, a zaledwie 24 
proc. jest w rękach polskich właścicieli. 
Równie niekorzystna jest proporcja w 
mediach elektronicznych. 

Jak poinformowała portal rzecznik 
prasowa PMPG Anna Pawłowska-Pojawa, 
fl agi lub godło na okładkach Do Rzeczy 
i Wprost nie będą jednorazową akcją, a 
pomysłem zainteresowały się już inne 
redakcje czasopism należących do polskich 
właścicieli.  

Strajk belgijskich 
kolejarzy

6 
i 7 stycznia belgijskie związki zawo-
dowe zrzeszające pracowników kolei 
przeprowadziły 48-godzinny strajk. 

Kolejarze protestują przeciwko cięciom 
u państwowego przewoźnika SNCB oraz 
pogarszającym się warunkom pracy. Uczest-
nicy strajku wskazywali, że muszą coraz 
dłużej pracować bez dodatkowego wyna-
grodzenia. W ich ocenie dziewięciogodzinne 
dniówki wprowadzone przez zarząd fi rmy 
stanowią również zagrożenie dla bezpie-
czeństwa pasażerów. 

Decyzja o rozpoczęciu strajku zapadła 
po fi asku negocjacji między związkami 
zawodowymi i zarządem państwowych 
kolei. Akcję strajkową zorganizowały 
związki zawodowe CGSP Cheminots oraz 
CSC-Transcom. W strajku wzięli udział 
głównie pracownicy z Walonii, czyli 
francuskojęzycznej części Belgii. W wielu 
miastach tego regionu w trakcie strajku 
na tory nie wyjechał ani jeden pociąg. 
Nie były również obsługiwane połączenia 
międzynarodowe. W niderlandzkiej Flan-
drii do strajku przyłączyło się ok. 20 proc. 
pracowników. Związkowcy zapowiedzieli 
kolejne protesty, jeżeli ich postulaty nie 
zostaną spełnione.

Protest górników 
na Ukrainie

12 
stycznia kilkuset ukraińskich górników 
z kopalni Stepowa przez kilka 
godzin blokowało ruch w pobliżu 

polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w 
Rawie Ruskiej – Hrebennem. Blokada miała 
miejsce we wsiach Przemiwółki i Smereków, 
w odległości ok. 30 km od granicy.

Protestujący domagali się wypłaty zale-
głych wynagrodzeń za listopad i grudzień dla 
pracowników 6 kopalń państwowej spółki 
Lwowski Węgiel. W trakcie blokady prote-
stujący podkreślali, że ich akcja protestacyjna 
ma na celu zwrócenie uwagi ukraińskiego 
rządu, a także opinii międzynarodowej na 
bałagan i korupcje w ukraińskim sektorze 
paliwowo-energetycznym.

Górników niepokoi krytyczna sytuacja 
w ukraińskich kopalniach, którym władze 
ograniczają fi nansowanie, a część z nich 
zamierzają zamknąć. Zgodnie z zapowie-
dziami ukraińskiego resortu energetyki 
spośród 35 kopalń znajdujących się na 
terenach kontrolowanych przez władze w 
Kijowie, aż 11 może zostać zamkniętych. 
Jeżeli rządowe plany likwidacji kopalń 
zostaną zrealizowane tylko w regionie 
lwowskim pracę może stracić 10 tys. osób.

OPRAC. ŁK

W 
każdej wsi ludzie dzielą się na 
naszych i na tych zza wody, albo 
zza rzeki. Przy czym jest jasne, że 

ci zza wody nas nazywają tymi zza wody. W 
każdym miasteczku i mieście ludzie dzielą 
się na tych z naszego osiedla i innego osiedla, 
naszej dzielnicy i innej dzielnicy. Jednak 
w konfrontacji z mieszkańcami innej wsi 
to, czy ktoś jest zza wody, czy nie, nie ma 
znaczenia. My, z naszej wsi, musimy się 
trzymać razem przeciwko tym z innej wsi. 
Analogicznie dzieje się w sporach pomiędzy 
mieszkańcami innych ośrodków. Różnice 
pomiędzy osiedlami i dzielnicami przestają 
mieć znaczenie w konfrontacji z innym 
miastem. Poczucie wspólnoty określonej 
terytorialnie to emocja, która tkwi w nas 
bardzo głęboko. Ma to swoje dobre i złe 
strony, czasami wydaje się irracjonalne, 
ale jest nieodłącznym elementem natury 
ludzkiej i ważnym fundamentem funkcjono-
wania każdej społeczności. Wspólne miejsce 
zamieszkania każe nam przypuszczać, że 
łączą nas wspólne interesy. I to przypusz-
czenie ma mocne podstawy. 

Przedstawiciele establishmentu III RP 
wiele zrobili, żeby emocje Polaków związane 
z poczuciem wspólnoty terytorialnej stępić, 
ośmieszyć, sprawić, by były uznane za szkod-
liwe. W zamian zaoferowali inny podział – na 
nowoczesnych i na moherów, na kosmopo-
litycznych Europejczyków i ksenofobów. 
Jakkolwiek by tego nie nazywali, chodzi o 
podział Polaków na dwie grupy – na tych, 
którzy wyznają poglądy tzw. elit III RP i na 
ciemną resztę. Jednym z instrumentów stoso-
wanych przez establishment były grające na 
kompleksach Polaków lamenty pod hasłem: 
„A co w Europie na to powiedzą”? W wersji 
formacji związanej z Petru brzmi to: „A co 
rynki na to powiedzą?”. Część rodaków 
nadal daje się na to nabierać i napuszczać 
na siebie wzajemnie w imię plemiennych 
totemów. Na szczęście coraz większa liczba 
Polaków pozbywa się kompleksów, które 
sprawiały, że owe lamenty establishmentu 
skutecznie paraliżowały ich opór wobec 
zagranicznych grup interesu. Jakieś dąsy 
byle niemieckiego polityka czy publicysty 
nie robią już na nas wrażenia. To, że jakiś 
ignorant czy pajac jest Niemcem, Francuzem 

czy Belgiem, nie sprawia, że przestaje być 
ignorantem i pajacem.

W czasach słusznie minionych uczęsz-
czałem, jak to się wówczas mówiło, do 
Zbiorczej Szkoły Gminnej. Z dala od wielkich 
ośrodków. Większość chłopaków pasjonowała 
się piłką nożną. Jedni byli trampkarzami w 
Ludowym Zespole Sportowym w jednej 
wsi, drudzy Ludowym Klubie Sportowym 
w sąsiedniej wsi. Wszyscy kibicowaliśmy 
pierwszoligowym drużynom piłkarskim. 
Choć najbliżej nam terytorialnie było do 
Górnego Śląska, to drużyny były różne. 
Część kibicowała Górnikowi Zabrze, bo z tym 

klubem sympatyzowali ich tatusiowie, inni 
Widzewowi Łódź, który odnosił wówczas 
sukcesy w lidze i w pucharach. Jeden kolega 
kibicował Ruchowi Chorzów, mimo że ten 
klub okupował wówczas dół tabeli, a nawet 
w pewnym momencie spadł do drugiej ligi. 
Dwóch koleżków przyznało się, że kibicuje 
Legii Warszawa, bo tatusiowie nie powie-
dzieli im, że gdzie, jak gdzie, ale tu u nas 
sympatyzowanie z tą drużyną to gańba. 
Ale Legii było dużo w telewizji i chłopaki 
uznali, że to fajny klub. Mimo tych różnic 
nie okładaliśmy się po gębach, jak już to 
z innych powodów. Owszem spieraliśmy 
się, która drużyna lepsza, kibice jednej 
drużyny docinali sympatykom innej, ale 
w europejskich pucharach te sympatie 
traciły na znaczeniu. Kibicowaliśmy wszyscy 
polskim drużynom, nawet Legii. Było dla 
nas jasne i oczywiste, że tak trzeba. Nikt 
nam tego nie musiał tłumaczyć. Dziecko z 
peerelowskiej podstawówki było mądrzejsze 
niż liczni przedstawiciele elit politycznych 
i medialnych III RP. 

JEDEN Z DRUGĄ;)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: esmem

Dąsy byle niemieckiego polityka 
nie robią już na nas wrażenia. 
To, że jakiś ignorant czy 
pajac jest Niemcem, 
Francuzem czy Belgiem, nie 
sprawia, że przestaje być 
ignorantem i pajacem.

9,8 proc.
wyniosła stopa bezrobocia w grudniu 
ubiegłego roku wobec 9,6 proc. miesiąc 
wcześniej. Jak poinformowało Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
tak dobrego wyniku na koniec roku nie 
odnotowano od 2008 roku. Z danych resortu 
wynika, że w grudniu w urzędach pracy 
zarejestrowanych było 1 mln 564,2 tys. 
osób. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc 
aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez 
pracodawców do urzędów pracy w ostatnim 
miesiącu ubiegłego roku wyniosła 77,6 tys. 
To o 22,7 tys. czyli o 41,4 proc. więcej niż w 
analogicznym okresie rok wcześniej 
– zaznaczono w komunikacie resortu.

LICZBA tygodnia

Autopromocja

Ogłoszenie
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Podwyżki płac 
w Roca Polska
» OD 1 STYCZNIA O 380 ZŁ BRUTTO 
WZROSŁY ZAROBKI pracowników Roca 
Polska w Gliwicach. Blisko 200 zł brutto z tej 
kwoty zostało wliczone do płacy zasadniczej. 
Pozostała część będzie wypłacana w postaci 
comiesięcznej premii akordowej. Podwyżki 
wynagrodzeń w spółce przewiduje porozu-
mienie płacowe zawarte pomiędzy praco-
dawcą a zakładową Solidarnością pod koniec 
ubiegłego roku.
W rozmowach z kierownictwem fi rmy przedsta-
wiciele Solidarności podkreślali, że ze względu 
na niskie pensje coraz więcej pracowników 
odchodzi z zakładu. Przypominali, że fi rma 
planuje w tym roku zwiększyć zatrudnienie o 
100 osób i przekonywali, że ze względu na 
mało atrakcyjne wynagrodzenia trudno będzie 
znaleźć nowych pracowników. – To były cięż-
kie negocjacje. Spór zbiorowy wisiał w powie-
trzu. Nie ustąpiliśmy ani na krok, bo wiedzieli-
śmy, jak bardzo ludzie na tę podwyżkę czekają 
– mówi Sławomir Kuls, szef zakładowej 
Solidarności. Dodaje, że zarząd spółki zreali-
zował też postulat związku, by podwyżki były 
jednakowe dla wszystkich pracowników. 
– To było dla nas bardzo ważne, bo cała załoga 
dobrze pracuje – podkreśla przewodniczący.
Roca Polska w Gliwicach zatrudnia ponad 
300 pracowników, w tym 280 produkcyj-
nych. Zakład produkuje wyposażenie łazie-
nek. Jego właścicielem jest hiszpańska grupa 
Roca, jeden ze światowych liderów w tym 
segmencie rynku.

Oprócz pracy 
masz także dom
» PRACOWNICY GLIWICKIEGO ZAKŁADU 
ISOVER należącego do spółki Saint-Gobain 
Construction Products Polska sprzeciwiają się 
planowanej przez zarząd spółki zmianie czasu 
pracy z równoważnego, 12-godzinnego na 
podstawowy, 8-godzinny. W fi rmie trwa spór 
zbiorowy w tej sprawie.
7 stycznia w zakładzie przeprowadzono soli-
darnościową akcję z pracownikami, którym 
pracodawca zamierza zmienić czas pracy. 
Osoby, które przyszły w tym dniu na pierw-
szą zmianę, przypięły do swoich ubrań dwie 
plakietki. Na jednej widniało hasło „Pamiętaj. 
Oprócz pracy masz także dom”, na drugiej 
przekreślony został napis „8 h”.
Przewodniczący zakładowej Solidarności 
Bogusław Superat podkreśla, że równoważny, 
12-godzinny system pracy funkcjonuje w 
spółce od kilkunastu lat i są w nim zatrudnieni 
pracownicy produkcyjni, pracownicy laborato-
rium oraz część pracowników działu logistyki. 
– Ludzie są zadowoleni z takiego systemu, 
całe życie rodzinne do niego dostosowali i 
nie rozumieją, dlaczego pracodawca zamie-
rza wprowadzić niekorzystne zmiany – mówi 
Bogusław Superat. Zaznacza, że forsowana 
przez zarząd spółki zmiana systemu czasu 
pracy z równoważnego na podstawowy, przy 
konieczności zabezpieczenia produkcji 7 
dni w tygodniu, poskutkuje m.in. mniejszą 
liczbą wolnych sobót i niedziel w miesiącu 
dla pracowników.
Z tego powodu działające w spółce związki 
zawodowe wszczęły spór zbiorowy, który 
wszedł już w etap mediacji. Pierwsze spot-
kanie z udziałem mediatora odbyło się na 
początku stycznia, ale nie przyniosło zbliżenia 
stanowisk. Kolejne rozmowy zaplanowane 
zostały na 26 stycznia.
Gliwicka fi rma jest częścią międzynarodowego 
koncernu zajmującego się produkcją materia-
łów izolacyjnych. Zakład zatrudnia blisko 300 
osób. Planowana przez pracodawcę zmiana 
czasu pracy dotyczy ponad 120 osób.

BEA, AGA

Podwyżki i nagrody w PKM w Gliwicach
Wzrost funduszu płac o 3 proc. 
od stycznia tego roku i premia za 
ubiegły rok w wysokości 3600 zł 
brutto – to najważniejsze zapisy 
porozumienia podpisanego 11 
stycznia w PKM w Gliwicach 
między przedstawicielami zarządu 
i związkowcami z zakładowej 
Solidarności. 

Sposób podziału wyższego fun-
duszu płac między poszczególnych 
pracowników będzie przedmiotem 
dalszych rozmów z pracodawcą. 
– Chcemy, by podwyżki zostały 
wliczone do stawek wynagrodze-
nia zasadniczego i żeby nastąpi-
ło wyrównanie zarobków osób 
zatrudnionych na tych samych 
stanowiskach i wykonujących 
podobne prace – mówi Tadeusz 
Olejnik, przewodniczący Solidar-
ności w fi rmie.

Porozumienie zakończyło pierw-
szy etap negocjacji płacowych w 
spółce. W najbliższych tygodniach 

zostaną one wznowione. Związ-
kowcy z Solidarności domagają 
się, by w 2016 roku fundusz płac 
wzrósł o 5 proc. Zgodnie z zapisami 

Zakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy ostateczne rozmowy powin-
ny zostać zakończone do końca 
lutego. – W ubiegłym roku udało 

nam się wynegocjować wzrost fun-
duszu płac o 5 proc. Wówczas ne-
gocjacje miały podobny przebieg, 
również były podzielone na dwa 
etapy. Najpierw wynegocjowali-
śmy wzrost o 3 proc., następnie o 
kolejne 2 proc. Mamy nadzieję, że 
w tym roku sytuacja się powtórzy 
– mówi Tadeusz Olejnik 

Związkowcy wynegocjowali 
również nagrodę za ubiegły rok, 
która w równej wysokości 3600 zł 
brutto ma trafi ć na konta wszyst-
kich pracowników do końca przy-
szłego miesiąca.

Gliwicki przewoźnik zatrudnia 
ponad 500 osób. Do Solidarności, 
będącej jednym z trzech związ-
ków zawodowych działających 
w fi rmie, należy 40 proc. załogi. 
Negocjacje płacowe w imieniu 
pracowników prowadzi tylko So-
lidarność. Średnia płaca w spółce 
wynosi 4017 zł brutto.

AK

W parlamencie dobiegają końca prace nad tzw. podatkiem bankowym. W ocenie 
Krajowego Sekretariatu Banków Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność przy jego wdrażaniu 
należy zastosować instrumenty chroniące miejsca pracy szeregowych pracowników banków. 

Trzeba ochronić pracowników 
U

stawa o podatku od 
niektórych instytucji 
fi nansowych została 
przyjęta przez Senat 
31 grudnia. Według 

zapowiedzi rządzących ma ona 
zacząć obowiązywać od początku 
lutego. Nowym podatkiem zostaną 
objęte banki, fi rmy ubezpiecze-
niowe SKOK-i oraz fi rmy pożycz-
kowe. Wpływy budżetowe z tytułu 
podatku bankowego mają wynieść 
ok. 5,5 mld zł. 

Argumentów przemawiających 
za słusznością pomysłu rządzących 
jest wiele. Przede wszystkim polski 
sektor bankowy od lat wypracowuje 
gigantyczne zyski, niezależnie od 
stanu gospodarki czy wysokości stóp 
procentowych. Tylko w 2014 roku 
działające w Polsce banki zarobiły 
netto ponad 16,2 mld zł. Warto tutaj 
zaznaczyć, że ok 70 proc. banków w 
Polsce znajduje się w rękach zagra-
nicznych właścicieli (dla porówna-
nia w Wlk. Brytanii jest to 30 proc. 
a w Niemczech 10 proc.). Znaczna 
część zysków wypracowywanych 
przez działające w Polsce oddziały 
zagranicznych instytucji fi nanso-
wych zamiast zostawać w polskiej 
gospodarce jest wyprowadzana z 
naszego kraju. 

Po drugie, nie bez znaczenia jest 
fakt, że wysokość różnego rodzaju 
opłat i prowizji nakładanych przez 
banki na klientów jest w naszym 
kraju znacznie wyższa niż w zde-
cydowanej większości europejskich 
krajów. Wskazuje na to chociażby 
opublikowany w 2014 roku raport 
Goldman Sahs, zgodnie z którym 
aż 27 proc. łącznych przychodów 
działających w Polsce banków po-
chodzi właśnie z tytułu prowizji i 
opłat. Drożej w Europie jest tylko 
w Austrii, Portugalii i we Włoszech. 

Po trzecie wreszcie, podatek 
bankowy nie jest wcale polskim 
wynalazkiem. Różnego rodzaju 
specjalne podatki, opłaty i taksy dla 

sektora bankowego obowiązują w 
większości europejskich gospoda-
rek. Tak jest m.in. w Niemczech, 
Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji, 
Austrii, Portugalii, Słowacji czy na 
Węgrzech. Innymi słowy fakt, że 
w Polsce banki nie płaciły dotąd 
żadnego „branżowego” podatku, 
stanowi na tle innych państw UE 
raczej wyjątek niż regułę. 

Z drugiej jednak strony nale-
ży pamiętać, że sektor bankowy 
w Polsce zatrudnia ok. 170 tys. 
pracowników. Część banków już 
zapowiedziała, że po wprowa-
dzeniu podatku bankowego prze-
prowadzi redukcje zatrudnienia. 
– Z pewnością liczby, które padają 

w tym kontekście, są przesadzone, 
ale problem rzeczywiście istnieje. 
Solidarność od wielu lat wskazuje, 
że zagraniczne banki działające w 
Polsce transferują swoje ogromne 
zyski do krajów macierzystych i nie 
dzielą się nimi ani z budżetem ani z 
własnymi pracownikami. Podatek 
bankowy to dobre rozwiązanie, ale 
wprowadzając go, nie można za-
pominać o interesie szeregowych 
pracowników banków – mówi Al-
fred Bujara, przewodniczący Krajo-
wego Sekretariatu Banków Handlu 
i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność. 

Ustawa wprowadzająca nowy 
podatek jest procedowana jako 
projekt poselski, a nie rządowy 

i tym samym pracom legislacyj-
nym nie towarzyszą konsultacje 
społeczne. 8 stycznia KSBHiU 
przekazał premier Beacie Szydło 
stanowisko w sprawie podatku 
bankowego. – Zaapelowaliśmy do 
pani premier o wprowadzenie in-
strumentów chroniących miejsca 
pracy pracowników banków oraz 
handlu przed możliwymi negatyw-
nymi konsekwencjami podatków 
bankowego i obrotowego dla sieci 
handlowych. W naszej ocenie takie 
instrumenty powinny zostać wy-
pracowane wspólnie przez rząd, 
pracodawców i związki zawodo-
we – podkreśla Bujara. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: commons.wikimedia.org/Tomasz Nemo5576 Górny

infografi ka na podstawie danych KNF
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Huta Cynku 
Miasteczko Śląskie
» 2016 ROK BĘDZIE DRUGIM Z RZĘDU, 
w którym pracownicy Huty Cynku Miasteczko 
Śląskie będą partycypowali w zyskach wypracowa-
nych przez zakład. Działające w fi rmie organizacje 
związkowe wynegocjowały przedłużenie podpisa-
nego rok temu porozumienia, które gwarantuje 
załodze wypłatę do 10 proc. miesięcznego zysku.
Jak informuje Jan Jelonek, przewodniczący zakła-
dowej Solidarności, dodatkowe pieniądze będą 
wypłacane w dwumiesięcznym okresie rozlicze-
niowym, a o ostatecznej wysokości premii dla 
poszczególnych pracowników zdecydują bezpo-
średni przełożeni. – Ta premia będzie wliczana do 
podstawy, co oznacza, że wpłynie na podwyższenie 
pozostałych składników wynagrodzenia – mówi 
przewodniczący.
Huta Cynku Miasteczko Śląskie produkuje cynk, 
ołów i srebro. W zakładzie zatrudnionych jest 700 
pracowników.

Zakład Inżynierii 
Miejskiej Mikołów
» DWIE WYSOKIE PREMIE UZNANIOWE 
dostali w grudniu i styczniu wszyscy pracownicy 
Zakładu Inżynierii Miejskiej w Mikołowie. Przez 
dwa miesiące z rzędu oprócz wypłaty otrzymywali 
dodatkowo aż 50 proc. swojej pensji zasadniczej. 
O przyznaniu pracownikom premii w maksymalnej 
wysokości przewidzianej w Zakładowym Układzie 
Zbiorowym Pracy zdecydował zarząd spółki w poro-
zumieniu ze związkami zawodowymi.
Jak wyjaśniają związkowcy z zakładowej Solidar-
ności, te premie są pewną formą rekompensaty 
za brak podwyżek płac. – Samorząd, który jest 
właścicielem naszego zakładu, twierdzi, że na 
podwyżki na razie nie ma szans. W tej sytuacji 
wspólnie z pracodawcą uznaliśmy, że skoro płace 
ludzi już od kilku lat stoją w miejscu, to powinni 
przynajmniej dostać za to fi nansowe bonusy w 
postaci wyższych premii uznaniowych. To było 
możliwe, bo funduszem premiowym dysponuje 
zarząd spółki – podkreśla Gabriela Jadamus, prze-
wodnicząca zakładowej Solidarności.
Mikołowski ZIM zatrudnia 95 osób. Spółka m.in. 
zaopatruje miasto w wodę, zajmuje się odbiorem i 
oczyszczaniem ścieków, a także wytwarza i dystry-
buuje ciepło. 

Air Products 
w Siewierzu
» ŚREDNIO O 50 ZŁ BRUTTO WZROSNĄ W 
TYM ROKU miesięczne płace pracowników spółki 
Air Products w Siewierzu. Wysokość podwyżek 
uzależniona została od ich stawek osobistego zasze-
regowania. Pierwsze wyższe pensje załoga dostanie 
razem z wypłatą za styczeń. Wzrost płac wynegocjo-
wały z kierownictwem fi rmy pod koniec 2015 roku 
działające w zakładzie związki zawodowe.
Jak informują związkowcy z Solidarności, pracownicy 
spółki już od kilku lat otrzymują podwyżki w porów-
nywalnej wysokości. Zwykle nie przekraczają one 
1,5 proc. ich płacy zasadniczej. – Ludzie na pewno 
liczą na większe pieniądze, ale pracodawca co roku 
powtarza, że na więcej go nie stać. Przedstawia 
nam wyliczenia i twierdzi, że wyższy wzrost płac 
mógłby m.in. doprowadzić do zwolnień w spółce. 
Te podwyżki są skromne, ale dla nas ważne jest 
to, że są one systematyczne i co roku ludzie mają 
naliczaną wyższą podstawę płac – mówi Jakub 
Kwiatkowski, szef Solidarności w Air Producsts.
Dodaje, że w efekcie niewielkich, lecz regularnych 
podwyżek stawki zasadnicze pracowników spółki 
wzrosły w ciągu ostatnich kilku lat średnio o 
250 zł brutto.
W siewierskim Air Products pracuje blisko 400 osób. 
Zakład zajmuje się produkcją gazów technicznych.

AGA, BEA

KRÓTKO 

Pierwsze posiedzenie WRDS w Katowicach
11 stycznia odbyło się inaugura-
cyjne posiedzenie Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Społecznego w 
Katowicach. Przewodniczącym 
WRDS został szef śląsko-dąbrow-
skiej Solidarności Dominik Kolorz.

Podczas pierwszego posiedzenia 
Rady, które miało miejsce w 
gmachu Śląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego, wybrano prezydium 
WRDS oraz przyjęto regulamin jej 
funkcjonowania. – Mam nadzieję, 
że dialog społeczny na poziomie 
naszego województwa w nowej 
formule będzie funkcjonował 
lepiej i efektywniej. W ramach 
Wojewódzkiej Komisji Dialogu 
Społecznego zajmowaliśmy się 
głównie gaszeniem pożarów. 
Teraz chcemy działać inaczej, 
rozwiązywać problemy, zanim 
ulegną eskalacji oraz inicjować 
dobre rozwiązania dla naszego 
regionu – powiedział po zakoń-
czeniu obrad Dominik Kolorz.

Jak poinformował przewodni-
czący, jeszcze w styczniu odbędzie 
się robocze spotkanie prezydium 
WRDS, natomiast na pierwszą 
dekadę lutego zaplanowano 
pierwsze plenarne posiedzenie 

Rady, które będzie poświęcone 
przede wszystkim  problemom 
branży hutniczej. – Jednym z 
priorytetów Rady będzie również 

kwestia opracowania programu 
dla województwa śląskiego na 
kształt dawnego Kontraktu Regio-
nalnego dla Województwa Kato-

wickiego. Potrzebę stworzenia 
specjalnego programu rozwoju 
naszego regionu dostrzegają w 
mniejszym lub większym stopniu 
wszystkie organizacje i instytucje 
mające swoich przedstawicieli w 
WRDS – wskazał przewodniczący.

Wojewódzkie Rady Dialogu 
Społecznego są tworzone na 
bazie przyjętej w ubiegłym 
roku ustawy o Radzie Dialogu 
Społecznego i innych instytu-
cjach dialogu społecznego. WRDS 
zastąpiły funkcjonujące niegdyś 
Wojewódzkie Komisje Dialogu 
Społecznego. Rady są powoływane 
przez marszałków województw. 
W ich skład wchodzą również 
wojewodowie, przedstawiciele 
reprezentatywnych związków 
zawodowych oraz organizacji 
zrzeszających pracodawców. 
Kadencja przewodniczącego 
Rady trwa jeden rok. Funkcję tę 
zgodnie z ustawą pełnią naprze-
miennie przedstawiciele związków 
zawodowych i pracodawców. 
Prezydium WRDS tworzą przed-
stawiciele wszystkich organizacji 
zasiadających w Radzie.

KAR

Foto: TŚD

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność pozytywnie zaopiniowało 
prezydencki projekt ustawy w sprawie obniżenia wieku emerytalnego. 
Jednocześnie związek postuluje uwzględnienie w nowej ustawie możliwości 
przechodzenia na emeryturę po osiągnięciu odpowiedniego stażu pracy.

Uwzględnić staż pracy
P

r e z y d i u m  K o m i s j i 
Krajowej oceniło, że 
prezydencki projekt 
zakładający powrót do 
wieku emerytalnego 

wynoszącego 60 lat dla kobiet 
i 65 lat dla mężczyzn wychodzi 
na przeciw społecznym oczeki-
waniom. Jednocześnie w ocenie 
związku nowa ustawa emerytalna 
powinna zostać uzupełniona o 
zapisy umożliwiające nabywanie 
uprawnień emerytalnych po 
przepracowaniu odpowiedniej 
liczby lat. Prezydium KK wska-
zało, że prezydencki projekt 
nie rozwiązuje problemu osób 
legitymujących się 35-letnim lub 
40-letnim stażem pracy, które utra-
ciły zdolność do kontynuowania 
zatrudnienia przed osiągnięciem 
powszechnego wieku emery-
talnego. – Prezydium KK NSZZ 
Solidarność postuluje wprowa-
dzenie dla takich osób dodatkowej 
możliwość skorzystania z prawa 
do emerytury uzależnionej od 
stażu pracy, liczonego według 
okresów opłacania składek na 
ubezpieczenie społeczne, bez 
konieczności spełnienia innych 
warunków – czytamy w opinii.

Prezydium KK wskazło również 
na potrzebę poprawy kondycji 
fi nansowej systemu emerytal-
nego poprzez zwiększenie jego 
przychodów. W ocenie związku 
cel ten można osiągnąć m.in. 
poprzez ograniczenie patologii 
występujących na rynku pracy, 
takich jak np. nadużywanie 
tzw. umów śmieciowych czy 
też całkowitego lub częściowego 

zatrudniania pracowników „na 
czarno”. – Najefektywniejsze, 
tak dla wysokości przyszłych 
świadczeń, jak i dla sytuacji 
fi nansowej systemu, pozostają 
jednak działania zmierzające do 
wzrostu realnych wynagrodzeń. 
Brak równowagi finansowej 
systemu ubezpieczeń społecz-
nych w Polsce jest w dużej mierze 

efektem niskiego poziomu płac 
– ocenia prezydium.

W dokumencie podkreślono 
również postulat rozpoczęcia 
prac nad Narodową Strategią 
Demografi czną oraz ograniczenia 
i uszczelnienia KRUS-u, a także 
zmian w systemie promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy. Prezydium KK zwróciło 

również uwagę na konieczność 
podjęcia odrębnych prac legis-
lacyjnych mających na celu 
wyeliminowanie konsekwencji 
prawnych reformy emerytalnej 
wprowadzonej w 2012 roku 
przez rząd PO-PSL, polegającej 
na wydłużeniu wieku emerytal-
nego do 67. roku życia.

ŁUKASZ KARCZMARZYK, DIKK

Foto: TŚD
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Na początku tzw. transformacji mediów interesy na polskim rynku robili Francuzi, Anglicy, Włosi, Norwegowie i 
oczywiście Niemcy, ale też polscy inwestorzy próbowali swoich sił w tym biznesie. Dziś na rynku prasowym, radiowym i 
na rynku portali internetowych dominują Niemcy. 

Czyje są media w Polsce?
P

owinniśmy mówić 
polskie media, czy 
może raczej media w 
Polsce? Jeszcze jakiś 
czas temu wydawało 

się, że kwestia tego, kto jest 
właścicielem tzw. mediów 
komercyjnych w Polsce wyda-
wała się drugorzędna. Wszak i 
redaktorzy naczelni, i wydawcy, 
i dziennikarze są Polakami. 
Piszą artykuły dla polskich 
czytelników, opracowują mate-
riały radiowe i telewizyjne dla 
polskich słuchaczy i widzów. 
Po polsku. Istniała grupa ludzi, 
która uparcie wyrażała ocenę, że 
na rynku medialnym w Polsce 
dominują pisma i rozgłośnie, 
które nie są polskie, lecz polsko-
języczne, jak to określali, ale 
owa grupa dość powszechnie 
była uważana za grono oszo-
łomów i wariatów. Określenie 
„media polskojęzyczne” ma 
mocno pejoratywny, obraź-
liwy charakter i tylko z tego 
powodu ocena, że na rynku 
mediów w Polsce mamy do 
czynienia z dominacją zagra-
nicznych i to głównie niemie-
ckich koncernów, uważana 
była za wariactwo. Tymczasem 
okazuje się, że wariaci nie byli 
tacy szaleni. Raczej ci uważający 
się za normalnych byli ślepi. 

Jak podali dziennikarze 
portalu jagielloński24.pl, 
podmioty o kapitale zagra-
nicznym kontrolują aż 76 proc. 
rynku prasy w Polsce, przy czym 
aż dwie trzecie segmentu praso-
wego skupiają w swoich rękach 
trzy niemieckie koncerny: 
Bauer, Ringier Axel Springer i 
Verlagsgruppe Pasau. 

Bauer
Liderem jest niemieckie 
w y d a w n i c t w o  B a u e r  z 
Hamburga, które posiada 
w Polsce blisko 40 czaso-
pism i kontroluje 1/3 rynku. 
Najważniejsze tytuły to: „Pani”, 
„Twój Styl”, „Olivia”, „Świat 
Kobiety”, „Kobieta i Życie”, 
„Tina”, „Chwila dla Ciebie”, 
„Rewia”, „Życie na Gorąco”, 
„Bravo”, „Bravo Girl”, „Bravo 
Sport”, „Świat Wiedzy” czy 
„Tele Tydzień”. Najpopu-
larniejsza stacja radiowa w 
naszym kraju (obecnie ponad 
25 proc. rynku), czyli RMF 
FM do 2008 roku była polska. 
Teraz jej głównym udzia-
łowcem jest Bauer. Koncern 
z Hamburga jest też właści-
cielem Grupy Interia.pl, trzeciej 
pod względem popularności 
platformy internetowej w 
Polsce. Bauer swoją ofensywę 
na polskim rynku mediów 
zaczął w 1991 roku.

Ringier Axel Springer
Szwajcarsko-niemiecki Ringier 
Axel Springer to kolejny 
potentat, wydawca najpo-
pularniejszego w Polsce dzien-
nika, czyli „Faktu”. Sprze-
daje dziennie około 300 tys. 
egzemplarzy tej gazety. Ten 

sam koncern jest też właści-
cielem „Newsweek Polska” oraz 
miesięcznika „Forbes”. Posiada 
również 49 proc. udziałów w 
wydawnictwie Infor Biznes, 
które jest właścicielem „Dzien-
nika Gazety Prawnej”. Do 
szwajcarsko-niemieckiego 
koncernu należy też największy 
polski dziennik sportowy 
„Przegląd Sportowy” i nasz 
regionalny „Sport”. Ringier Axel 
Springer to również hegemon 
w polskim internecie – jest 
większościowym udziałowcem 
Grupy Onet.pl, największej 
platformy internetowej w 
Polsce. Tak na marginesie, 
popularna porównywarka cen 
– skąpiec.pl od zeszłego roku 
też należy do tego koncernu. 
Niemieckie wydawnictwo Axel 
Springer (nawiasem mówiąc, 
też z Hamburga) na rynku 
mediów w Polsce pojawił 
się w 1994 roku, wydając 
„Panią Domu”. Po fuzji ze 
szwajcarskim wydawnictwem 
Ringier AG w 2010 roku działa 
w Polsce jako Ringier Axel 
Springer Polska. 

Polska Press – Verlagsgruppe Pasau
Rynek prasy regionalnej 
jest zdominowany przez 
Grupę Polska Press, należącą 
do niemieckiego koncernu 
Verlagsgruppe Pasau. Ten 
niemiecki koncern przejął 
aż 18 dzienników regional-
nych, tych najbardziej poczyt-
nych, z długimi tradycjami, 
m.in „Dziennik Zachodni”, 
„Gazetę Krakowską”, „Dziennik 
Bałtycki”, „Dziennik Łódzki”, 
„Express Ilustrowany”, „Gazetę 
Wrocławską”, „Głos Wielko-
polski” czy „Kurier Lubelski”. 
Posiada też ok. 100 tygodników 
regionalnych i lokalnych. 
Praktycznie 90 proc. regio-
nalnej prasy w Polsce wraz z 
powiązanymi z tymi tytułami 
portalami internetowymi jest 
w rękach tego jednego, niemie-
ckiego koncernu. Serwisy ogło-
szeniowe gratka.pl to również 
własność tej niemieckiej grupy.

Polscy wydawcy
N a j w i ę k s z y m  p o l s k i m 
podmiotem na rynku prasy 
jest spółka Agora, wydająca 

„Gazetę Wyborczą”, a także 
bezpłatny dziennik „Metro” 
oraz liczne czasopisma, ale 
w segmencie prasowym nie 
posiada nawet 10 proc. rynku. 
Koncern jest także obecny na 
rynku radiowym. Należą do 
niego m.in. stacja informa-
cyjna TOK FM i Radio Złote 
Przeboje. Niedawno spółka 
otrzymała koncesję na cyfrowy 
telewizyjny kanał naziemny. 
To również potentat na rynku 
internetowym. Grupa portali 
i serwisów Agory jest tuż za 
podium obsadzonym przez 
zagranicznych właścicieli 
– Onet Ringier Axel Springera, 
Wirtualną Polskę, której akcje w 
większości należą do zagranicz-
nych podmiotów oraz Interię 
będącą własnością Bauera. 
Portal Wirtualna Polska należał 
do Telekomunikacji Polskiej, 
obecnie Orange Polska. Został 
sprzedany dwa lata temu.

Na rynku prasy liczącą się 
polską spółką jest Grupa ZPR 
Media. Jej częścią jest Murator 
S.A., właściciel dziennika „Super 
Express”. Grupa jest też właś-

cicielem Radia Eska. Kolejni 
polscy wydawcy na rynku prasy 
to właściciele pojedynczych 
tytułów, liliputy w porównaniu z 
Agorą, plankton w porównaniu 
z niemieckimi koncernami. To 
m.in. grupa Gremi, właściciel 
dziennika „Rzeczpospolita”, 
Polityka sp z.o.o, wydająca 
tygodnik „Polityka” spółka 
PMPG Polskie Media wyda-
jąca tygodniki „Do Rzeczy” i 
„Wprost” oraz spółka Fratria, 
wydająca tygodnik „wSieci”, 
właściciel portalu wPolityce.

Radio i telewizja
Połowa rynku radiowego 
w Polsce należy do dwóch 
zagranicznych potentatów 
Grupy RMF FM należącej do 
koncernu Bauera i holdingu 
Eurozet (Radio Zet, Antyradio, 
Plus) będącej częścią francu-
skiego koncernu Lagardère. 
Pozostała część jest podzielna 
między rozgłośnie ogólno-
polskie i regionalne radia 
publicznego oraz stacje nale-
żące m.in. do Agory i ZPR 
Media. Stosunkowo najlepiej 

z punktu widzenia obecności 
rodzimego kapitału wygląda 
rynek telewizyjny. Ponad 70 
proc. tego segmentu należy do 
trzech podmiotów: publicznej 
TVP oraz prywatnych Polsatu 
i TVN. Dwie pierwsze fi rmy 
są polskie, TVN ma amery-
kańskich właścicieli.

Powyższe zestawienie 
wyraźnie pokazuje, że na 
rynku mediów w Polsce istnieje, 
najdelikatniej rzecz ujmując, 
olbrzymia nierównowaga. Już 
tylko na rynku telewizyjnym 
polska własność ma przewagę 
nad zagraniczną. Wchodząc w 
ostatnim czasie na portale nale-
żące do Bauera czy koncernu 
Ringier Axel Springer, można 
było się wyraźnie przekonać, 
że opowieści o tym, jakoby 
zagraniczny kapitał nie miał 
narodowości, to bajeczka dla 
frajerów. Ma i dba o swoje 
własne, narodowe interesy. 
I wcale nie trzeba być zwolen-
nikiem obecnego rządu, żeby 
to dostrzec. Po prostu widać 
to jak na dłoni. 

STEFAN WOŹNICKI

Foto: TŚD
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Ubiegły rok był bardzo trudny dla pracowników kolei. Doszło m.in. do redukcji etatów. W części spółek 
zaplanowane zostały akcje strajkowe. Po wyborach parlamentarnych i zmianach personalnych w zarządach spółek 
kolejowych pracodawcy rozpoczęli rozmowy ze stroną społeczną. Protesty zostały zawieszone do końca marca.

Kolejarze liczą na pozytywne zmiany
Już w lutym 2015 roku 

największe kolejarskie 
związki zawodowe ogło-
siły pogotowie straj-
kowe w proteście prze-

ciwko ciągłej restrukturyzacji 
kolei. Związkowcy zwrócili 
się wówczas do premier Ewy 
Kopacz i minister infrastruk-
tury Marii Wasiak o rozpoczęcie 
rozmów na temat problemów 
branży, ale nie otrzymali satys-
fakcjonującej odpowiedzi, nie 
wstrzymano też programów 
dobrowolnych odejść i reor-
ganizacji spółek.

Protesty w PKP Cargo
Tylko w pierwszej połowie 
ubiegłego roku w spółce PKP 
Cargo, będącej największym 
towarowym przewoźnikiem 
kolejowym w Polsce i drugim 
pod względem wielkości w 
Europie, zlikwidowanych 
zostało 3500 miejsc pracy. 
W sierpniu po fi asku mediacji 
we wszystkich zakładach PKP 
Cargo przeprowadzone zostało 
referendum strajkowe, podczas 
którego 96 proc. głosujących 
opowiedziało się za rozpoczę-
ciem protestu. Akcja została 
zaplanowana na 9 listopada, 
ale ze względu na zmianę na 
stanowisku ministra infrastruk-
tury i budownictwa związki 
zdecydowały o zawieszeniu 
strajku do 18 grudnia. Dwa 
dni wcześniej przedstawiciele 
KKPS podpisali porozumienie 
z zarządem spółki. Zgodnie 
z nim wstrzymano reorga-
nizację zakładów PKP Cargo 
oraz zapowiedziano rozmowy 
przedstawicieli nowego zarządu 

ze związkowcami, a strajk 
został zawieszony do 31 marca 
2016 roku.

Konfl ikt w PKP SA
W połowie roku referendum 
strajkowe przeprowadzone 
zostało w spółce PKP SA. Więk-
szość pracowników, którzy 
wzięli w nim udział, opowie-
działa się za strajkiem. Do 
protestu nie doszło, ponieważ 
w grudniu związkowcom udało 
się podpisać porozumienie z 
zarządem spółki. Zagwaranto-

wało ono wszystkim pracow-
nikom wypłatę jednorazowej 
premii z okazji branżowego 
święta w wysokości 300 zł 
brutto. Pracodawca zobowiązał 
się też do rozpoczęcia nego-
cjacji płacowych, które będą 
prowadzone do końca marca.

Prywatyzacja PKP Energetyka
Szerokim echem odbiła się ubie-
głoroczna sprzedaż funduszowi 
inwestycyjnemu CVC Capital 
Partners z Luksemburga jednej 
z kluczowych spółek kolejo-

wych, jaką jest PKP Energe-
tyka – jedyny dostawca energii 
elektrycznej dla sektora kolejo-
wego. Związkowcy do końca 
sprzeciwiali się tej transakcji, 
ale gdy okazało się, że jest ona 
już przesądzona, wynegocjo-
wali dla pracowników premię 
prywatyzacyjną i pakt gwarancji 
pracowniczych. Jednak już 
miesiąc po sprzedaży nowy 
właściciel zapowiedział wpro-
wadzenie Programu Dobro-
wolnych Odejść i redukcję 
zatrudnienia o ok. 1000 osób. 

Lepiej w Kolejach Śląskich
Nieco lepiej miniony rok 
oceniają związkowcy ze spółki 
Koleje Śląskie. – W ubiegłym 
roku wszystkie umowy o pracę 
na czas określony zostały 
zamienione w umowy o 
pracę na czas nieokreślony 
i udało nam się podpisać 
Zakładowy Układ Zbiorowy 
Pracy. Spółka uruchomiła dwa 
nowe połączenia, co pozwo-
liło na przyjęcie do pracy 
kilkunastu osób – informuje 
Mariusz Samek, przewodni-

czący Solidarności w Kolejach 
Śląskich. W jego ocenie do 
rozwiązania wciąż pozostaje 
wiele kwestii. Najważniejsze 
z nich to bardzo niskie płace 
pracowników administracji 
oraz brak własnego zaplecza 
technicznego.

Trzeba jednak pamiętać, że 
Koleje Śląskie przejęły tylko 
część załogi likwidowanego 
w 2011 roku Śląskiego Zakła-
du Przewozów Regionalnych, 
a ok. 1000 pracowników zo-
stało wówczas bez pracy. 
Zlikwidowano również część 
połączeń regionalnych. 

Rok zmian
Związkowcy mają nadzieję, 
że w 2016 roku dojdzie do 
dobrych zmian na kolei, co 
ma zagwarantować powo-
łanie na kluczowe stanowiska 
fachowców. – Koalicja PO-PSL 
powierzyła kolej bankowcom, 
teraz do zarządzania spółkami 
kolejowymi wracają specjaliści 
z doświadczeniem w branży 
– podkreśla Henryk Grymel. 
W jego ocenie istotną kwestią 
będzie powrót do obszarowego 
zarządzania spółkami, tzn. 
poprzez dyrektorów powo-
ływanych w poszczególnych 
spółkach na terenie woje-
wództw, a nie z central w 
Warszawie.

W spółkach kolejowych 
zatrudnionych jest ok. 80 
tys. pracowników. Najwięk-
sze z nich to m.in. Polskie 
Linie Kolejowe, PKP Cargo, 
PKP Intercity oraz Przewozy 
Regionalne.

AGNIESZKA KONIECZNY

Foto: commons.wikimedia.org/Jakub Hałun

We wrześniu znikną tzw. godziny karciane
Minister Edukacji Narodowej 
Anna Zalewska zapowiedziała 
rezygnację tzw. godzin karcia-
nych wraz z początkiem przy-
szłego roku szkolnego. Ich 
likwidacja była jednym z 
postulatów oświatowej Solidar-
ności. W ocenie związkowców 
godziny karciane są naduży-
wane przez dyrektorów szkół 
i organy prowadzące placówki 
oświatowe.

Godziny karciane są to za-
pisane w Karcie Nauczyciela 
dwie dodatkowe lekcje w ty-
godniu w szkole podstawo-
wej i gimnazjum oraz jedna 
w szkole ponadgimnazjalnej, 
które nauczyciel powinien 
przeznaczać na pracę z ucznia-
mi o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. Dotyczy to 
zarówno uczniów słabszych, 
jak i zdolnych. Godziny te nie 
wchodzą w skład tzw. pensum 
nauczycielskiego, ale nauczy-
ciel powinien udokumento-
wać ich przeprowadzenie. 
– Nauczyciele muszą nie tylko 
poświęcać swój wolny czas na 
realizację godzin karcianych, 

ale także zajmować się zupeł-
nie niepotrzebną biurokracją 
– mówi Bożena Gładysiewicz, 
przewodnicząca oświatowej 
Solidarności w Będzinie.

Szef Regionalnego Sekreta-
riatu Nauki i Oświaty NSZZ 
Solidarność Lesław Ordon pod-
kreśla, że wprowadzenie go-
dzin karcianych poskutkowało 

patologiami w szkołach. – W 
wielu szkołach pozwalniano 
nauczycieli zatrudnionych w 
świetlicach, a dziury po nich 
łata się godzinami karciany-

mi. Są takie szkoły, w których 
do świetlic przychodzą tylko 
nauczyciele w ramach godzin 
karcianych. Taka rotacja opie-
kunów nie jest wskazana dla 
najmłodszych uczniów, którzy 
w świetlicach szkolnych spę-
dzają najwięcej czasu – mówi 
przewodniczący oświatowej 
Solidarności w regionie.

Oszczędności gmin na 
oświacie doprowadziły też 
do rezygnacji wielu szkół z 
prowadzenia kółek zainte-
resowań. Czasy, w których 
w każdej szkole prowadzo-
ne były kółka zaintereso-
wań niemal ze wszystkich 
przedmiotów, przeszły już 
do historii. – Takich kółek 
jest zdecydowanie mniej, 
samorządy na nich oszczę-
dzają – mówi Lesław Ordon.

Bożena Gładysiewicz po-
daje przykład dwóch będziń-
skich szkół podstawowych 
SP nr 1 i SP nr 11. – W tych 
szkołach są prowadzone do-
datkowe kółka, z tą różnicą, 
że w SP nr 1 są one płatne, 
natomiast w SP nr 11 za ich 

prowadzenie nauczyciele 
nie otrzymują pieniędzy 
– mówi. Przyznaje, że o ile 
w szkołach podstawowych i 
gimnazjalnych zdarzają się 
kółka zainteresowań odpłat-
ne dla nauczycieli, o tyle w 
szkołach ponadgimnazjalnych 
są one bezpłatne.

Zgodnie z zapisami Karty 
nauczyciel nie powinien 
pracować dłużej niż przez 
40 godzin w tygodniu. Do-
tyczy to pensum, które w 
przypadku tzw. nauczycieli 
tablicowych wynosi 18 go-
dzin, nauczycieli świetlicy 
25 godzin i nauczycieli za-
trudnionych w bibliotekach 
30 godzin oraz pozostałego 
czasu przeznaczonego na 
pracę. Jest to przygotowanie 
do zajęć, sprawdzanie klasó-
wek i zebrania z rodzicami. 
Z badań przeprowadzonych 
przez podlegający MEN In-
stytut Badań Edukacyjnych 
wynika, że średnio nauczyciel 
w Polsce pracuje 46 godzin 
tygodniowo.

AGNIESZKA KONIECZNY

Foto: fl ickr.com/Elmira College
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Tomasz Kosterka
CDO24

Przymusowy ustrój 
majątkowy małżonków
W 

p o w s z e c h n y m 
rozumieniu ustrój 
rozdzielności mająt-

kowej małżonków powstaje 
w drodze umowy zawieranej 
przez małżonków w formie 
aktu notarialnego bądź w 
wyniku orzeczenia rozwodu. 
Ustawodawca przewidział 
jednak możliwość sądowego 
zniesienia wspólności mająt-
kowej małżonków w sytuacji, 
w której jeden z małżonków 
nie wyraża zgody na podpi-
sanie takiej umowy, podczas 
gdy ustanowienie ustroju 
rozdzielności majątkowej jest 
niezbędne dla ochrony inte-
resów majątkowych drugiego 
z małżonków.

Zgodnie z treścią art. 52 
Kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego z ważnych powodów 
każdy z małżonków może 
żądać ustanowienia przez sąd 
rozdzielności majątkowej. 
Ustawodawca nie wskazał 
jednak enumeratywnie, jakie 
okoliczności należy rozu-
mieć pod pojęciem „ważnych 
powodów”. Zgodnie z utrwa-
lonym poglądem doktryny 
i orzecznictwa za „ważne 
powody” uznać należy sytu-
ację, w której wspólność 
majątkowa zagraża dobru 
jednego z małżonków, bądź 
bezpieczeństwu finanso-
wemu założonej rodziny. 
Jako przykłady zachowań 
uzasadniających żądanie usta-
nowienia przez sąd rozdziel-
ności majątkowej wskazać 
można lekkomyślne trwonienie 
przez jednego z małżonków 
zarobków lub postępowanie 

zagrażające poniesieniem 
znacznego uszczerbku w 
majątku wspólnym takie jak 
niekontrolowane zaciąganie 
zobowiązań. Bez wątpienia 
przyczyną uzasadniającą 
wytoczenie powództwa o 
ustalenie rozdzielności mająt-
kowej będzie również rażące 
zaniedbywanie obowiązków 
zaspokajania zwykłych potrzeb 
rodziny spowodowane nało-
gami. Warto również wskazać, 
iż zgodnie z wyrokiem Sądu 
Najwyższego z dnia 19 września 
2000 r., wydanego w sprawie o 
sygnaturze akt IV CKN 100/00 
sąd oceniając zasadność żądania 
zniesienia wspólności usta-
wowej małżeńskiej powinien 
wziąć pod uwagę również takie 
okoliczności, jak wzgląd na 
dobro rodziny lub pozwanego 
małżonka, a także ewentualną 
winę małżonka, który wystąpił 
z takim żądaniem.

Legitymacja czynna do 
wytoczenia powództwa o 
ustanowienie rozdzielności 
majątkowej małżonków 
może również przysługiwać 
wierzycielowi jednego z 
małżonków, pod warun-
kiem uprawdopodobnienia, 
iż zaspokojenie wierzytel-
ności stwierdzonej tytułem 
wykonawczym wymaga 
dokonania podziału majątku 
wspólnego małżonków. Warto 
jednak wskazać, iż zgodnie 
z utrwalonym poglądem w 
doktrynie trafnie przyjmuje 
się, iż powyższe uprawnienie 
wierzyciela winno być stoso-
wane przez sądy absolutnie 
wyjątkowo natomiast upraw-

dopodobnienie przez wierzy-
ciela konieczności podziału 
majątku wspólnego małżonków 
może powodować w praktyce 
znaczne trudności. 

Należy zwrócić uwagę, iż 
sądem właściwym rzeczowo 
dla rozpoznawania spraw 
dotyczących przymusowego 
ustroju rozdzielności mająt-
kowej jest sąd rejonowy.

W tym miejscu należy 
podkreślić, iż na podstawie 
art. 52 § 2 Kodeksu rodzin-
nego i opiekuńczego rozdziel-
ność majątkowa powstaje z 
dniem oznaczonym w wyroku, 
który ją ustanawia, a tylko w 
wyjątkowych wypadkach sąd 
może ustanowić rozdzielność 
majątkową z dniem wcześniej-
szym niż dzień wytoczenia 
powództwa.

Wyżej przedstawiony 
pogląd znajduje pełne odzwier-
ciedlenie w treści orzeczenia 
Sądu Najwyższego z dnia 11 
grudnia 2008 r., sygn. akt II CSK 
371/08, zgodnie z którym usta-
nowienie przez sąd rozdziel-
ności majątkowej pomiędzy 
małżonkami z datą wcześ-
niejszą niż dzień wytoczenia 
powództwa, jest dopuszczalne 
co do zasady wyłącznie w 
sytuacji, w której małżonkowie 
pozostają od dłuższego czasu 
w separacji faktycznej, czyli 
żyją w rozłączeniu. Należy 
jednak pamiętać, iż rozdziel-
ność majątkowa nie może 
być ustanowiona w żadnym 
wypadku z datą wcześniejszą 
niż chwila powstania ważnych 
powodów uzasadniających jej 
ustanowienie.

Należy również podkreślić, 
iż rozdzielność majątkowa 
powstanie z mocy prawa w 
razie ubezwłasnowolnienia lub 
ogłoszenia upadłości jednego 
z małżonków. Nadto należy 
wskazać, iż rozdzielność mająt-
kowa powstanie również ex 
lege w sytuacji orzeczenia 
separacji.

Reasumując, przymusowy 
ustrój rozdzielności mająt-
kowej pozwala na ochronę 
interesów majątkowych 
małżonka oraz dobra zało-
żonej rodziny bez konieczności 
przeprowadzenia postępo-
wania w przedmiocie separacji 
bądź rozwodu.

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 nie mogą zastąpić porady 
prawnej w indywidualnej sprawie.

Przypominamy, że osoby 
posiadające Ochronę Prawną 
CDO24 mogą zawsze, na bieżąco 
zasięgnąć szczegółowych infor-
macji 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 zapoznania 
się z ofertą CDO24 na stronie 
internetowej www.cdo24.pl.

Z wielkim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

KRYSTIANA MNICHA
członka Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność

przy Alchemia S.A. – Huta Batory w Chorzowie.

Rodzinie oraz Bliskim

serdeczne wyrazy współczucia
w imieniu koleżanek i kolegów

z zakładowej Solidarności

przekazuje
przewodnicząca
Stefania Penkała

Naszemu Koledze

Mieczysławowi Czarneckiemu

wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci

TATY
składają

koleżanki i koledzy
z biura terenowego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 

NSZZ Solidarność w Sosnowcu
i z zagłębiowskiej Solidarności

Komunikat 
dla Komisji Zakładowych

Komisje nieposiadające numeru REGON i NIP oraz nieskła-
dające aktualnej ankiety informacyjnej, analizy składek, 
nie otrzymają potwierdzenia rejestracji ZOZ i MOZ. 
Ponadto przypominamy o ustawowych terminach składania spra-
wozdań w urzędach skarbowych.

WAŻNE: Decydującą datą jest data podjęcia uchwały 
zatwierdzającej sprawozdania (bilans, rachunek wyników, 
informacja dodatkowa).

Jeżeli data podjęcia uchwały jest przed 31 marca 2016 roku – komplet 
(CIT-8, CIT-8/O, sprawozdania) składa się do 10 dni od daty uchwały.

Jeżeli data podjęcia uchwały jest po 31 marca 2016 roku, CIT-8, 
CIT-8/O, należy składać do 31 marca 2016 roku; pozostałe spra-
wozdania składa się do 10 dni od daty uchwały, ale nie później 
niż do 30 czerwca 2016 roku.

PIT 4R – do 1 lutego 2016 roku.

PIT 11 i PIT 8C – rozliczeniowe z tytułu podatku dochodowego 
od osób fi zycznych należy złożyć do 1 lutego 2016 roku do urzędu 
skarbowego, a do 29 lutego 2016 roku wysłać podatnikom.

Termin składania do ZR analizy składek za rok 2015 upływa 
31 marca 2016 roku.

Termin składania informacji o liczebności członków dwa razy 
każdego roku za I i II półrocze danego roku.

Więcej informacji: 
Halina Murzyn – pok. 112, tel. 32 353 84 25 wew. 112.

W serwisie internetowym śląsko-dąbrowskiej Solidarności można 
pobrać druki bilansu, rachunku wyników, informacji dodat-
kowej – załączniki do CIT-8 oraz inne (zakładka: Dla związkowców/
Dokumenty do pobrania/Druki fi nansowe).

Komunikat
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» SIĘ POROBIŁO. SAMI NIE WIEMY, 
CO JEST ZABAWNIEJSZE. Kura jako 
ten, który ma odpolitycznić telewizję 
publiczną, czy Kraśko i Lis jako męczennicy 
wolności słowa i rzetelności dziennikarskiej 
III RP. Aczkolwiek już niedługo skończą 
się śmichy-chichy. Jak podała gazeta, 
której nie jest wszystko jedno, organizacja 
o nazwie Europejska Unia Nadawców 
niepokoi się sytuacją mediów publicznych 
w Polsce i może nas wyrzucić ze swoich 
szeregów. Czym to grozi – zapytacie? 
Jeżeli akurat stoicie, lepiej usiądźcie, a jak 
już siedzicie, to się połóżcie na wszelki 
wypadek. Otóż, gdy EUN nas wywali, nie 
będziemy mogli startować w konkursie 
Eurowizji! Innymi słowy, jeżeli Kura z 
Kaczafi m się nie uspokoją, stracimy szanse 
uczestniczenia w najbardziej czerstwym i 
tandetnym przeglądzie piosenki dansin-
gowej, jaki widział świat. Tego naród na 
pewno nie zniesie i wyjdzie na ulice. A fali 
protestów w obronie prawa do oglądania 
w telewizji śpiewającej kobiety z brodą 
nie przetrzyma już żaden rząd i żadna 
większość parlamentarna.

» JEST TYLKO JEDEN PROBLEM. Jeżeli 
ta fala manifestacji nadejdzie niebawem, 
to nie będzie jej mógł poprowadzić Rychu 
Swetru. A jak wiadomo, bez niego żadna 
oddolna manifestacja, żadna antysystemowa 
rewolucja i żaden sondaż po prostu się nie 
uda. Okazuje się, że Swetru wyszedł na 
chwilę z telewizyjnego studia i pojechał 
na narty do Austrii. Gdy zaczął zjeżdżać i 
zauważył, że nie nagrywa go żadna kamera, 
a obok nie szusuje nikt z mikrofonem w 
ręku, stracił orientację wywinął orła i zrobił 

se kuku w kolano. Kuku okazało się na 
tyle poważne, że musiał przejść operację i 
przez kilka miesięcy będzie poruszał się o 
kulach. My jednak głęboko wierzymy, że 
gdy przyjdzie czas obalić system, Rychu 
będzie już w pełni sił. Na bank. 

» JAK MOŻE JESZCZE CZĘŚĆ Z WAS 
PAMIĘTA, kiedyś na polskiej scenie 
politycznej występowała niejaka Ewka 
Kopacz. Złośliwi twierdzą, że po ponad 
rocznym premierowaniu Ewki nie pozo-
stał żaden namacalny i wartościowy ślad. 
To oczywista nieprawda i nikczemne 
kłamstwo, na co dowód przedstawiło 

niedawno Centrum Informacyjne Rządu. 
Otóż okazuje się, że w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów po Ewce zostało 350 
fl aszek niewypitej gorzały. Jak podało 
CIR, tylko w okresie od października 2014 
roku do września 2015 roku kancelaria 
Ewki nakupiła napojów wyskokowych 
za prawie 35 tys. zł. Niedawno legenda 
polskiego futbolu Zdzichu Kręcina stwier-
dził, że 95 proc. alkoholu w swoim życiu 
wypił służbowo. Nie wiemy, jaki wynik 
wykręciła Ewka, ale skoro tyle po niej 
jeszcze zostało, można przypuszczać, 
że dała z siebie 100 proc.

GOSPODZKI&PODRÓŻNY

ROZBAWIŁO nas to

Foto: Docinek.com

Wchodzi pacjent do lekarza i pyta:
– Przepraszam doktorze, do której 
dzisiaj pan przyjmuje?
– Do tej – mówi lekarz, poka-
zując lewą wewnętrzną kieszeń 
marynarki.

***
Podchodzi facet do kiosku ruchu 
i prosi o paczkę fajek. Kioskarka 
mu podaje. On patrzy, czyta: 
UWAGA! PALENIE TYTONIU 
POWODUJE IMPOTENCJĘ. Facet 
oddaje fajki i mówi:
– Pani mi da takie z rakiem.

***
Morze Północne, lodowaty wicher 
hula jak cholera. Na pokładzie 
statku stoi dwóch marynarzy.
– W taką pogodę z gołą głową? 

Gdzie masz swoje nauszniki? 
– pyta jeden.
– Od czasu nieszczęśliwego 
wypadku już ich nie noszę.
– Jakiego nieszczęśl iwego 
wypadku?
– Kumpel zapraszał na wódkę, a 
ja nie słyszałem.

***
W piaskownicy:
– Czy może pani powiedzieć synowi, 
żeby mnie nie przedrzeźniał?
– Jasiu, przestań robić z siebie 
idiotę.

***
Dziadek zabrał Jasia pierwszy 
raz na rozprawę sądową. Jasio 
widząc po raz pierwszy adwokata 
ubranego w togę, pyta:

– A dlaczego ten pan jest ubrany 
jak kobieta?
– Bo będzie zaraz długo mówił!

***
Ojciec do Jasia:
– Mamusia skarży się, że zacho-
wujesz się, jakbyś w ogóle nie 
słyszał, co do ciebie mówi.
– Ale tato...
– Nie tłumacz się, tylko mów, jak 
ci się udało to osiągnąć.

***
Gliniarz z drogówki wraca do 
domu i od progu woła do syna:
– Pokaż dzienniczek!
Syn wyciąga dzienniczek. W środku 
kilka pał i 100 złotych. Ojciec 
wprawnym ruchem chowa kasę 
i mówi:

– No, przynajmniej w domu 
wszystko w porządku.

***
W tramwaju:
– Co się pan tak pchasz na chama?!
– A bo to człowiek wie, na kogo 
się pcha.

***
– Jak kobieta się waży? 
– Staje na wagę, patrzy na wynik, 
upewnia się, ociera łzy, uspokaja 
się i dopiero wtedy dostawia 
drugą nogę.

***
– Jaka jest różnica między żoną, 
a kochanką?
– 30 kg.
– A między mężem, a kochankiem?
– 30 minut.

Reklama

Akcja Sekcji Młodych

„Nie być hapik, dej nom krew”, „Wiara, wszyscy na juchę” 
– tak gwarą śląską i wielkopolską członkowie Sekcji Młodych 
NSZZ Solidarność z obu regionów zachęcają do udziału w 
zbiórce krwi. Akcja odbędzie się 22 stycznia w siedzibie 
Zarządu Regionu wielkopolskiej Solidarności w Poznaniu.
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19-20 stycznia – Rozwój związku 
(Janusz Zabiega)

19-21 stycznia – Ogólnozwiąz-
kowe i uprawnienia organizacji 
związkowych (Andrzej Kampa)

25-26 stycznia – Negocjacje 
– techniki  i strategie – szkolenie 
podstawowe (Jacek Majewski)

28 stycznia – Szkolenie dosko-
nalące dla SIP (Inspektor OIP)

Harmonogram szkoleń
związkowych 

styczeń  2016
Miejsce szkoleń: siedziba Zarządu Regionu, Katowice, ul. Floriana 7.

Dodatkowych informacji udzielą Państwu:

Agnieszka Lenartowicz-Łysik (Biuro Szkoleń), pokój 223, 
tel. 32 353 84 25 w. 223, 555, zagraniczne@solidarnosckatowice.pl
Joanna Ciechelska (Sekretariat Ogólny), pokój 110, 
tel./fax 32 253 78 00, sekrzr@solidarnosckatowice.pl


