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Małgorzata Grabowska: Trudno nie 
odnieść wrażenia, że komuś bardzo 
zależy na szybkim i cichym przejęciu 
siewierskiego szpitala. » STRONA 3

Tadeusz Nowak: Pracownik będzie 
mógł wybrać zgromadzone pieniądze w 
całości lub pobierać z uskładanej kwoty 
co miesiąc dodatek do emerytury. » STRONA 3

Miarą skuteczności każdej organizacji społecznej jest zdolność wprowadzania tematów do dyskursu 
publicznego. Solidarność z pewnością to potrafi . Sprawy ważne dla związku i pracowników stają się wiodącymi 
wątkami  debaty społecznej w Polsce. 

Ton nadaje Solidarność
A

ktywne uczestni-
ctwo w debacie 
publicznej jest dla 
związku zawo-
dowego równie 

ważne, jak negocjacje z praco-
dawcami czy inicjowanie zmian 
w prawie pracy. Solidarność 
w ostatnich latach stała się 
jednym z liderów kształto-
wania publicznego dyskursu. 
Wiele tematów znajdujących 
się dzisiaj w centrum zaintere-
sowania polityków i publicy-
stów zaistniało w społecznej 
świadomości właśnie dzięki 
Solidarności. 

Umowy na czas określony
Przedstawiciele elit poli-
tycznych przez bardzo długi 
czas bagatelizowali problem 
rozpowszechnienia w Polsce 
terminowych umów o pracę. 
Reprezentanci pracodawców 
i przeważająca część mediów 
twierdziły wręcz, że stały etat 
to przeżytek nieprzystosowany 
do wymogów nowoczesnej 
gospodarki. Solidarność konse-
kwentnie wskazywała, że 
nadużywanie umów termino-
wych pozbawia pracowników 
jakiejkolwiek życiowej stabili-
zacji i stanowi dyskryminację 
sprzeczną z prawem unijnym. 
W grudniu 2013 roku Komisja 
Europejska w odpowiedzi 
na skargę Solidarności w tej 
sprawie przesłała polskim 
władzom ofi cjalne wezwanie 
do usunięcia uchybienia w 
polskim prawie. W lutym 
wejdzie w życie nowelizacja 
Kodeksu pracy ograniczająca 
stosowanie umów termi-
nowych. To bezsprzecznie 
zasługa NSZZ Solidarność. 

Umowy śmieciowe
Ten termin oraz problem, 
którego dotyczy, również 
został wprowadzony do debaty 
publicznej przez związek. 
Problem umów śmieciowych 
stał się jednym z głównych 
punktów niedawnej kampanii 
parlamentarnej. Pomysł na 
ograniczenie „śmieciówek” 
zgłaszały niemal wszystkie 
ugrupowania startujące w 
wyborach i co bardzo istotne, 
żadne z nich nie twierdziło już, 
że tego typu formy zatrud-
nienia są korzystne dla pracow-

ników i gospodarki, choć 
jeszcze kilka lat wcześniej 
ta opinia była nagminnie 
powtarzana. Wieloletnia presja 
Solidarności doprowadziła do 
zmian w prawie polegających 
na oskładkowaniu umów 
zleceń. Nowe przepisy w 
tym zakresie obowiązują od 
stycznia tego roku.

Relacje władza-obywatel
Zwiększenie obywatelskiej 
kontroli nad politykami to 
kolejny kluczowy temat 
zarówno kampanii prezy-
denckiej, jak i parlamentarnej. 
Kwestie wzmocnienia obywa-
telskich inicjatyw ustawo-
dawczych i referendum miały 
znaczący wpływ na wynik 
majowych i październiko-
wych wyborów. Podnoszenie 
proobywatelskich postulatów 
w kampanii wyborczej przyczy-
niło się w niemałym stopniu 

zarówno do świetnego wyniku 
Pawła Kukiza w pierwszej turze 
wyborów prezydenckich, jak 
i ostatecznego zwycięstwa 
w tych wyborach Andrzeja 
Dudy. Analogicznie było w 
przypadku sukcesu Prawa i 
Sprawiedliwości oraz Ruchu 
Kukiz’15 w wyborach parla-
mentarnych. 

Należy pamiętać, że to 
Solidarność jako pierwsza 
zaczęła głośno mówić o prob-
lemie lekceważenia przez 
polityków głosu obywateli i 
wyrzucania do kosza obywatel-
skich inicjatyw. To Solidarność 
zebrała setki tysięcy podpisów 
pod obywatelskim projektem 
ustawy o płacy minimalnej i 
miliony podpisów pod wnio-
skiem o referendum w sprawie 
wieku emerytalnego. To Soli-
darność wreszcie zorganizo-
wała we wrześniu 2013 roku  
Ogólnopolskie Dni Protestu 

w Warszawie, domagając się 
wzmocnienia obywatelskiej 
kontroli nad władzą. 

Przykładów postulatów 
Solidarności, które dzięki 
wysiłkom związku stawały 
się pierwszoplanowymi tema-
tami publicznej debaty i osią, 
wokół której toczyły się spory 
głównych sił politycznych w 
naszym kraju, można podać 
znacznie więcej. To choćby 
kwestia wieku emerytalnego, 
która stała się jednym z naczel-
nych punktów zwycięskiej 
kampanii wyborczej prezy-
denta Dudy i Prawa i Spra-
wiedliwości, czy zagrożeń 
wynikających z unijnej polityki 
klimatyczno-energetycznej 
dla polskiej gospodarki. 

Kontrakt dla Śląska
NSZZ Solidarność jest jednym 
z liderów kształtowania agendy 
publicznej debaty nie tylko 

na poziomie krajowym, ale 
również regionalnym. Przy-
kładem tego może być postulat 
opracowania programu odbu-
dowy gospodarczej i rozwoju 
naszego województwa na 
kształt dawnego Kontraktu 
Regionalnego dla Woje-
wództwa Katowickiego, który 
śląsko-dąbrowska Solidarność 
zgłosiła już wiele miesięcy 
temu. Potrzeba stworzenia 
takiego programu została zapi-
sana w porozumieniu między 
rządem i związkami zawodo-
wymi z 17 stycznia ubiegłego 
roku. Kilka miesięcy później 
ówczesna premier Ewa Kopacz 
zaprezentowała w Katowicach 
słynny program Śląsk 2.0. 
Choć szybko okazało się, że 
rządowy dokument to jedynie 
propagandowa wydmuszka, 
koncepcja programu dla Śląska 
na stałe utkwiła jednak w 
świadomości przedstawicieli 

regionalnych elit politycznych 
i gospodarczych. W grudniu 
ubiegłego roku marszałek woje-
wództwa śląskiego Wojciech 
Saługa zapowiedział program 
rozwoju naszego regionu 
pod nazwą Śląsk 3.0. Temat 
programu dla Śląska powrócił 
również podczas stycznio-
wych inauguracyjnych obrad 
Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego w Katowicach. 

Często zdarza się, że poli-
tycy różnych opcji, zawłasz-
czają pomysły Solidarności i 
przedstawiają je jako swoje 
własne. To jednak rzecz drugo-
rzędna. Najważniejsze, aby 
dobre dla pracowników i 
polskiego społeczeństwa 
zmiany inicjowane przez 
związek były realizowane. 
Bez względu na to, kto będzie 
później przypisywał sobie ich 
autorstwo. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: TŚD
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INNI napisali

Krótszy tydzień 
pracy w Portugalii

P
racownicy administracji publicznej w 
Portugalii będą pracowali 35-godzin 
w tygodniu. 15 stycznia parlament w 

Lizbonie uchwali ustawę skracającą czas 
pracy w urzędach państwowych do siedmiu 
godzin w ciągu dnia. Szczegóły i konkretny 
termin przywrócenia 35-godzinnego tygo-
dnia pracy dla portugalskich urzędników 
jeszcze nie zostały ustalone, poświęcone im 
zostanie odrębne głosowanie w parlamencie.

Dwa dni wcześniej, 13 stycznia w 
stolicy Portugalii odbyła się demonstracja 
pracowników administracji publicznej, 
którzy domagali się przywrócenia skró-
conego tygodnia pracy. Niekorzystne dla 
nich przepisy weszły w życie pod koniec 
września 2013 roku. Decyzję podjętą 
wówczas przez centroprawicowy rząd 
do Sądu Administracyjnego w Lizbonie 
zaskarżyły związki zawodowe.

Pod koniec listopada ubiegłego roku 
władzę w Portugalii objął gabinet socjali-
stów. Na czele nowego rządu stanął Antonio 
Costa, który zapowiedział rezygnację z 
programów oszczędnościowych, które w 
jego ocenie bardzo pogorszyły sytuację 
materialną społeczeństwa i niekorzystnie 
wpływały na sytuację gospodarczą kraju.

Strajk dokerów w 
Rotterdamie

7 
stycznia po południu dokerzy zatrud-
nieni w porcie w Rotterdamie rozpo-
częli 24-godzinny strajk domagając się 

gwarancji zatrudnienia po wprowadzeniu 
procesu automatyzacji prac załadunkowych 
na obiekcie. W wydanym w tej sprawie 
komunikacie związki zawodowe FNV i CNV 
podkreśliły, że domagają się zapewnienia, 
iż w związku z uruchomieniem nowych, 
zautomatyzowanych terminali nie będzie 
zwolnień pracowników. Z ich szacunków 
wynika, że utratą pracy zagrożonych może 
być nawet 800 dokerów z 3600 zatrudnio-
nych w porcie.

Proces ma się rozpocząć już w kwietniu. 
Mimo że informacje na ten temat pojawiły 
się pod koniec listopada ubiegłego roku i już 
wówczas organizacje związkowe podkreślały, 
że będą domagały się gwarancji zatrud-
nienia dla dokerów, operatorzy terminali 
kontenerowych zlekceważyli ich żądania.

Port w Rotterdamie jest największym 
portem morskim w Europie i jednym z 
największych na świecie. Tylko w I połowie 
ubiegłego roku przeładowano w nim 3,7 
mln kontenerów.

Strajk dokerów z Rotterdamu był pierw-
szym ich protestem od 13 lat.

Blokada w 
Budapeszcie

O
koło 120 taksówek z kilku firm 
zablokowało 18 stycznia ruch w 
centrum Budapesztu. W ten sposób 

taksówkarze domagali się zakazu korzystania 
z Ubera i podobnych aplikacji, które pozwa-
lają na rezerwację pojazdów samochodo-
wych za pomocą telefonu komórkowego. 
Na szybach taksówek wywieszono kartki z 
przekreślonym napisem „Uber” i słowami: 
„Nie, dziękuję!”. 

Według taksówkarzy Uber stanowi dla 
nich nieuczciwą konkurencję. Protestujący 
przygotowali petycję do władz miasta, w 
której napisali m.in. że ci, którzy stoją za 
taką sytuacją, „powinni natychmiast zacząć 
coś robić, by ją naprawić”.

Uber jest to aplikacja kojarząca ludzi 
chcących wyświadczyć usługę przewozu i 
jej odbiorców za mniejszą cenę niż taksów-
karze. Pod koniec 2015 roku miała w 
Budapeszcie 1,2 tys. kierowców i ponad 
80 tys. użytkowników. Na początku 2015 
roku z usług Ubera korzystało tylko 10 
tys. klientów. Aplikacja działa w Wielkiej 
Brytanii, natomiast we Francji i Belgii 
korzystanie z niej zostało zakazane po 
protestach taksówkarzy. 

OPRAC. AGA

M
oje szkolne boisko nie było wypa-
sionym orlikiem z bitumiczną 
nawierzchnią, oświetleniem i 

trybunami. Był to kawałek w miarę równego 
placu, na którym ktoś wylał beton i postawił 
dwie bramki bez siatek. Linie, nawet jeżeli 
kiedyś były namalowane, zostały doszczętnie 
starte przez trampki kolejnych roczników 
biegającej po boisku gówniarzerii. Wśród 
niezliczonych zalet naszego boiska była 
jedna szczególna. Mimo że nie mieliśmy 
wtedy komórek, a o internecie mało kto 
słyszał, każdy wiedział, gdzie szukać 
kolegów, gdy nie było ich w domu. Tak 
było niestety do czasu. 

Pewnego feralnego popołudnia jeden 
lebiega z 4C zagubił się we własnym 
dryblingu do tego stopnia, że stanął na 
piłce, a gdy ta, jak można było przewi-
dzieć, „ujechała” mu spod nogi, wywalił 
się na tyle spektakularnie, że rzeczoną 
nogę złamał. Zwykła rzecz można rzec. 
Kontuzje w sporcie się zdarzają, zwłaszcza 
na betonowej murawie. Po upadku ktoś 
tam poleciał po pana woźnego, pan 
woźny zadzwonił gdzie trzeba, przyje-
chała karetka, zabrała nieszczęśnika na 
pogotowie i wpakowała w gips, a my 
dokończyliśmy mecz. 

Następnego dnia matka dryblera przyszła 
do szkoły i zrobiła awanturę na 14 fajerek. 
Jak się okazało, w jej ocenie zdarzenie z 
poprzedniego popołudnia nie było ani 
nieszczęśliwym wypadkiem, ani nawet 
wynikiem miernych umiejętności piłkar-
skich jej syna. Zdaniem owej rozwrzesz-
czanej baby za połamaną kończynę dolną 
jej latorośli odpowiedzialność ponosiła 
szkoła. Po pierwsze dlatego, że pozwala 
dzieciom grać w piłę na boisku po godzi-
nach lekcyjnych, a po drugie, że grają one 
wówczas bez nadzoru dorosłych, czyli w 
domyśle pana woźnego. Choć teza, że 
pan woźny byłby w stanie złapać w locie 
wywalającego się smarkacza, jest mocno 
wątpliwa, podobnie jak ta, że w przypadku 
wywrotki na innym niż szkolne boisku ów 
smarkacz nogi by nie złamał, mamuśka nie 
dała za wygraną. Efekt awantury był taki, 
że dyrektorka szkoły ochrzaniła z góry na 

dół Bogu ducha winnego woźnego, a potem 
dla świętego spokoju zakazała grania w 
piłkę na szkolnym boisku po zakończeniu 
lekcji. Innymi słowy przez jedną krzykaczkę 
straciliśmy nasze ulubione boisko raz na 
zawsze, choć ono, podobnie jak pan woźny, 
niczym nikomu nie zawiniło. 

Ta historia przypomniała mi się, gdy 
przeczytałem, że małopolscy samorządowcy 
podjęli decyzję o wprowadzeniu zakazu 
palenia węglem w przydomowych piecach 
w Krakowie. W tym przypadku cała sprawa 
zaczęła się od kilku krzykaczy, którzy węgiel 

obwinili za wiszący nad Krakowem smog. 
Nie pomogły racjonalne argumenty, że 
winne niskiej emisji są głównie samochody 
w wiecznie zakorkowanym mieście. Nie 
dało się wytłumaczyć, że problem nie leży 
w paleniu węglem, ale w tym, że wielu ludzi 
z biedy pali w swoich piecach czymś, co 
z węglem nie ma zbyt wiele wspólnego. 
Z kolei nowoczesne piece węglowe, w 
których spala się dobrej jakości surowiec, 
smogu nie powodują. Na nic były słowa, 
że wielu krakowian i tak nie będzie stać na 
wymianę instalacji grzewczych i przejście 
na inne znacznie droższe paliwo. Węgiel, 
podobnie jak nasze boisko, był dla krzy-
kaczy celem najprostszym do zaatako-
wania i dlatego zaatakowany został. A 
samorządowcy, zupełnie jak dyrektorka 
naszej szkoły, zamiast zdrowego rozsądku 
wybrali święty spokój. Obie historie mają 
ten sam smutny fi nał. Kilku krzykaczy 
wyładowało frustrację, a cała reszta będzie 
z tego powodu cierpieć. 

TRZECI Z CZWARTĄ;)

CHODZI O TO zwłaszcza...
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Teza, że pan woźny byłby 
w stanie złapać w locie 
wywalającego się smarkacza, 
jest mocno wątpliwa, podobnie 
jak ta, że w przypadku wywrotki 
na innym boisku ów smarkacz 
nogi by nie złamał. 

1 proc.
taki odsetek ludzi na świecie posiada więcej 
majątku niż pozostałe 99 proc. – wynika z 
raportu organizacji humanitarnej Oxfam. 
Jak podaje raport, tylko 62 osoby posiadają 
tyle, co pozostałe blisko 4 miliardy ludzi. 
Jego wyniki opublikowane zostały tuż przed 
Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, 
które rozpoczęło się 21 stycznia. Oxfam 
apeluje do jego uczestników o zatrzymanie 
procesu pogłębiania tych nierówności m.in. 
poprzez zwalczanie „rajów podatkowych”. 
Wg organizacji 90 proc. spółek, będących 
strategicznymi partnerami forum, jest 
zarejestrowanych w co najmniej jednym raju 
podatkowym.

LICZBA tygodnia

Komunikat 
dla Komisji Zakładowych

Komisje nieposiadające numeru REGON i NIP oraz 
nieskładające aktualnej ankiety informacyjnej, 
analizy składek, nie otrzymają potwierdzenia 
rejestracji ZOZ i MOZ. 
Ponadto przypominamy o ustawowych terminach skła-
dania sprawozdań 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 sprawozdania 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 docho-
dowego 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 dodatkowej – załączniki do CIT-8 oraz inne 
(zakładka: Dla związkowców/Dokumenty do pobrania/
Druki fi nansowe).

Komunikaty

POSIEDZENIE ZR
Najbliższe posiedzenie Zarządu Regionu Śląsko-
-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność odbędzie się 
we wtorek 26 stycznia o godz. 9.00.

XIII Turniej Piłki Nożnej 
im. Kazimierza Zachnika
30 stycznia w Miejskim Centrum Kultury i Sportu 
w Jaworznie przy ul. Inwalidów Wojennych 18 
odbędzie się XIII Turniej Halowej Piłki Nożnej im. 
Kazimierza Zachnika. 
Rozgrywki organizowane przez „S” z jaworznickiego 
Zakładu Górniczego Sobieski rozpoczną się o godz. 
14.00. W turnieju mogą wziąć udział drużyny, w 
których grają wyłącznie członkowie związku z 
naszego regionu. Kontakt: 32 618 56 82 i 501 598 421.
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Międzyzakładowa organizacja 
Solidarności w Plastic Omnium
Związkowcy z Solidarności 
ze spółek Plastic Omnium 
Auto Exteriors w Klesz-
czowie i Plastic Omnium 
Auto w Gliwicach utworzyli 
wspólną, międzyzakładową 
organizację związkową. 
Porozumienie w sprawie 
połączenia obu komisji 
zakładowych zostało podpi-
sane 7 stycznia. 

– Do tej pory działaliśmy 
osobno. Teraz jesteśmy jedną 
organizacją, zdecydowanie 
liczniejszą i silniejszą. Zarząd 
będzie musiał się z nami 
bardziej liczyć – podkreśla 
Krzysztof Masłowski, szef 
Sol idarności  w Plast ic 
Omnium Exteriors.

 Jednym z powodów 
podjęcia decyzji o połączeniu 
komisji zakładowych NSZZ 
Solidarność było nierówne, 
zdaniem związkowców, 
traktowanie pracowników. 
Reprezentanci związku 
wskazują, że załoga zakładu 
w Kleszczowie była gorzej 
opłacana. – Będziemy dążyć 
do tego, by w obu spółkach 
obowiązywały wszystkie 
porozumienia płacowe, 
które w tym roku zamie-
rzamy wynegocjować z 
zarządem. Naszym zdaniem 
to niesprawiedliwe, że w 
dwóch bliźniaczych zakła-

dach, podlegających temu 
samemu pracodawcy, są 
lepsze i gorsze warunki 
płacowe. Dołożymy wszel-
kich starań, by ujednolicić 
zarobki w obu fi rmach oraz 
wszystkie inne świadczenia 
finansowe – zapowiada 

Joanna Kaznowska, prze-
wodnicząca związku w gliwi-
ckiej spółce. 

 Spółki Plastic Omnium 
Auto Exteriors w Kleszczowie 
i Plastic Omnium Auto w 
Gliwicach produkują m.in. 
zderzaki i akcesoria samo-

chodowe. Łącznie zatrud-
niają ponad 800 pracow-
ników. Zakłady należą do 
francuskiego koncernu 
Plastic Omnium, który jest 
właścicielem ponad 100 
fi rm na świecie. 

 BG

Foto: commons.wikimedia.org/Matthias93

Program Emerytalny 
w Tauron Ciepło
13 stycznia związki zawodowe 
w Tauron Ciepło podpisały z 
zarządem fi rmy porozumienie 
dotyczące zasad funkcjono-
wania w spółce Pracowniczego 
Programu Emerytalnego.

– Porozumienie dotyczy przede 
wszystkim objęcia Pracowni-
czym Programem Emerytalnym 
wszystkich pracowników spółki. 
Wcześniej taki program obej-
mował tylko pracowników części 
zakładów wchodzących w skład 
Tauron Ciepło – tłumaczy Tadeusz 
Nowak, przewodniczący Soli-
darności w spółce.

Dokument podpisany 13 
stycznia stanowi uzupełnienie 
zapisów dotyczących PPE zawar-
tych w nowym, jednolitym Zakła-
dowym Układzie Zbiorowym 
Pracy w Tauron Ciepło. Dokument 
ten został zarejestrowany przez 
Państwową Inspekcję Pracy 10 
grudnia 2015 roku. Uzgodnienia 
dotyczące nowego ZUZP między 
pracodawcą i działającymi w 
spółce związkami zawodowymi 
trwały ponad 2 lata.

Zgodnie z zapisami ZUZP do 
końca 2020 roku składka na PPE 
w Tauron Ciepło wyniesie nie 
mniej niż 3,5 proc., a po 2020 
roku nie mniej niż 5,7 proc. 
wynagrodzenia danego pracow-
nika. Składki będą odprowadzane 
na konta pracowników przez 
pracodawcę. – W dniu przej-

ścia na emeryturę pracownik 
będzie mógł wybrać zgroma-
dzone pieniądze w całości lub 
pobierać z uskładanej kwoty co 
miesiąc dodatek do emerytury. W 
przypadku śmierci pracownika 
składki nie przepadają, tak jak 
dzieje się to w przypadku składek 
ZUS, ale są wypłacane rodzinie 
zmarłego – tłumaczy Nowak.

14 stycznia w Tauron Ciepło 
rozpoczęto również rozmowy 
dotyczące porozumienia płaco-
wego na 2016 roku. Uzgodnienia 
w tej kwestii mają zostać zakoń-
czone do 19 lutego. Wznowiono 
także negocjacje w sprawie 
posiłków profilaktycznych 
oraz zasad funkcjonowania w 
fi rmie Społecznej Inspekcji Pracy. 
– Zależy nam, aby precyzyjnie 
uregulować kwestie związane z 
posiłkami profi laktycznymi oraz z 
SIP w osobnych porozumieniach. 
Negocjacje na ten temat rozpo-
częliśmy już prawie 2 lata temu, 
jednak utknęły one w martwym 
punkcie. Cieszymy się, że udało się 
wznowić z pracodawcą rozmowy 
dotyczące obu tych kwestii 
– wskazuje przewodniczący.

Tauron Ciepło zatrudnia 
około 1700 osób. W skład spółki 
wchodzą dawne: PEC Katowice, 
EC Katowice, PEC Dąbrowa 
Górnicza, EC Bielsko-Biała, EC 
Tychy oraz EC Kamienna Góra.

ŁK

W błyskawicznym tempie, bez jakichkolwiek konsultacji społecznych, Sejmik Województwa Śląskiego 
przegłosował uchwałę dotyczącą zbycia 100 proc. udziałów samorządu w Szpitalu Chorób Płuc w 
Siewierzu, który dwa lata temu został przekształcony w spółkę prawa handlowego.

Co dalej ze szpitalem w Siewierzu?
M

a ł g o r z a t a 
Grabowska, 
przewodni-
cząca  Sol i -
darności  w 

służbie zdrowia w Zawierciu 
podkreśla, że uchwała o sprze-
daży udziałów siewierskiego 
szpitala została przegłoso-
wana przez radnych sejmiku 
21 grudnia. Zaledwie kilka 
dni wcześniej, 17 grudnia jej 
projekt został przepchnięty aż 
przez trzy komisje sejmiku: 
Komisję Polityki Społecznej 
i Ochrony Zdrowia, Komisję 
Rozwoju i Zagospodarowania 
Przestrzennego oraz Komisję 
Budżetu, Skarbu i Finansów. 
– Sprawa została załatwiona 
w ciągu niespełna tygodnia 
w okresie przedświątecznym, 
kiedy nikt nie spodziewał 
się, że coś takiego może się 
zdarzyć. 15 grudnia Zarząd 
Województwa zdecydował o 
przyjęciu projektu uchwały 
dotyczącej sprzedaży udziałów 
siewierskiego szpitala, a 21 
grudnia było już po jej prze-
głosowaniu. O tym, że poja-
wiły się jakiekolwiek plany 
dotyczące przekształceń właś-
cicielskich w tej placówce, 
strona społeczna w ogóle nie 

została poinformowana, nie 
przeprowadzono też żadnych 
konsultacji na ten temat. Nie 
wiadomo, czy szpital nadal 
będzie się zajmował leczeniem 
chorób płuc oraz jaka przy-

szłość czeka pracowników 
placówki. Nie podjęto żadnych 
działań, żeby przygotować 
pakiet gwarancji pracow-
niczych dla załogi – mówi 
Małgorzata Grabowska. 

Zaznacza, że wprawdzie 
dyrektor szpitala został za-
proszony do udziału w po-
siedzeniach komisji sejmiku, 
które odbyły się 17 grudnia, 
ale on także nie przekazał 

związkowcom żadnych infor-
macji dotyczących planowa-
nej sprzedaży. – O wszystkim 
przez przypadek dowiedzieli 
się pracownicy szpitala i to oni 
nas poinformowali – dodaje 
przewodnicząca.

Szpital zajmuje się lecze-
niem chorób płuc, a przede 
wszystkim diagnostyką i le-
czeniem gruźlicy. Jest to jedna 
z zaledwie kilku placówek 
tego typu w województwie 
śląskim. Zatrudnionych jest 
w niej niespełna 50 osób. 
Małgorzata Grabowska pod-
kreśla, że związkowcy są 
przeciwni sprzedaży szpitala 
prywatnemu inwestorowi. 
– Placówka nie przynosi strat. 
W ostatnich latach została 
zrestrukturyzowana i bardzo 
dobrze wyposażona. Ma za 
sobą trudny okres ogromnego 
zadłużenia. Na prostą udało 
się wyjść dzięki wysiłkowi 
dyrekcji i wyrzeczeniom 
załogi, brakowi podwyżek 
wynagrodzeń i rezygnacji z 
części świadczeń z Zakłado-
wego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych – dodaje prze-
wodnicząca.

J e j  z d a n i e m  d e c y z j a 
radnych Sejmiku Woje-

wództwa Śląskiego – prze-
ciwni byli tylko radni re-
prezentujący klub PiS – jest 
niezrozumiała. – Jeszcze kilka 
tygodni temu minister zdrowia 
Konstanty Radziwiłł apelo-
wał do samorządowców, żeby 
powstrzymali się z tego typu 
decyzjami, ponieważ plano-
wana jest zmiana ustawy o 
działalności leczniczej. Ma 
zostać wprowadzony do niej 
zapis stanowiący o tym, że w 
przypadku jakichkolwiek prze-
kształceń placówek ochrony 
zdrowia większościowy pakiet 
udziałów powinien zostać w 
rękach samorządów. Tutaj 
trudno nie odnieść wrażenia, 
że komuś bardzo zależy na 
szybkim i cichym przejęciu 
siewierskiego szpitala – dodaje 
przewodnicząca Solidarności 
w służbie zdrowia w Zawier-
ciu. Zaznacza, że wspólnie z 
Regionalnym Sekretariatem 
Ochrony Zdrowia NSZZ So-
lidarność podejmie działa-
nia, zmierzające do tego, by 
uchwała Sejmiku jednak nie 
została wykonana. – Będzie-
my przekonywać radnych i 
Zarząd Województwa, że jest 
to błędna decyzja – mówi.

AGNIESZKA KONIECZNY

Foto: pixabay.com/CC0
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PEC Bytom
» PRACOWNICY PRZEDSIĘBIORSTWA ENER-
GETYKI CIEPLNEJ W BYTOMIU otrzymali 
nagrodę fi nansową w wysokości 8,5 proc. średniego 
rocznego wynagrodzenia w spółce. Jak wyjaśnia 
Roman Poloczek, przewodniczący zakładowej Soli-
darności, ten bonus to uzupełnienie nagrody z okazji 
Dnia Pracownika Komunalnego, którą załoga spółki 
otrzymała w maju 2015 roku. 
Porozumienie w sprawie wypłaty tzw. nagrody 
uzupełniającej wypracowane zostało w grudniu 
pomiędzy zarządem spółki a związkami zawodowymi 
z PEC. Pieniądze wpłynęły na konta pracowników 
na początku stycznia. – Środki pochodziły z zakłado-
wego funduszu płac. W ubiegłym roku zarząd spółki 
zgromadził na nim spore oszczędności, wynikające 
z naturalnych odejść pracowników. Pracodawca od 
początku był chętny, aby z tych pieniędzy wypłacić 
załodze nagrodę, ale naszym zdaniem proponował 
zbyt skromną sumę. Ostatecznie wynegocjowaliśmy, 
że wysokość nagrody wyniesie 8,5 proc. średniego 
rocznego wynagrodzenia w spółce, czyli to blisko tyle, 
ile wynosi jedna miesięczna wypłata – mówi szef 
zakładowej Solidarności.
Bytomski PEC zatrudnia ponad 150 pracowników.

Knauf Jaworzno III
» KNAUF JAWORZNO III TO KOLEJNY 
ZAKŁAD, w którym od 1 stycznia pracownicy 
zarabiają więcej. Płace zasadnicze wzrosły tam 
średnio o 100 zł brutto. Porozumienie w sprawie 
podwyżek podpisali z zarządem spółki związkowcy 
z zakładowej Solidarności. 
Jak informuje Maciej Żmuda, szef związku w fi rmie, 
podwyżki na zbliżonym poziomie pracownicy otrzy-
mują już od kilku lat. – Co roku pod koniec grudnia 
podpisujemy porozumienie płacowe z pracodawcą. 
Zwykle udaje nam się uzgodnić wzrost płac wyższy 
niż infl acja. Teraz podwyżki są trochę skromniejsze, 
bo w ubiegłym roku infl acji nie było, ale dla nas 
ważne jest, że stawki zasadnicze znowu poszły w 
górę – mówi Maciej Żmuda. 
Przy okazji negocjacji płacowych pracodawca 
zobowiązał się, że płace w spółce będą rosły 
co roku. – Wprawdzie nigdy do tej pory nie 
zdarzyło się, by zarząd nie chciał rozmawiać o 
podwyżkach, ale to zobowiązanie pracodawcy 
jest gwarancją, że pracownicy będą je dostawać 
regularnie – podkreśla przewodniczący.
Knauf Jaworzno III produkuje tynki gipsowe i 
cementowo-wapienne. 

Huta Łabędy
» PRACOWNIKOM HUTY ŁABĘDY W 
GLIWICACH wypłacono roczne premie 
uznaniowe. Zgodnie z ustaleniami podjętymi 
podczas rozmów przedstawicieli zarządu huty z 
reprezentantami związków zawodowych, każdy 
z zatrudnionych otrzymał równowartość 53 
proc. swojej płacy zasadniczej.
Jak podkreślają związkowcy z zakładowej 
organizacji Solidarności, premie uznaniowe 
pracownicy otrzymują co roku. W ten sposób 
zarząd huty pokazuje załodze, że docenia jej 
pracę. Wysokość premii jest uzgadniania z 
organizacjami związkowymi. – Nawet przy 
obecnej, niezwykle trudnej sytuacji w branży 
pracodawca stanął na wysokości zadania. 
Wypłacenie premii było możliwe dzięki 
rezerwom zgromadzonym w ubiegłym roku na 
zakładowym funduszu płac. Te oszczędności 
wynikały z uruchomienia w zakładzie programu 
dobrowolnych odejść – wyjaśnia Czesław Ryś, 
przewodniczący Solidarności w Hucie Łabędy.
W gliwickiej Hucie Łabędy pracuje 470 osób. 
Zakład produkuje obudowy górnicze.
Huta należy do Grupy Kapitałowej Węglokoks.

ZGM Piekary Śląskie
» OD 1 STYCZNIA WZROSŁY PŁACE 
ZASADNICZE pracowników Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. 
Podwyżki wyniosły od 100 do 250 zł brutto. 
Ich wysokość dla poszczególnych pracowników 
została zróżnicowana ze względu na fakt, że w 
2015 roku część z nich otrzymała już podwyżki 
indywidualne. Teraz największe podwyżki otrzy-
mały te osoby, których pensje w zeszłym roku 
stały w miejscu.
Wzrost płac w ZGM jest efektem uzgodnień 
pomiędzy prezydentem miasta i reprezentantami 
zakładowej Solidarności. – Prezydent obiecał 
nam podwyżki jeszcze ubiegłym roku i jak widać, 
słowa dotrzymał. Dobrze, że po tak długim czasie 
wreszcie w naszych zarobkach coś drgnęło. To 
pierwszy od 7 lat zbiorowy wzrost płac zasad-
niczych w naszym zakładzie – mówi Ilona 
Będkowska, przewodnicząca Solidarności w ZGM.
Piekarski ZGM zatrudnia prawie 120 pracow-
ników. Zakład administruje miejskimi budyn-
kami komunalnymi. Jego właścicielem jest 
Urząd Miasta w Piekarach Śląskich.

BEA

KRÓTKO 

131 osób bezrobotnych weźmie udział w Programie Regionalnym „Aktywni 50+”. Projekt będzie 
realizowany do końca 2016 roku w pięciu powiatowych urzędach pracy w województwie śląskim. 

Milion na pomoc bezrobotnym 50+
S

ą to urzędy w Bielsku-
-Białej, Częstochowie, 
Dąbrowie Górniczej, 
Gliwicach oraz w 
Tychach, w których 

odsetek zarejestrowanych 
bezrobotnych w wieku 50+ 
jest najwyższy w wojewódz-
twie śląskim i wynosi ponad 
30 proc. Mirosław Truchan, 
wiceprzewodniczący śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności oraz 
członek Wojewódzkiej Rady 
Zatrudnienia podkreśla, że 
bezrobotni powyżej 50 roku 
życia mają niewielkie szanse 
na rynku pracy. – Pracodawcy 
nie chcą ich zatrudniać, wolą 
przyjmować ludzi młodych 
– mówi. 

Koordynatorem przedsię-
wzięcia jest Wojewódzki Urząd 
Pracy w Katowicach. Paweł 
Durleta, kierownik Zespołu 
ds. Programów Rynku Pracy 
katowickiego WUP podkreśla, 
że nabór do projektu już 
się rozpoczyna. – Program 
jest skierowany głównie 
do osób zarejestrowanych 
w Powiatowych Urzędach 
Pracy. O wyborze uczestników 
będą decydowały urzędy na 
podstawie indywidualnych 
planów działania opracowy-
wanych dla poszczególnych 
osób i przeprowadzonych z 
nimi wywiadów – dodaje.

Program obejmie roboty 
publiczne, prace interwen-
cyjne, szkolenia zawodowe, 
szkolenia z przedsiębiorczości 
oraz dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. 
Jedną z przewidzianych form 
aktywizacji bezrobotnych 
50+ są także staże w zakła-
dach pracy. Pracodawcy, 
którzy zatrudnią uczest-
ników programu będą mogli 

skorzystać między innymi 
z refundacji części składek 
na ubezpieczenia społeczne, 
natomiast osoby bezrobotne 
otrzymają w okresie szko-
lenia stypendium. Jednym z 
założeń przedsięwzięcia jest 
również wysoka efektywność 

zatrudnienia osób biorących 
udział w programie, która – jak 
informuje Paweł Durleta – ma 
wynieść 80 proc. w okresie 
3 miesięcy po zakończeniu 
projektu. W ocenie Mirosława 
Truchana największe szanse 
na zapewnienie uczestnikom 

programu stałego zatrudnienia 
dają staże u pracodawców 
oraz dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej.

Na aktywizację bezrobot-
nych powyżej 50. roku życia 
w ramach programu „Aktywni 
50+” przeznaczony zostanie 

milion złotych pochodzących 
ze środków Funduszu Pracy. 
Programy regionalne stanowią 
jedną z nowych form wsparcia 
wprowadzonych w ramach 
znowelizowanej Ustawy o 
promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy. Ich celem 

jest zwiększenie wpływu samo-
rządu województwa na kształ-
towanie polityki rynku pracy 
oraz uwzględnienie potrzeb 
lokalnych pracodawców w 
procesie aktywizacji bezro-
botnych.

AGNIESZKA KONIECZNY
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Osoby 50+ 
na rynku pracy
Jak wynika z danych Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej pod koniec listopada 
ubiegłego roku bezrobotni w 
wieku 50+ stanowili 27,4 proc. 
ogółu bezrobotnych zarejestro-
wanych w urzędach pracy. Takich 
osób było 420 tysięcy. Z roku na 
rok ich odsetek systematycznie 
wzrasta, w końcu 2014 roku 
bezrobotnych w wieku 50+ 
było 26 proc., a rok wcześniej 
24,3 proc.
Województwo śląskie należy 
do tych województw, w których 
bezrobotnych w grupie osób, które 
przekroczyły 50 lat, jest najwięcej. 
Stanowią oni przeszło 29 proc. 
zarejestrowanych bezrobotnych.
Jak wynika z raportu „Sytu-
acja fi nansowa Polaków 50+” 
zrealizowanego przez instytut 
badawczy Millward Brown 
Polacy powyżej 50. roku życia 
stanowią 36 proc. populacji.
Z pracy zarobkowej utrzy-
muje się jedynie co trzecia 
osoba w tym wieku.Większość 
– 24 proc. zatrudniona jest na 
podstawie umowy o pracę, 12 
proc. prowadzi własną działal-
ność gospodarczą, 6 proc. jest 
zatrudnionych na podstawie 
umów cywilnoprawnych.
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W ostatnich latach liczba zagranicznych dyskontów spożywczych w naszym kraju uległa podwojeniu. Zachodnie 
sieci handlowe stopniowo wypierają z rynku rodzimy handel. Dominująca pozycja pozwala im dyktować warunki zarówno polskim 
producentom żywności, jak i polskim pracownikom. 

Czyj jest handel w Polsce?
N

a przełomie lat 
80. i 90. ubie-
głego wieku, 
w tzw. okresie 
transformacji, 

błyskawicznie zmieniło się 
oblicze polskiego handlu. 
Po dziesięcioleciach życia w 
gospodarce stałego niedoboru 
pokłady niezaspokojonego 
popytu w polskim społe-
czeństwie były ogromne. 
Nieskrępowany handel oraz 
dostęp do nieosiągalnych 
wcześniej towarów stał się 
symbolem przemian zacho-
dzących w naszym kraju. 
Ludzie handlujący czym się 
tylko da z polowych łóżek lub 
bagażników samochodów byli 
przedstawiani jako reprezen-
tanci rodzącej się w Polsce klasy 
kapitalistów. Ci prekursorzy 
prywatnego handlu detalicz-
nego w Polsce poza nielicznymi 
wyjątkami nie zbili jednak 
fortun na swojej działalności 
i nie zamienili bazarowych 
stoisk na gabinety prezesów 
dużych sieci handlowych. 
Dzisiaj rodzimy handel to 
plankton w porównaniu z 
zagranicznymi gigantami, 
takimi jak Biedronka, Lidl czy 
Auchan. W wolnorynkowej 
rzeczywistości zupełnie nie 
poradził sobie również handel 
spółdzielczy, a jego potencjał 
został niemal zupełnie roztrwo-
niony. O ile jeszcze w 1988 roku 
handel spółdzielczy skupiał 
ok. 60 proc. sieci sklepów w 
kraju, to dekadę później było 
to już zaledwie 5 proc. 

Wolnoamerykanka
Głód zachodnich produktów w 
polskim społeczeństwie, niskie 
koszty pracy oraz ogromna 
przychylność polskich władz 
dla zagranicznego kapitału 
napływającego do naszego 
kraju bez oglądania się na 
warunki, na jakich zachodnie 
fi rmy wchodziły na nasz rynek, 
sprawiły, że bardzo szybko 
pojawiły się u nas zagraniczne 
sieci handlowe. Pierwszy w 
Polsce zachodni supermarket 
powstał w Warszawie już w 
1990 roku. Należał on do 
polsko-austriackiej fi rmy Billa 
Polen powstałej w wyniku 
współpracy austriackiej sieci 
Billa z nomenklaturową spółką 
Mitpol, której współwłaści-
cielem był były sekretarz KC 
PZPR, a następnie polityk SLD 
Sławomir Wiatr. Pierwszy 
hipermarket w naszym kraju 
otworzyła dwa lata później 
niemiecka spółka HIT. W 
1995 roku super i hiper-
markety kontrolowały w 
Polsce 4 proc. powierzchni 
handlowej. Dziesięć lat później 
było to już ponad 25 proc. 
– Wchodzeniu na nasz rynek 
zachodnich sieci handlowych 
nie towarzyszyły żadne regu-
lacje prawne cywilizujące ten 
proces i chroniące rodzimych 
przedsiębiorców. Zagraniczne 

marki nie tylko korzystały z 
różnego rodzaju preferencji 
podatkowych, ale również 
bardzo szybko podporząd-
kowały sobie polskich produ-
centów żywności, z jednej 
strony narzucając im ceny 
na granicy opłacalności, a z 
drugiej wydłużając terminy 
płatności za zamówione towary. 
W ten sposób bardzo często 
zagraniczne sieci rozwijały 
się i otwierały nowe sklepy 
za pieniądze polskich produ-
centów. Sytuacja, w której 
zachodnie podmioty są tak 
bardzo uprzywilejowane 
kosztem rodzimej branży, 
nie ma zbyt wiele wspólnego 
ani z wolnym rynkiem, ani z 
uczciwą konkurencją – mówi 
Alfred Bujara, przewodni-
czący Krajowego Sekretariatu 
Banków, Handlu i Ubezpieczeń 
NSZZ Solidarność. 

Wypieranie z rynku
Z czasem niekontrolowana 
ekspansja zachodnich sieci, a w 
szczególności ogromny wzrost 
liczby dyskontów spożywczych 
stopniowo zaczęły powodować 
wypieranie z rynku drobnych, 
rodzimych placówek handlo-
wych. Jak wynika z danych 
opublikowanych przez Polską 
Izbę Handlu, o ile liczba hiper-
marketów funkcjonujących na 
polskim rynku ustabilizowała 
się w ciągu ostatnich lat na 
stałym poziomie, to liczba 
supermarketów, a zwłaszcza 
dyskontów spożywczych stale 
rośnie. Od 2008 do 2014 roku 
ich udział w ogólnej liczbie 
placówek handlowych w Polsce 
uległ podwojeniu. W tym 
samym czasie udział małych, 
rodzimych sklepów na rynku 
spadł o 13 proc. 

Najwięksi gracze
Absolutnym potentatem 
w sektorze dyskontów na 
polskim rynku jest nale-
żąca  do portugalskiego 
koncernu Jeronimo Martins 
Biedronka posiadająca ok. 
2650 sklepów i zatrudniająca 
55 tys. pracowników. Tylko 
w 2014 roku sieć zanoto-
wała przychody na poziomie 

niespełna 36 mld zł i otworzyła 
211 nowych dyskontów. 

Właścicielem franczyzo-
wych sieci supermarketów 
Delikatesy Centrum, Lewiatan, 
Euro Sklep, Groszek czy ABC 
jest Grupa Eurocash należąca 
do 2003 roku do Jeronimo 
Martins. Obecnie najwięk-
sze udziały sięgające ponad 
40 proc. w Eurocash znaj-
dują się w posiadaniu Luisa 
Amarala, byłego pracownika 
portugalskiego koncernu i 
współtwórcy potęgi Biedronki 
w naszym kraju. 

Do niemieckiego kapita-
łu należą obecne na polskim 
rynku marki Lidl (520 dys-
kontów w Polsce), Kaufl and 
(ok. 190 placówek w naszym 
kraju) i Aldi (ok. 100 sklepów 
w Polsce). Z Francji pocho-
dzą m.in. Auchan, Carrefour 
i sieć franczyzowych marke-
tów Intermarche. Auchan po 
przejęciu funkcjonujących w 
naszym kraju marketów Real 
jest obecnie największą siecią 
hipermarketów w Polsce posia-
dającą 57 wielkopowierzchnio-
wych placówek handlowych. 
Carrefour posiada w Polsce ok. 
800 sklepów w różnych forma-
tach. Intermarche ma ponad 
220 sklepów w naszym kraju. 

Brytyjskie Tesco jest właś-
cicielem 400 różnej wielkości 
sklepów w Polsce, w któ-
rych zatrudnia blisko 30 tys. 
pracowników. Dyskontów 
duńskiej marki Netto funk-
cjonuje w naszym kraju ok. 
350. Z kolei sieć Żabka, pod 
której marką funkcjonuje 
ponad 3000 sklepów, należy 
do międzynarodowego fun-
duszu inwestycyjnego Mid 
Europa. Warto zaznaczyć, 
że w powyższym zestawie-
niu ujęte zostały wyłącznie 
największe sieci prowadzące 
handel niewyspecjalizowa-
ny. Nie obejmuje ono sieci 
marketów budowlanych czy 
meblowych, które również 
w zdecydowanej większo-
ści należą do zagranicznych 
właścicieli.

Lista sieci handlowych z 
polskim kapitałem nie wygląda 
imponująco na tle zagranicz-
nych konkurentów. Spośród 
liczących się na rynku marek 
należy wymienić posiadający 
ok. 280 sklepów Polomarket, 
Stokrotkę z ok. 250 placówkami 
oraz sieć Piotr i Paweł będącą 
właścicielem ok. 100 super-
marketów na terenie kraju. 
Aby oddać skalę dysproporcji 
pomiędzy rodzimym i zagra-

nicznym kapitałem w handlu 
detalicznym, wystarczy powie-
dzieć, że łączna liczba sklepów 
tych trzech polskich sieci jest 
równa jednej piątej placówek 
należących do Biedronki. 

Kosztem dostawców 
i pracowników
Z powodu dominacji zagra-
nicznych gigantów w polskim 
handlu cierpią nie tylko wypie-
rani z rynku właściciele małych 
sklepów i producenci żywności, 
którym zachodnie sieci narzucają 
ceny na granicy opłacalności. 
Tracą również pracownicy 
najemni z branży handlowej. 
Jak wskazuje Alfred Bujara, 
zagraniczne markety tworzą 
co prawda nowe miejsca pracy, 
ale jednocześnie zabierają 
znacznie większą liczbę etatów 
w rodzimym, lokalnym handlu. 
– Jedno miejsce pracy w dużym 
markecie powoduje likwidację od 
6 do 8 miejsc pracy w lokalnym 
handlu. Trzeba również zwrócić 
uwagę, że znaczna cześć pracow-
ników dużych sieci handlowych 
jest zatrudniana w niepełnym 
wymiarze godzin lub co gorsza 
za pośrednictwem agencji 
pracy tymczasowej – podkreśla 
przewodniczący. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: fl ickr.com/Nate Grigg

Jedno miejsce pracy 
w dużym markecie 
powoduje likwidację 
od 6 do 8 miejsc 
pracy w lokalnym 
handlu.
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XV edycja 
nagrody IPN
Ruszyła kolejna edycja nagrody Kustosz 
Pamięci Narodowej przyznawanej przez 
Instytut Pamięci Narodowej. Jej laurea-
tami mogą zostać instytucje, organizacje 
społeczne oraz osoby fizyczne.

Nagroda została ustanowiona w lipcu 2002 
roku przez prezesa IPN prof. Leona Kieresa. 
Jest przyznawana za aktywny udział na rzecz 
upamiętnienia historii narodu polskiego w 
latach 1939-1989 oraz za działalność zbieżną 
z celami Instytutu. Nagroda ma charakter 
honorowy. Jej laureaci otrzymują tytuł 
Kustosza Pamięci Narodowej.

Spośród nadesłanych propozycji kapituła 
nagrody pod przewodnictwem prezesa IPN 
wybierze pięciu laureatów. W składzie kapi-
tuły zasiadają m.in. prof. Albin Głowacki, 
badacz polskich dziejów na Wschodzie 
po 17 września 1939 roku oraz Andrzej 
Kostrzewski, żołnierz Armii Krajowej, dzia-
łacz Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, 
wiceprezes Instytutu Katyńskiego. 

Uroczystość wręczenie nagród odbędzie 
się w maju na Zamku Królewskim.

Jednym z laureatów nagrody jest Społeczny 
Komitet Pamięci Górników KWK Wujek 
poległych 16 grudnia 1981 roku, który tytuł 
Kustosza Pamięci Narodowej otrzymał w 2011 
roku. Nagroda ta została przyznana również 
m.in. Zofii i Zbigniewowi Romaszewskim.

Kandydatów do tegorocznej edycji należy 
zgłaszać do 10 marca. Wniosek o przyznanie 
nagrody znajduje się na stronie interne-
towej IPN. Należy go wypełnić i przesłać 
na adres e-mail kustosz@ipn.pl. Wniosek 
powinien zawierać dane kandydata, opis 
jego zasług uzasadniających przyznanie 
tytułu oraz zgodę kandydata na zgłoszenie, 
a w przypadku kandydatur pośmiertnych 
zgodę najbliższej rodziny. 

AK

Krzyże Wolności i Solidarności 
dla opozycjonistów i działaczy związku

Lista odznaczonych 
Krzyżem Wolności i 
Solidarności:
Marian Bernert, Krzysztof Michał 
Białas, Jan Bożek, Jacek Brzezina, 
Alfred Maciej Brzezinka, Jan 
Burzyński, Mieczysław Chamik, 
Bogusław Choina, Adam Czarnota, 
Jan Józef Dąbrowa, Grzegorz Długi, 
Marek Włodzimierz Dmitriew, 
Janusz Franciszek Fałkiewicz, 
Dariusz, Andrzej Gospodarek, 
Wacława Grohman, Jan Grzegorz 
Harasym, Jerzy Witold Jachnik, 
Tadeusz Janas, Jerzy Janz, Andrzej 
Jarczewski, Tadeusz Jedynak, 
Leszek Kałahurski, Waldemar 
Kapłon, Jarosław Kapsa, Władysław 
Kościelniak, Eugeniusz Kowalski, 
Jerzy Kronhold, Tadeusz Krywult, 
Andrzej Adam Kuczyński, Daniel 
Kućma, Maciej Kudła, Leopold 
Łukaszewicz, Jan Łużny, Henryk 
Marchewka, Anna Nitsz, Marek 
Nowicki, Jacek Okoń, Grzegorz 
Opala, Bożena Ostrowska, Andrzej 
Ostrowski, Piotr Polmański, Emil 
Prysak, Aleksandra Ryłko, Andrzej 
Simon, Piotr Świerczewski, Wiesław 
Tarnas, Andrzej Voigt, Bogdan 
Wasiel, Andrzej Włoszczyk, Michał 
Woziwodzki.

Odznaczeni pośmiertnie:

Jan Golec, Franciszek Kasprzak, 
Daniel Kućma, Brunon Ponikiewski.

7 solistów i 31 zespołów zostało laureatami XXII edycji Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie. Koncert galowy z ich udziałem odbył się 17 stycznia w będzińskim 
Sanktuarium Golgoty Wschodu.

Będzin festiwalem kolęd słynie
G

rand Prix festi-
w a l u  z d o b y ł 
Zespół Pieśni i 
Tańca z gminy 
Pruszcz Gdański. 

Zwycięzcy otrzymali nagrodę 
w wysokości 5 tys zł. Wśród 
laureatów festiwalu znaleźli 
się również artyści-amatorzy 
z województwa śląskiego. 

Pierwsze miejsce w kate-
gorii: „Zespół wokalno-instru-
mentalny” zdobyli „Urwani 
z Choinki” z Młodzieżowego 
Domu Kultury nr 1 w Bytomiu. 
W tej samej kategorii wyróż-
nienie i nagrodę specjalną 
za najlepsze opracowanie 
i wykonanie kolędy zagra-
nicznej „Raduj się świcie” 
otrzymał zespół „Śpiewająca 
Rodzinka” z Gorzyc. Wśród 
solistów trzecie miejsce zajęły 
równolegle Zuzanna Waśkie-
wicz ze Szkoły Podstawowej 
nr 36 w Bytomiu i Klaudyna 
Siwek z Zespołu Szkół nr 3 
w Czerwionce –Leszczynach. 
Wyróżnienie w tej kategorii 
otrzymała też Sandra Kulik 
z Siemianowic Śląskich. W 
kategorii: „Dziecięce zespoły 

wokalne” trzecie miejsce zajął 
zespół „Róże św. Elżbiety” 
z Przedszkola Niepublicz-
nego św. Elżbiety w Rudzie 
Śląskiej Orzegowie. 

Festiwalowe jury pod prze-
wodnictwem prof. Wiesława 
Delimata z Uniwersytetu 
Papieskiego w Krakowie doce-
niło również kunszt wokalny 

uczestników imprezy z Ukrainy 
i Białorusi. M.in. w kategorii 
chóry jurorzy wyróżnili dzie-
cięcy chór „Słoneczko” z Domu 
Polskiego w Baranowiczach, 

który dodatkowo otrzymał 
nagrodę za propagowanie 
kultury polskiej na Białorusi 
– Ideą naszego festiwalu jest 
nie tylko pokazywanie piękna 
kolęd i radości ich śpiewania, 
ale także nagradzanie jak naj-
większej liczby jego uczestni-
ków w różnych kategoriach. 
Chociaż w tej imprezie biorą 
udział amatorzy, to od lat jej 
poziom artystyczny jest bar-
dzo wysoki i wyrównany. To 
nas bardzo cieszy i przeko-
nuje, że warto kontynuować 
to przedsięwzięcie – mówi 
ks. Piotr Pilśniak, dyrektor 
będzińskiego festiwalu, a zara-
zem pomysłodawca imprezy.

Wszyscy wyróżnieni arty-
ści otrzymali od sponsorów 
festiwalu nagrody pienięż-
ne i rzeczowe. Jedną z nich 
ufundowała Komisja Krajo-
wa NSZZ Solidarność, która 
jest honorowym patronem 
tej imprezy. 

Jak co roku zainteresowanie 
festiwalem było ogromne. Pub-
liczność wypełniła po brzegi 
sanktuarium na będzińskim 
osiedlu Syberka. Na fi nałowy 

koncert przyszły całe rodzi-
ny. Ksiądz Pilśniak informuje 
jednak, że przyszłość tej po-
pularnej imprezy stoi pod 
znakiem zapytania ze względu 
na brak fi nansów. Każda jej 
edycja kosztuje ponad 100 
tys. zł. Mimo wsparcia ze stro-
ny będzińskiego samorządu, 
diecezji sosnowieckiej oraz 
sponsorów, co roku trudno 
jest zamknąć budżet festi-
walu. – Zamierzamy zwrócić 
się do Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
o dofinansowanie naszego 
festiwalu. Mam nadzieję, że 
dobry Bóg pobłogosławi, a 
ludzie pomogą, byśmy mogli 
kontynuować to dzieło – pod-
kreśla ks. Pilśniak.

Będziński festiwal jest naj-
większym w Polsce przeglą-
dem kolęd i pastorałek. Jego 
pierwsza edycja odbyła się 
w 1995 roku. Organizato-
rami festiwalu są Fundacja 
Ogólnopolski Festiwal Kolęd 
i Pastorałek oraz Urząd Miej-
ski i Starostwo Powiatowe w 
Będzinie. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

Foto: UM Będzin

15 stycznia w Sali Kolumnowej 
Urzędu Marszałkowskiego w 
Katowicach odbyła się uroczy-
stość wręczenia Krzyży Wolności 
i Solidarności. Odznaczenie 
odebrało kilkudziesięciu dzia-
łaczy Solidarności z okresu 
komunistycznej dyktatury. 
Krzyże w imieniu Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy wręczał prezes 
Instytutu Pamięci Narodowej 
dr Łukasz Kamiński.

W gronie odznaczonych 
znaleźli się uczestnicy strajków 
w 1980 i 1981 roku m.in. Grze-
gorz Opala, Tadeusz Jedynak, 
Jan Bożek i Waldemar Kapłon.

Tadeusz Jedynak należał 
do organizatorów strajku w 
kopalni Manifest Lipcowy w 
Jastrzębiu-Zdroju, był także 
jednym z sygnatariuszy Porozu-
mienia Jastrzębskiego podpisa-
nego w tym zakładzie 3 września 
1980 roku. Jednym z założycieli 
„S” w jastrzębskiej kopalni był 
również Jan Bożek. W grudniu 
1981 roku po wprowadzeniu 
stanu wojennego współorga-
nizował strajk w kopalni, za co 
został internowany i osadzony 
w zakładzie karnym.

Waldemar Kapłon od 1978 
roku działał w Komitecie Obrony 
Robotników, później w Solidar-
ności. Po wprowadzeniu stanu 
wojennego był jednym z orga-
nizatorów strajku w kopalni 
1 Maja w Wodzisławiu Śląskim. 
Za działalność opozycyjną został 
internowany a następnie tymcza-

sowo aresztowany i osadzony w 
Areszcie Śledczym w Gliwicach.

Wśród odznaczonych jest 
także prof. Grzegorz Opala, 
jeden z założycieli Solidarności w 
Centralnym Szpitalu Klinicznym 
w Katowicach oraz w Śląskiej 
Akademii Medycznej, a następnie 
przewodniczący komisji zakła-
dowej. Po wprowadzeniu stanu 
wojennego zaangażował się w 
pomoc represjonowanym, opie-
kował się również górnikami 
rannymi podczas pacyfikacji 
kopalni Wujek, którzy zostali 
przewiezieni do Centralnego 
Szpitala Klinicznego.

Krzyż Wolności i Solidar-
ności został ustanowiony przez 
Sejm 5 sierpnia 2010 roku. Po 
raz pierwszy przyznano go w 
czerwcu 2011 roku przy okazji 
obchodów 35. rocznicy prote-
stów społecznych w Radomiu. 
Odznaczenie na wniosek prezesa 
Instytutu Pamięci Narodowej 
nadaje Prezydent RP. Jest ono 
adresowane do opozycjonistów 
anykomunistycznych za dzia-
łalność na rzecz odzyskania 
przez Polskę niepodległości i 
suwerenności lub respektowania 
praw człowieka w PRL. 

AGA

Foto: IPN
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Ś L Ą S K O - D Ą B R O W S K I  N S Z Z

Możliwość zmuszenia pracownika 
do odbycia urlopu wypoczynkowego
U

rlop wypoczynkowy 
jest niezbywalnym 
p r a c o w n i c z y m 

prawem do wypoczynku. 
Prawo powyższe przysługuje 
każdemu pracownikowi 
i nie można się go zrzec. 
Zgodnie z art. 163 Kodeksu 
pracy urlopy powinny być 
udzielane zgodnie z planem 
urlopów, który jest usta-
lany przez pracodawcę, 
który winien przy ustalaniu 
przedmiotowego planu 
wziąć pod uwagę wnioski 
pracowników i konieczność 
zapewnienia normalnego 
toku pracy. Planem urlopów 
nie obejmuje się tzw. urlopu 
na żądanie. Jeżeli u praco-
dawcy nie działa organi-
zacja związkowa, lub jeśli 
taka organizacja wyrazi 
zgodę, aby nie wprowadzać 
planu urlopów, to wówczas 
pracodawca ustala termin 
urlopu po porozumieniu z 
pracownikiem.

Wobec  powyższego 
zamiarem ustawodawcy 
było doprowadzenie do 
konsensualnego, akceptowa-
nego przez strony stosunku 
pracy systemu udzielania 
urlopów. W praktyce pojawia 
się często sytuacja, kiedy 
pracodawca wymusza na 
pracowniku skorzystanie z 
urlopu wypoczynkowego, 
pomimo, że pracownik nie 
chce z niego korzystać. Czy 
takie działanie jest zgodne 
z prawem?

Zgodnie z przyjętym 
przez doktrynę i judykaturę 

poglądem wykorzystanie 
urlopu wypoczynkowego 
jest wyłącznym uprawnie-
niem pracownika, zaś praco-
dawca nie może zmusić go 
do wykorzystania w sposób 
zgodny ze swoim oczekiwa-
niem. Od zasady tej istnieją 
2 wyjątki. Pierwszy wynika 
bezpośrednio z treści art. 
1671 Kodeksu pracy, który 
stanowi, że w okresie wypo-
wiedzenia umowy o pracę 
pracownik jest obowią-
zany wykorzystać przy-
sługujący mu urlop, jeżeli 
w tym okresie pracodawca 
udzieli mu urlopu. Tym 
samym, pracodawca uzyskał 
prawo do jednostronnego 
udzielenia pracownikowi 
urlopu w okresie wypo-
wiedzenia umowy o pracę, 
a pracownik został jedno-
cześnie zobowiązany do 
wykorzystania należnego 
mu urlopu. Niezależnie od 
tego, która ze stron stosunku 
pracy występuje z żąda-
niem rozwiązania stosunku 
pracy z zachowaniem okresu 
wypowiedzenia, pracownik 
na polecenie pracodawcy 
musi wykorzystać urlop 
wypoczynkowy we wska-
zanym przez pracodawcę 
okresie. Użyte w cytowanym 
przepisie sofrmułowanie „w 
okresie wypowiedzenia” 
oznacza de facto czas od 
chwili dokonania wypowie-
dzenia do upływu okresu 
wypowiedzenia. Urlop 
wypoczynkowy może być 
więc wyznaczony przez 

pracodawcę od dnia następu-
jącego po wręczeniu pracow-
nikowi wypowiedzenia. 
Warto również zwrócić 
uwagę, że wymiar urlopu 
w okresie wypowiedzenia, 
który pracodawca udziela 
pracownikowi wynosi cały 
przysługujący pracownikowi 
urlop, a więc pozostały urlop 
wypoczynkowy, do którego 
pracownik nabył prawo w 
okresie zatrudnienia. 

Druga sytuacja, kiedy 
pracodawca ma możliwość 
zobowiązania pracownika 
do wybrania urlopu ma 
miejsce przy tzw. urlopie 
zaległym. Zgodnie z wyro-
kiem SN z dnia 9.5.2013 r., 
II PK 199/12 w przypadku 
gdy pracownik posiada 
prawo do urlopu bieżącego 
(za dany rok kalendarzowy) 
oraz do urlopu zaległego 
(za poprzedni rok lub za 
poprzednie lata), należy 
mu udzielić w pierwszej 
kolejności urlopu zaległego, 
a dopiero potem bieżą-
cego. Wobec powyższego 
urlopu niewykorzystanego 
w terminie ustalonym w 
myśl art. 163 K.p. (czyli 
w terminie ustalonym w 
planie urlopów bądź po 
porozumieniu z pracowni-
kiem) należy pracownikowi 
udzielić najpóźniej do 30 
września następnego roku 
kalendarzowego. Zdaniem 
Sądu Najwyższego w takim 
przypadku pracodawca nie 
ma obowiązku uzgadniania 
z pracownikiem terminu 

wykorzystania urlopu, lecz 
musi udzielić mu urlopu 
w terminie określonym 
w powołanym przepisie 
(w brzmieniu poprzednio 
obowiązującym), tj. do końca 
pierwszego kwartału następ-
nego roku kalendarzowego. 

Warto pamiętać, że tylko 
w dwóch opisanych powyżej 
sytuacjach pracodawca 
ma uprawnienie do przy-
muszenia pracownika do 
skorzystania z urlopu wypo-
czynkowego w określonym 
terminie.

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 szczegó-
łowych informacji w depar-
tamencie 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.

Bartosz Jakubowski 
CDO24

Z wielkim żalem
przyjęliśmy wiadomość

o śmierci naszej koleżanki 

JOANNY GURDEK
Łączymy się w bólu 

z Rodziną zmarłej

koleżanki i koledzy
z NSZZ Solidarność Uniwersyteckiego Centrum

Okulistyki i Onkologii
w Katowicach

Mieczysławowi Czarneckiemu

przewodniczącemu Solidarności
w ArcelorMittal Poland w Sosnowcu

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TATY
składają

koleżanki i koledzy
z Regionalnej Sekcji Hutnictwa NSZZ Solidarność

oraz z Sekcji Krajowej Hutnictwa NSZZ Solidarność

Ogłoszenie
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» TELEWIZYJNYMI HITAMI MIJA-
JĄCEGO TYGODNIA były transmisje z 
dwóch meczów, z Brukseli i z Krakowa. 
Ten mecz w Brukseli został zorganizo-
wany przez Platformę Donosicielską, 
która zamierzała dokopać pisiorom na 
tzw. arenie europejskiej. Pełowcy i ich 
towarzysze Kodziarze strzelili sobie w 
stopę. Oni wyszli na kapusiów, a wspie-
rający ich eurobiurokraci na idiotów. 
W dodatku cała Polska na własne oczy 
mogła zobaczyć, że ten słynny Parla-
ment Europejski to w sumie nie gorszy 
kabaret od Sejmu poprzedniej kadencji, 
a niejaki Schultz czy inny Verhofstadt 
to taki z Niesioł czy inna Pomaska, tyle 
że made in Europe.

» ŚLEDZĄCY TRANSMISJĘ MOGLI 
TEŻ ZOBACZYĆ W AKCJI pewną 
socjal-lewacko-zieloną feministkę, która 
twierdziła, że od zwykłych Polaków 
dowiedziała się, iż demokracja w Polsce 
jest zagrożona. Po czym wymieniła 
nazwisko owego zwykłego obywatela. 
Okazało się, że to niejaki Mateusz Kijowski, 
lider tworu pod nazwą Komitet Obrony 
Demokracji, szerzej znany jako Alimen-
ciarz Roku. Taaak, głupota niektórych 
unijnych dyrektyw nie bierze się znikąd.

» A CO DO DRUGIEJ TRANSMISJI, 
TO WSZYSCY WIDZIELI. W tym przy-
padku przeciwnik był poważny, a reguły 
gry sprawiedliwe. Nasi nawrzucali Fran-
cuzom ku uciesze wszystkich Polaków, 
i tych zwykłych, i tych niezwykłych, i 
tych racjonalnych, i tych radykalnych 

oraz tych bezprzymiotnikowych. Mamy 
nadzieję, że nikt nie wpadnie na pomysł, 
aby naskarżyć na naszych szczypior-
nistów i zorganizować w tej sprawie 
debatę w europarlamencie. 

» JESZCZE Z RZECZY POLITYCZNYCH. 
Były prezydent RP założył instytut 
swojego imienia. W instytucie Bronka 
będą się odbywać wykłady, seminaria 
i dyskusje. Z niecierpliwością czekamy 
na panel dyskusyjny pt. „Jak przytulić 
sokowirówkę i zajumać obraz”, albo 
wykład pt. „Wchodzenie na krzesło 
jako element pogłębienia współpracy 

w stosunkach międzynarodowych”. 
Liczymy też na jakieś seminarium 
poświęcone hodowli kur.

» A NA KONIEC JESZCZE JEDNA 
INFORMACJA ZZA GRANICY. Otóż 
rządowe media Korei Północnej poinfor-
mowały, że w jednej z ich spożywczych 
fi rm wynaleziono alkohol, który nie wywo-
łuje kaca. Doczytaliśmy z Gospodzkim, 
że chodzi o jakiś likier z żeń-szeniem i 
prażonym ryżem zamiast cukru i domy-
śliliśmy się dlaczego nie wywołuje kaca. 
Po prostu nie da się tego wypić. 

PODRÓŻNY&GOSPODZKI

ROZBAWIŁO nas to

Foto: demotywatory.pl

Dwóch staruszków siedzi na 
ławeczce pod domem spokojnej 
starości, patrzą melancholijnie w 
przestrzeń, kiedy w pewnej chwili 
odzywa się jeden z nich:
– Tadziu, mam już 75 lat, jak 
bym się nie ruszył wszystko mnie 
boli i dokucza reumatyzm... Jesteś 
moim rówieśnikiem, powiedz, jak 
ty się czujesz?
– Jak nowo narodzony.
– Naprawdę? Jak nowo narodzony?
– Tak. Nie mam włosów, nie mam 
zębów i chyba przed sekundą 
zlałem się w gacie.

***
Do sklepu wbiega facet i pyta 
sprzedawcy:
– Jest cukier w kostkach?
– Nie ma! – odpowiada sprzedawca. 
– A jakaś inna, tania bombonierka 
dla teściowej?

***
Wchodzi zięć do domu, rozpina 
koszulę na klacie i mówi do 
teściowej:
– Niech mi tu mama pluje.
– No co ty zięciu, jakbym mogła 
– mówi teściowa.
– No niech mi tu mama pluje, 
bo lekarz kazał mi się smarować 
jadem żmii.

***
Lekcja religii w szkole. Ksiądz mówi 
dzieciom o małżeństwie.
– Wiecie, że Arabowie mogą mieć 
kilka żon? To się nazywa poligamia. 
Natomiast chrześcijanie mają tylko 

jedną żonę. A to się nazywa... 
Może ktoś z was wie?
Cisza, nikt nie podnosi ręki.
– To się nazywa – podpowiada 
ksiądz – mono... mono...
Jaś podnosi w górę rączkę:
– Monotonia!

***
Jasio, pisząc wypracowanie, pyta ojca:
– Tato, jak się powinno pisać: 
Królowa Lodu, czy Królowa Loda?
– To zależy, synu, czy chcesz żeby 
była postacią negatywną, czy 
pozytywną...

***
– Dlaczego się pan spóźnił?
– Szefi e, uderzyłem głową w róg 
poduszki i straciłem przytomność 
na dwie godziny.

***
– Dostaniesz, jak będziesz grzeczny 
– mówi chirurg przed operacją.
– Do kogo pan to mówi, doktorze? 
– pyta pacjent.
– Do tego kota, który siedzi pod 
stołem.

***
Jak wygrać kłótnię z kobietą? 
Gdy tylko się zacznie, pierwszy 
się rozpłacz.

***
Kobieta w kwiecie wieku staje 
przed lustrem i mówi do męża.
– Ech... przybyło mi zmarszczek, 
utyłam, te włosy takie jakieś 
nijakie... Zbrzydłam. Powiedz mi, 
kochanie, coś miłego!
– Wzrok masz dalej dobry!

Autopromocja

NIE MUSISZ BYĆ SAM. ZAŁÓŻ ZWIĄZEK I BĄDŹ 
SILNY W PRACY. ZORGANIZOWANI MAJĄ LEPIEJ! 

Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci: 
tel.: 32 728 41 13 kom. 693 410 836 

e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl

Reklama


