
155 zł
o tyle wzrosną średnio 

płace zasadnicze w 
Valeo Lighting Systems.
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Piotr Duda:  Bardzo ważną dla związku 
sprawą jest doprowadzenie do obniżenia 
wieku emerytalnego i powiązania go 
z okresem składkowym. » STRONA 5

Michał Karlik:  Musieliśmy przekonać 
właściciela do związków zawodowych, 
pokazać mu, jakie mamy uprawnienia 
i jaka jest nasza rola w zakładzie. » STRONA 4

Połowa Polaków zarabia „na rękę” mniej niż 2360 zł. W Polsce udział płac w PKB należy do najniższych w całej 
Unii Europejskiej. Na dodatek płace rosną znacznie wolniej od wydajności pracy.

Bez płacy nie ma kołaczy
Jak wynika z opubliko-

wanych kilka tygodni 
temu danych Głów-
nego Urzędu Statystycz-
nego, średnie miesięczne 

wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw w styczniu 
wyniosło 4101 zł brutto. To 
nieco ponad jedna czwarta 
pensji przeciętnego Brytyj-
czyka i trzy razy mniej od 
średniej płacy w Niemczech 
czy we Francji. 

Średnia krajowa to marzenie
Jeszcze gorzej wyglądają 
statystyki naszych wyna-
grodzeń dotyczące mediany 
dochodów, czyli wartości dzie-
lącej wynagrodzenia na pół. 
Takie ujęcie znacznie lepiej od 
średniej arytmetycznej ukazuje 
rzeczywisty obraz dochodów 
polskich pracowników. Z 
danych GUS opublikowanych 
w grudniu ubiegłego roku 
wynika, że mediana wynagro-
dzeń w Polsce wynosi 3300 zł 
brutto, czyli 2360 zł na rękę. 
To oznacza, że płace połowy 
mieszkańców naszego kraju 
są niższe od tej kwoty. Co 
więcej, jak wskazuje raport, 
zarobki jednej trzeciej pracu-
jących Polaków oscylują w 
okolicy 2470 zł brutto, a 10 
proc. najniżej uposażonych 
pracowników uzyskuje dochód 
na poziomie 1718 zł brutto. 

Choć część przedsiębiorców i 
ekonomistów przy każdej okazji 
utyskuje na zbyt wysokie ich 
zdaniem koszty pracy w naszym 
kraju, które rzekomo obniżają 
konkurencyjność polskich fi rm 
i hamują gospodarczy rozwój, 
w rzeczywistości godzinowe 
koszty pracy należą u nas do 
najniższych w całej UE. Pod 
tym względem wyprzedzają 
nas nie tylko bogate kraje 
zachodniej Europy, ale również 
m.in. Czechy, Słowacja, Estonia 
czy Chorwacja.

Udział płac w PKB
Znacznie ciekawsze jest jednak 
porównanie udziału płac w 
Produkcie Krajowym Brutto 
w poszczególnych krajach. 
Wskaźnik ten pokazuje bowiem, 
jak duża w danym państwie 
jest różnica pomiędzy docho-
dami osiąganymi z pracy, a 
dochodami uzyskiwanymi z 

kapitału. Jak wynika z danych 
Komisji Europejskiej, udział 
płac w PKB Polski w 2014 roku 
wynosił zaledwie 46 proc., czyli 
aż o 10 punktów proc. mniej 
niż wynosi średnia unijna. 
Innymi słowy zarobki osiągane 
z pracy w Polsce w stosunku do 
dochodów z kapitału i poziomu 
rozwoju gospodarczego są 
niemal najniższe w UE. Ponadto 
wskaźnik ten z roku na rok jest 
coraz bardziej niekorzystny dla 
pracowników. Jeszcze w 1999 
udział płac w PKB wynosił w 
Polsce 69 proc. – o 23 proc. 
więcej niż obecnie. 

Pracujemy lepiej, zarabiamy gorzej
Zgodnie z obiegową opinią 
powtarzaną przez część 
ekonomistów i polityków 
niski poziom płac w Polsce 
wynika głownie ze słabej wydaj-
ności pracy. Choć rzeczywiście 
produktywność w naszym kraju 
to niespełna 67 proc. średniej 
unijnej, to jednak wydajność 
pracy w Polsce rośnie niemal 
najszybciej w całej UE, za 
to tempo wzrostu płac jest 
prawie najniższe. Jak wynika z 
opublikowanego w 2014 roku 
raportu „OECD Factbook”, w 
latach 2001-2012 produktyw-

ność w naszym kraju rosła 
średnio o 3,3 proc. rocznie. 
Dla porównania w Czechach 
wzrost ten wyniósł 2,8 proc., 
na Węgrzech 2,2 proc., a w 
Wielkiej Brytanii zaledwie 1,1 
proc. W tym samym okresie 
pensje Czechów rosły rocznie 
o 1,8 proc., Węgrów o 3,7 proc., 
a Brytyjczyków o 2,3 proc. 
Z kolei wynagrodzenia w Polsce 
rosły w tym okresie średnio o 
0,9 proc. rocznie. Gdyby wzrost 
płac nad Wisłą był proporcjo-
nalny do zwiększającej się 
efektywności pracy, już w 2012 
roku średnie wynagrodzenie 

w naszym kraju wynosiłoby 
ponad 5 tys. zł. 

Błędne koło
Tłumiony przez wiele lat wzrost 
wynagrodzeń to problem nie 
tylko pracowników, ale całej 
gospodarki. Wyższe płace napę-
dzają konsumpcję, a popyt jest 
głównym motorem wzrostu 
gospodarczego. Co ciekawe, 
pośrednio przyznają to nawet 
pracodawcy, często ci sami, 
którzy psioczą na wysokie koszty 
pracy. Jak wynika z przeprowa-
dzonego przez Narodowy Bank 
Polski w 2013 roku Badania 

Ankietowego Rynku Pracy, jako 
główną przyczynę ostrożności w 
inwestowaniu w rozwój swoich 
fi rm pracodawcy nie wskazują 
wcale zbyt wysokich obciążeń 
związanych z zatrudnianiem 
pracowników, czy też licznych 
danin publiczno-prawnych. 
Główną barierą rozwoju w ich 
ocenie jest obawa, że nie znajdą 
popytu na swoje produkty i 
usługi. Im szybciej przedsię-
biorcy zrozumieją, że popyt 
ten pojawi się wraz ze wzro-
stem wynagrodzeń, tym lepiej. 
Również dla nich samych.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

oprac. własne na podstawie raportu OECD Factbook 2014
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N
ie jestem przedstawicielem pokolenia, 
które uważa, że mięso rośnie na 
tackach w supermarkecie. Niestety 

ze wstydem muszę przyznać, że niewiele 
mi do tego pokolenia brakuje. Niby mniej 
więcej wiem, że schabu należy szukać w 
okolicach świńskiego grzbietu, a szynki 
tam, gdzie grzbiet traci swą szlachetną 
nazwę. Niemniej jednak na wakacje na wieś 
nigdy nie jeździłem, świniobicia na oczy 
nie widziałem, a nawet szlachtowanie kury 
na niedzielny rosół to dla mnie tematyka 
zupełnie obca. Kilka razy w życiu zdarzyło 
mi się utłuc karpia na Boże Narodzenie, 
ale to jednak zupełnie inna para kaloszy. 
Naoglądałem się za to w necie fi lmików 
obrazujących, jak traktuje się zwierzaki 
w fermach i chlewniach działających na 
skalę przemysłową. I choć świadomość 
ich smutnego losu raczej nie sprawi, że 
zostanę jaroszem, to mi tych zwierzaków 
zwyczajnie żal. Najbardziej chyba kur. 
Kura w moim odczuciu jest najsympa-
tyczniejszym zwierzęciem hodowlanym, 
a co dopiero małe, ćwierkające i puchate 
kurczaczki, które na dodatek kojarzą się 
nieodłącznie z Wielkanocą. O ile kury z 
tzw. wolnego wybiegu, zanim wylądują na 
talerzu, trochę sobie normalnie pożyją, to 
bidne ptaki zamknięte całe życie w ciasnych 
klatkach, mają przegwizdane. 

Dlatego tak bardzo ucieszyła mnie 
historia drobiowych uciekinierów, która 
obiegła kilka dni temu internety. Otóż 
od paru miesięcy w samym centrum 
Olsztyna w okolicach dworca kolejowego 
mieszka kogut z kurą. W dzień łażą sobie 
beztrosko po pobliskim zieleńcu, wygrze-
bują z ziemi robaczki i robią wszystkie inne 
kurze rzeczy. Gdy w ich rejonie pojawi 
się bezpański pies lub nazbyt ciekawskie 
dzieciaki, pierzasty Romeo razem ze swoją 
Julią wskakują na drzewo jak na grzędę 
i potencjalni prześladowcy mogą ich co 
najwyżej cmoknąć w kuper. Co rano kogut 
donośnie obwieszcza początek nowego 
dnia, budząc przy okazji okolicznych 
mieszczuchów. Mieszczuchy jednak nie 
mają mu tego za złe, przynoszą ptaszy-
skom ziarno i wodę.

Do końca nie wiadomo, skąd wzięła 
się kurza para w centrum miasta. Wedle 
najbardziej prawdopodobnej wersji wyda-
rzeń ptaki dały drapaka z pobliskiego 
targowiska, gdzie co niedzielę zjeżdżają 
handlarze drobiu ozdobnego. Pewne jest 
za to, że najpierw w zieleńcu zamieszkał 
kogut, a dopiero kilka miesięcy później 
dołączyła do niego kurka. Tu jednak 
pojawiają się kolejne pytania. Czy para 

znała się już wcześniej, czy kogut najpierw 
wyemigrował sam, a swoją wybrankę 
ściągnął dopiero, gdy się urządził, czy 
może poznali się dopiero niedawno i 
postanowili rozpocząć razem nowe życie 
w nowym miejscu. Tak czy owak na zdję-
ciach w internetach drobiowi kochankowie 
wyglądają na szczęśliwych. Ja im w każdym 
razie mocno kibicuję i mam nadzieje, że 
ludzie dadzą im święty spokój, że nie 
znajdzie się żaden nawiedzony obrońca 
praw zwierząt, który uzna, że ptaki na 
wolności strasznie cierpią i trzeba wsadzić 
z powrotem wsadzić je do klatki.

Trzymam kciuki za kurzą parkę jeszcze 
z jednego powodu. Skoro ludziom w 
naszym kraju odwaliło już do tego stopnia, 
że elektryzuje ich napis wymalowany na 
ścianie szkolnego kibla, dobrze byłoby, 
gdyby chociaż drób mógł zaznać trochę 
normalnego życia. 

TRZECI Z CZWARTĄ;)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: esmem

W centrum Olsztyna 
w okolicach dworca 
kolejowego mieszka 
kogut z kurą. Co rano kogut 
donośnie obwieszcza początek 
nowego dnia, budząc przy 
okazji mieszczuchów.

63,1 proc.
– taki odsetek Polaków nie przeczytał w 
2015 roku żadnej książki – wynika z badania 
stanu czytelnictwa przeprowadzonego 
na zlecenie Biblioteki Narodowej przez 
TNS Polska. To o 4,8 proc. więcej niż w 
2014 roku. Zaledwie 8,4 proc. Polaków 
zadeklarowało, że w ubiegłym roku 
przeczytało siedem i więcej książek. Aż 
18 proc. badanych przyznało, że nigdy nie 
przeczytało żadnej książki. 

LICZBA tygodnia

INNI napisali

DB wycofuje się 
z przemysłu

Jak donosi portal WNP Deutsche Bank, 
największa instytucja fi nansowa w Niem-
czech, podjął decyzję o zmniejszeniu 

swojego zaangażowania w przemysł stalowy 
i węglowy, które sięga obecnie 10 mld euro. 

Przedstawiciele banku stwierdzili, że w 
całej gamie kredytów banku to portfolio o 
niskiej jakości i obciążone wysokim ryzy-
kiem. Jako przyczynę tego stanu rzeczy 
bank wskazał spadek cen surowców oraz 
wyhamowanie tempa wzrostu gospodarek 
państw rozwijających się. Jako obszar 
podwyższonego ryzyka został wskazany 
także segment ropy i gazu, będący znacznym 
odbiorcą stali, w który bank zaangażował 16 
mld euro. Tu także przyczyną problemów 
jest spadająca cena ropy. 

Deutsche Bank to kolejna instytucja 
fi nansowa, która podjęła decyzję o wycofaniu 
się z przedsięwzięć związanych z węglem 
Pod koniec listopada ubiegłego roku Grupa 
ING poinformowała o zakończeniu fi nan-
sowania nowych elektrowni węglowych 
oraz kopalń węgla kamiennego na świecie. 
Zgodnie z oświadczeniem opublikowanym 
przez władze Grupy, nie będzie ona współ-
pracowała z podmiotami powiązanymi z 
energetyką węglową i branżą wydobywczą. 

„Śmieciówki” w 
administracji

A
dministracja państwowa nagminnie 
korzystała z usług fi rm zatrudniających 
pracowników na umowach śmiecio-

wych – wynika z raportu NIK. 
– W 2010 r. w administracji publicznej na 

umowy zlecenia i o dzieło  pracowało 22 tys. 
osób, które  nigdzie indziej nie były zatrud-
nione na stałe. W 2014 r. takich osób było już 
dwa razy więcej. Tymczasem zastępowanie 
umów o pracę umowami cywilnoprawnymi 
jest wykroczeniem przeciwko prawom 
pracownika – czytamy w komunikacie opub-
likowanym na stronach internetowych NIK. 

Jak wskazali kontrolerzy znaczna cześć 
jednostek z sektora fi nansów publicznych 
zaczęła zatrudniać na „śmieciówkach” w 
związku z zamrożeniem płac etatowych 
pracowników budżetówki. Efekty tego typu 
działań były odwrotne od zamierzonych. 
Zamiast oszczędności powstały dodatkowe 
koszty, a kwalifi kacje pozyskanych w ten 
sposób pracowników budzą zastrzeżenia. 

Kontrolerzy wykryli również przypadki 
zlecania w instytucjach publicznych etatowym 
pracownikom, na zasadzie umów cywil-
noprawnych, zadań należących do ich 
obowiązków służbowych. Takie praktyki 
NIK oceniła jako niegospodarność.

Im łamanie prawa 
się opłaca

P
olskie sądy są wyjątkowo łaskawe dla 
nieuczciwych pracodawców. Jak donosi 
Dziennik Gazeta Prawna, w ubiegłym 

roku maksymalnej grzywny za łamanie 
prawa pracy nie nałożono na ani jedną fi rmę. 

Kary fi nansowe za łamanie prawa pracy 
mogą nakładać inspektorzy Państwowej 
Inspekcji Pracy i sądy. Ci pierwsi mają 
prawo obciążyć nieuczciwego pracodawcę 
mandatem do wysokości 2 tys. zł i do 5 tys. 
zł w przypadku recydywy. Z kolei maksy-
malna wysokość grzywny nałożonej przez 
sąd może wynieść 30 tys. zł. W ubiegłym 
roku najwyższej grzywny nie zasądzono ani 
razu. Łącznie tylko na pięciu pracodawców 
nałożono karę wyższą niż 10 tys. zł. Średnia 
wysokość grzywny orzeczona przez sądy 
wyniosła 2,1 tys. zł. 

Zbyt niska wielkość kar fi ansnowych dla 
pracodawców łamiących przepisy sprawia, 
że ten proceder zwyczajnie się opłaca. Zyski 
osiągane poprzez nieprzestrzeganie prawa są 
znacznie wyższe od ewentualnych sankcji. 

PIP postuluje, aby uzdrowić tę sytuację 
za pomocą taryfikatora kar za konkretne 
naruszenia prawa oraz ich zróżnicowanie w 
zależności np. od wielkości fi rmy. 

OPRAC. ŁK

KRÓTKO

Apel do władz Bytomia
» PREZYDIUM ZARZĄDU REGIONU ŚLĄSKO-
-DĄBROWSKIEGO NSZZ Solidarność zwróciło się do 
prezydenta Bytomia Damiana Bartyli z wnioskiem o 
wstrzymanie wszelkich działań związanych ze sprzedażą 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bytomiu. W oce-
nie władz śląsko-dąbrowskiej Solidarności jakiekolwiek 
przekształcenia własnościowe w tej spółce powinny zostać 
poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi.
Wprowadzany w pośpiechu i bez konsultacji społecznych 
plan prywatyzacji przedsiębiorstwa spotkał się ze sprzeciwem 
pracowników PEC i mieszkańców Bytomia. Ludzie obawiają 
się, że przejęcie spółki przez nowego, prywatnego właściciela 
będzie oznaczało redukcję zatrudnienia w zakładzie oraz pod-
niesienie cen ciepła dla mieszkańców. – Pospieszne działania 
w tej kwestii połączone z brakiem woli prowadzenia konstruk-
tywnego dialogu z pracownikami PEC i mieszkańcami Byto-
mia poskutkują jedynie eskalacją niepokojów społecznych. 
Dlatego apelujemy do Pana Prezydenta o wstrzymanie dzia-
łań związanych ze sprzedażą spółki. W naszej ocenie, decyzje 
dotyczące przyszłości tak ważnego dla lokalnej społeczności 
przedsiębiorstwa powinny zapadać po szerokich konsultacjach 
społecznych z mieszkańcami Bytomia i pracownikami PEC 
– czytamy w wystąpieniu władz śląsko-dabrowskiej Solidarno-
ści do prezydenta Bytomia.

Posiedzenie ZR
» ZARZĄD REGIONU ŚLĄSKO-DĄBROWSKIEGO NSZZ 
Solidarność podczas posiedzenia 16 marca przyjął sprawo-
zdanie fi nansowe i zatwierdził wykonanie budżetu za 2015 
rok oraz omówił i przyjął budżet na 2016 rok. Ponadto pod-
jęta został uchwała w sprawie zmian w Regulaminie Kapituły 
Medalu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. W czasie obrad 
przewodniczący Dominik Kolorz przekazał członkom ZR infor-
mację z prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz 
posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Członkowie 
ZR przedstawili bieżącą sytuację w poszczególnych branżach 
i plany działań w najbliższym czasie. Kolejne posiedzenie ZR 
zaplanowano na 20 kwietnia. Będą wtedy m.in. składane 
propozycje projektów uchwał i stanowisk, które zostaną 
poddane pod obrady Walnego Zebrania Delegatów Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego, zwołanego na 26 kwietnia.

Rozmowy w Kompanii
» 14 MARCA ZARZĄD KOMPANII WĘGLOWEJ przeka-
zał przedstawicielom związków zawodowych część biznes-
planu Polskiej Grupy Górniczej. Kolejne spotkanie zostało 
zaplanowane na 21 marca. 
– Atmosfera spotkania z zarządem pod nowym kierow-
nictwem była lepsza, niż dotychczas. Otrzymaliśmy od 
nowego prezesa Tomasza Rogali wyciąg biznesplanu 
Polskiej Grupy Górniczej, nie przekazano nam jednak tego 
dokumentu w całości. Obecnie analizujemy informacje 
przedstawione przez zarząd – powiedział Bogusław Hutek, 
przewodniczący Solidarności w Kompanii Węglowej. 
Po spotkaniu przedstawiciele kompanijnych central związ-
kowych podtrzymali, że nie ma zgody strony społecznej na 
restrukturyzację spółki polegającą na obniżeniu wynagrodzeń 
pracowników. Negocjacje w KW toczą się w ramach trwają-
cego w fi rmie sporu zbiorowego. Związkowcy postulują, aby 
średnie miesięczne wynagrodzenia w Kompanii w 2016 roku 
nie były niższe od poziomu z roku ubiegłego. 
Polska Grupa Górnicza ma powstać najpóźniej do 1 maja. 

NY, KAR



S P R AW Y  Z W I Ą Z K UZarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

www.solidarnosckatowice.pl   Nr 11/2016 |  KATOWICE 17-23.03.2016 3
KRÓTKO

Podwyżki w Valeo 
Lighting Systems
» ŚREDNIO O 155 ZŁ BRUTTO 
WZROSNĄ WYNAGRODZENIA zasad-
nicze pracowników spółki Valeo Lighting 
Systems z Chrzanowa. Wyższe płace otrzy-
mają w kwietniu z wyrównaniem od stycz-
nia. Wysokość podwyżek dla poszczególnych 
pracowników uzależniona będzie od indywi-
dualnych ocen ich pracy w 2015 roku.
Wzrost wynagrodzeń w fi rmie zakłada 
porozumienie płacowe zawarte 8 marca 
pomiędzy zarządem spółki a zakładową Soli-
darnością. Sebastian Pająk, przewodniczący 
Solidarności w Valeo podkreśla, że rozmowy 
płacowe były trudne. – Podkreślaliśmy, 
że jeśli kondycja ekonomiczna spółki jest 
dobra, to ludzie, którzy na jej zyski pra-
cują, powinni otrzymywać lepsze zarobki. 
Wskazywaliśmy też, że płace zasadnicze 
w naszej fi rmie znacznie odbiegają od 
zarobków w branży motoryzacyjnej. Osta-
tecznie stanęło na tym, że wynagrodze-
nia zasadnicze wzrosną średnio o 155 zł 
brutto. Wysokość podwyżek dla poszczegól-
nych pracowników może wynieść od 100 
do 224 zł brutto w zależności od ich ocen 
rocznych – informuje przewodniczący.
Chrzanowska spółka Valeo Lighting Systems 
zatrudnia blisko 1,5 tys. pracowników. Zakład 
produkuje lampy samochodowe.

Nagroda i premie 
w Hucie Łabędy
» PRACOWNICY HUTY ŁABĘDY W 
GLIWICACH otrzymają w tym roku dwie 
świąteczne premie oraz nagrodę fi nansową 
z okazji Dnia Hutnika. Na Święta Wielka-
nocne dostaną 500 zł, a przed świętami 
Bożego Narodzenie 1000 zł. Nagroda z 
okazji przypadającego w maju święta bran-
żowego wyniesie 2900 zł brutto. To efekt 
porozumienia zawartego pomiędzy zarzą-
dem huty a zakładowymi organizacjami 
związkowymi pod koniec lutego.
Związkowcy z Solidarności podkreślają, że 
porozumienie jest korzystne nie tylko dla 
pracowników huty. Przewiduje też wypłatę 
obu premii świątecznych w takiej samej 
wysokości dla pracowników całej Grupy 
Kapitałowej Huty Łabędy. Gwarantuje 
również, że takie same premie na święta 
otrzyma załoga współpracującej z hutą 
spółki Ferrostal Łabędy. Pracownicy tej fi rmy 
są członkami międzyzakładowej organizacji 
Solidarności z Huty Łabędy. – Przy okazji 
rozmów na temat bonusów dla pracowni-
ków Huty Łabędy zawsze wynegocjujemy 
też premie świąteczne dla załóg całej 
grupy kapitałowej oraz spółek zależnych, w 
których mamy swoich członków – podkre-
śla Czesław Ryś, przewodniczący Między-
zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ 
Solidarność w Hucie Łabędy.
Przewodniczący dodaje, że w tym roku 
związki z huty nie będą występować o 
zbiorową podwyżkę wynagrodzeń zasadni-
czych. W zamian zamierzają wynegocjo-
wać z zarządem przedsiębiorstwa nowy 
regulamin wynagradzania, który będzie 
bardziej korzystny dla załogi w stosunku 
do obecnie obowiązującego. Przewidują, 
że rozmowy ten temat rozpoczną się w 
kwietniu. Regulamin miałby obowiązy-
wać od 1 stycznia 2017 roku.
Huta Łabędy w Gliwicach produkuje obu-
dowy górnicze i profi le zamknięte zimno-
gięte. Wkrótce uruchomi też produkcję rur. 
Zakład zatrudnia 470 pracowników. W całej 
Grupie Kapitałowej Huta Łabędy pracuje 
blisko 1000 osób. W spółce Ferrostal Łabędy 
zatrudnionych jest około 400 pracowników.

BEA

Referendum strajkowe w UPC
15 marca rozpoczęło się referendum 
strajkowe w UPC. Głosowanie jest 
prowadzone drogą elektroniczną. 
Konflikt w spółce dotyczy prze-
niesienia 166 pracowników działu 
technicznego do fi rmy zewnętrznej.

– Zdecydowaliśmy się na refe-
rendum w internecie, bo pracodawca 
nie udostępnił nam listy pracow-
ników uprawnionych do głosowania. 
Ponadto pracownicy naszej fi rmy są 
rozsiani po całym kraju. Przeprowa-
dzenie tradycyjnego referendum 
z urną byłoby trudne technicznie. 
Organizując głosowanie drogą elek-

troniczną, mamy pewność, że każdy 
pracownik będzie mógł wziąć w 
nim udział – mówi Zbigniew Kaleta, 
przewodniczący Solidarności w UPC.

W głosowaniu, które zakończy się 
21 marca, pracownicy odpowiadają 
na pytanie, czy są za przeprowadze-
niem strajku w celu poparcia żądań 
zgłoszonych w ramach trwającego w 
fi rmie sporu zbiorowego. Solidarność 
domaga się pieniężnych odszkodowań 
dla pracowników wyznaczonych 
do przejścia do fi rmy zewnętrznej. 
Odszkodowania miałyby też przy-
sługiwać osobom, z którymi UPC 

rozwiąże umowy o pracę z przyczyn 
niedotyczących pracownika w przy-
szłości. – Cały czas mamy nadzieję, 
że uda się zakończyć spór przy stole 
negocjacyjnym, a strajk traktujemy 
jako ostateczność. Natomiast, jeżeli 
pracownicy w referendum opowiedzą 
się za rozpoczęciem akcji strajkowej, 
pracodawca musi się liczyć z tym, 
że do protestu dojdzie – zaznacza 
przewodniczący

11 marca pracownicy UPC pikieto-
wali przed siedzibą fi rmy w Warszawie. 
W trakcie demonstracji do jej uczest-
ników wyszli przedstawiciele zarządu. 

Jednak jak zaznaczają związkowcy, 
pracodawca nie przedstawił im 
żadnych nowych propozycji. 

Przeniesienie pracowników działu 
technicznego UPC ma nastąpić 1 
kwietnia. Mają oni zostać objęci 
12-miesięczną gwarancją zacho-
wania dotychczasowych warunków 
pracy i płacy u nowego pracodawcy. 
Związkowcy obawiają się jednak że 
po upływie tego okresu część osób 
zostanie zwolniona, a reszcie nowy 
pracodawca zaoferuje wynagrodzenia 
znacznie niższe od obecnych. 

ŁK

Będą podwyżki płac w PKP S.A.
Podwyżki w wysokości średnio 
300 zł brutto na pracownika to 
najważniejszy zapis porozumienia 
podpisanego przez Międzyzakła-
dową Komisją Koordynacyjną NSZZ 
Solidarność PKP S.A. z zarządem 
spółki. Porozumienie zakończyło 
spór zbiorowy na tle płacowym 
trwający w fi rmie od 2014 roku. 

Podwyżka wynagrodzeń będzie 
wdrożona najpóźniej do 10 maja, ale 
pracownicy otrzymają ją z wyrów-
naniem od 1 marca. – Na początku 
przyszłego miesiąca w spółce nastąpią 
zmiany organizacyjne polegające 
na częściowym zdecentralizowaniu 
zarządzania. Ze względu na te zmiany 

czas realizacji porozumienia został 
wyznaczony do 10 maja – mówi 
Barbara Miszczuk, przewodnicząca 
Solidarności w PKP S.A. 

Wzrost płac w wysokości średnio 
300 zł na pracownika nie oznacza 
jednak, że wszyscy dostaną podwyżki 
w tej samej wysokości. – Będziemy 
dążyli do tego, żeby zniwelować 
różnice w zarobkach osób zatrud-
nionych na porównywalnych 
stanowiskach oraz do nagrodzenia 
pracowników szczególnie zaan-
gażowanych w wykonywanie 
zadań – wyjaśnia przewodnicząca 
Solidarności w spółce. Jeden z 
postulatów związkowców, który 

również został zrealizowany, doty-
czył umożliwienia pracownikom 
PKP S.A. awansowania na wyższe 
stanowiska. Jak informuje Barbara 
Miszczuk, dotychczas zdarzało się, 
że na stanowiska specjalistyczne 
zatrudniane były osoby z zewnątrz, 
które na starcie otrzymywały wysokie 
wynagrodzenia, a doświadczonych 
pracowników z wieloletnim stażem 
pozbawiano możliwości awansu. 

Wszczynając spór zbiorowy z 
pracodawcą, Solidarność domagała 
się również wypłaty nagrody z okazji 
branżowego święta, ale porozumienie 
w tej sprawie udało się osiągnąć 
pod koniec grudnia ubiegłego 

roku. Zgodnie z jego zapisami na 
początku tego roku załoga spółki 
otrzymała jednorazową premię 
uznaniową w wysokości średnio 
300 zł brutto na pracownika jako 
rekompensatę za brak nagrody z 
okazji Dnia Kolejarza.

PKP S.A. jest spółką ze stuprocen-
towym udziałem Skarbu Państwa, 
zajmującą się nadzorem i koordynacją 
działań innych podmiotów z Grupy 
PKP. Spółka jest właścicielem m.in. 
większości dworców kolejowych w 
Polsce i 22 tys. mieszkań zakłado-
wych. W PKP S.A. zatrudnionych 
jest ok. 2300 pracowników.

AGA

Zarząd PKP Cargo w porozumieniu podpisanym ze związkami zawodowymi 15 marca 
wycofał się z decyzji o zmianach organizacyjnych podjętej przez poprzednie władze 
spółki. Na uzgodnienie kwestii płacowych strony wyznaczyły sobie czas do końca czerwca.

Porozumienie w PKP Cargo
P

orozumienie z 15 marca 
stanowi, że zarządzanie 
PKP Cargo zostanie zdecen-
tralizowane. – Powrót do 
obszarowego zarządzania 

zakładami spółki był jednym z 
najważniejszych postulatów strony 
związkowej. Każdy obszar będzie 
miał swojego dyrektora. Poprzedni 
zarząd PKP Cargo doprowadził do 
pionizacji zarządzania. O całej spółce 
decydowała centrala w Warszawie, 
co doprowadziło do ogromnego 
bałaganu – mówi Henryk Grymel, 
przewodniczący Sekcji Krajowej 
Kolejarzy NSZZ Solidarność. 

Jak informuje Jerzy Sośnierz, szef 
Solidarności w Południowym Zakła-
dzie PKP Cargo, wstrzymane zostaną 
również zmiany reorganizacyjne 
we wszystkich zakładach spółki. 
Siedziby zakładów Południowego i 
Śląskiego nie zostaną przeniesione 
do jednego biurowca, do czego dążył 
poprzedni zarząd fi rmy. – Nie będzie 
zmian organizacyjnych związanych 
z likwidacją lub łączeniem zakładów, 
czy też wydzielaniem niektórych 
podmiotów – zaznacza Jerzy Sośnierz.

Nie została natomiast ostatecznie 
rozstrzygnięta druga sporna kwestia 
pomiędzy związkami zawodowymi 
a zarządem spółki, która dotyczy 
wzrostu płac. Strony wyznaczyły 
sobie jeszcze ponad trzy miesiące 
na wypracowanie i podpisanie 
uzgodnień w zakresie regulacji 
płacowych w PKP Cargo. 

Konfl ikt w sprawie podwyżek płac 
oraz planowanych zmian organiza-
cyjnych w PKP Cargo trwał przez 
prawie cały ubiegły rok. Rozmowy 
płacowe rozpoczęły się w lutym, 
w lipcu został wszczęty spór zbio-
rowy, w sierpniu przeprowadzono 
referendum strajkowe, w którym 
większość załogi opowiedziała się 
ze strajkiem. Kolejne rundy rozmów 
i mediacji nie przyniosły porozu-
mienia. Wobec tego strona związ-

kowa zapowiedziała strajk w całej 
spółce. W połowie grudnia, na kilka 
dni przed planowanym strajkiem, 
prezes spółki został zdymisjonowany 
i protest został zawieszony. 

Podpisane 15 marca porozu-
mienie oznacza zakończenie akcji 
protestacyjnej w spółce. Strona 
związkowa zobowiązała się do 
rozwiązania Krajowego Komitetu 
Protestacyjno-Strajkowego i komi-
tetów strajkowych na szczeblach 

zakładowych oraz do odwołania 
działań protestacyjnych i strajko-
wych związanych ze zmianami 
organizacyjnymi w PKP Cargo.

PKP Cargo jest największym kole-
jowym przewoźnikiem towarowym 
w Polsce i drugim pod względem 
wielkości w Unii Europejskiej. Spółka 
podzielona jest na 7 zakładów, w 
których w sumie zatrudnionych 
jest blisko 18 tys. pracowników. 

AGNIESZKA KONIECZNY

Foto: commons.wikimedia.org/Masur
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Spór zbiorowy 
w Huhtamaki 
» 15 MARCA SOLIDARNOŚĆ ZE 
SPÓŁKI HUHTAMAKI Foodser-
vice Poland w Czeladzi wszczęła spór 
zbiorowy z pracodawcą w sprawie 
podwyżek płac. Zdaniem związkowców 
propozycja wzrostu wynagrodzeń przed-
stawiona przez pracodawcę w żaden 
sposób nie odpowiada oczekiwaniom 
załogi i jest nie do zaakceptowania 
przez stronę związkową. 
– My nasze postulaty płacowe zawsze 
opieramy o analizę sytuacji ekono-
micznej fi rmy i z naszych wyliczeń 
wynika, że spółka może podnieść 
pracownikom zarobki o 300 zł brutto. 
Tymczasem zarząd zaproponował 
podwyżkę płac zasadniczych o 80 zł 
brutto zł i dodatkowo 20 zł brutto dla 
20 proc. najlepszych pracowników. Ta 
propozycja jest absolutnie nie do zaak-
ceptowania, dlatego podjęliśmy decyzję 
o rozpoczęciu sporu zbiorowego – mówi 
Adam Flakus, przewodniczący Międzyza-
kładowej Organizacji Związkowej NSZZ 
Solidarność Huhtamaki Polska.
Przypomina, że podczas ubiegło-
rocznych rozmów płacowych strona 
związkowa zgodziła się na daleko idący 
kompromis w związku z planami inwe-
stycyjnymi fi rmy. 
– Zgodziliśmy się na niewielkie 
podwyżki, tylko po 100 zł, bo zarząd 
przekonywał, że trzeba kupić nowe 
maszyny. Mamy jednak kolejny rok i 
najwyższy czas, aby spółka zainwe-
stowała również w ludzi. W parze 
z dbałością o dobry rozwój fi rmy 
powinna iść również większa dbałość 
o pracowników, bo przecież to oni 
wypracowują zyski przedsiębiorstwa 
– podkreśla przewodniczący. 
Spółka Huhtamaki Foodservice Poland 
w Czeladzi zatrudnia blisko 400 osób. 
Zakład produkuje papierowe i styropia-
nowe opakowania jednorazowe.

Podwyżki w PUP 
w Jaworznie
» O 4 PROCENT, CZYLI ŚREDNIO 
OD 74 ZŁ DO 120 ZŁ BRUTTO, 
wzrosną od kwietnia płace zasadnicze 
pracowników Powiatowego Urzędu 
Pracy w Jaworznie, zatrudnionych na 
pełny etat. Taki wzrost wynagrodzeń 
gwarantuje im nowy regulamin pracy, 
wynegocjowany z pracodawcą przez 
zakładową Solidarność pod koniec 
ubiegłego roku. 
– Jednym z najważniejszych zapisów 
regulaminu są gwarancje, że od 2016 
roku płace zasadnicze w urzędzie będą 
rosły co roku, a w ślad za tym również 
pochodne składniki miesięcznego 
wynagrodzenia pracowników naszej 
instytucji – mówi Agnieszka Kamie-
niorz, przewodnicząca zakładowej 
Solidarności. – Przez kilka ostatnich lat 
zarobki ludzi były zamrożone. Dopiero 
w 2015 roku dzięki naszym stara-
niom ich pensje po raz pierwszy nieco 
poszły w górę. Wiązało się to m.in. ze 
zniwelowaniem znacznych dysproporcji 
w zarobkach osób zatrudnionych na 
takich samych stanowiskach, a także ze 
wzrostem płacy minimalnej. Zmierzamy 
do tego, aby zarobki najsłabiej uposażo-
nych pracowników były wyższe od płacy 
minimalnej – dodaje przewodnicząca.
Jaworznicki PUP zatrudnia 68 pracow-
ników. Do Solidarności należy 51 osób.

BEA
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Odmrożone płace 
w sanepidach
O około 267 zł brutto na etat wzrosną 
płace zasadnicze pracowników 
Inspekcji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w województwie śląskim. 
Podwyżki na zbliżonym poziomie 
otrzymają również pracownicy 
sanepidów w całej Polsce. Wyższe 
pensje wypłacone im zostaną w 
ciągu najbliższych dwóch miesięcy 
z wyrównaniem od stycznia.

Podwyżki gwarantuje pracow-
nikom rozporządzenie ministra 
zdrowia z 10 marca w sprawie 
wzrostu płac w Inspekcji Sanitarno-
-Epidemiologicznej. Od 2008 roku 
upominały się o nie związki zawo-
dowe z sanepidów.

Jak informują związkowcy z Soli-
darności, płace w inspekcji zostały 
zamrożone osiem lat temu. Podkre-
ślają, że od tego czasu pracownicy 
sanepidów są najgorzej uposażoną 
grupą zawodową w budżetówce. 
Średnie płace w inspekcji wynoszą 
około 2300 zł brutto. – W ciągu tych 
ośmiu lat wielokrotnie ponawia-
liśmy żądanie podwyżek tragicznie 
niskich płac w sanepidach, jednak 
poprzedni rząd w ogóle nie reagował 
na nasze postulaty. Po zmianie 
ekipy rządzącej postanowiliśmy 
kuć żelazo póki gorące. Rezul-
tatem naszych działań jest decyzja 

ministra zdrowia o wzroście płac 
w inspekcji w całym kraju – mówi 
Piotr Kaczmarczyk, przewodniczący 
Solidarności w stacjach sanitarno-
-epidemiologicznych w Regionie 
Śląsko-Dąbrowskim.

W jego ocenie podwyżka o 267 
zł brutto nie do końca satysfakcjo-
nuje pracowników sanepidów, bo 
w ciągu ostatnich ośmiu lat płaca 
minimalna w Polsce poszła w górę 
o ponad 700 zł brutto. – Cieszymy 
się jednak, że nasze zarobki wreszcie 
zostały odmrożone. Dzięki temu 
mamy otwartą  drogę do kolejnych 
rozmów na temat wzrostu płac w 
sanepidach – podkreśla Kaczmarczyk.

Wyższe płace zaczną wpływać 
na konta pracowników inspekcji w 
ciągu najbliższych dwóch miesięcy. 
Podwyżki zostaną wypłacone z 
wyrównaniem od stycznia. – Rozpo-
rządzenie ministra wejdzie w życie 
pod koniec marca. Wtedy dopiero 
rozpocznie się podział środków na 
podwyżki dla sanepidów w poszcze-
gólnych regionach kraju – wyjaśnia 
przewodniczący.

Śląska Inspekcja Sanitarno-Epide-
miologiczna zatrudnia ponad 1200 
pracowników. W całej Polsce w 
sanepidach pracuje około 15 tys. osób.

BG

Akcja protestacyjna 
w dąbrowskim szpitalu
Zaostrza się konfl ikt między związ-
kami zawodowymi, a dyrekcją szpi-
tala im. Starkiewicza w Dąbrowie 
Górniczej. 11 marca budynek 
placówki został oflagowany. 
Planowane jest przeprowadzenie 
dwugodzinnego strajku ostrze-
gawczego. 

Spór zbiorowy w dąbrowskim 
szpitalu trwa od wielu miesięcy. 
Organizacje związkowe domagają 
się podwyżek w wysokości 300 
zł brutto dla wszystkich pracow-
ników placówki. Dotychczasowe 
negocjacje nie przyniosły kompro-
misu. Spór wszedł w etap mediacji. 
– Niestety rozmowy z udziałem 
mediatora nie zbliżyły nas do 
porozumienia, dlatego wszystkie 
związki zawodowe działające w 
szpitalu podjęły decyzję o rozpo-
częciu akcji protestacyjnej. Budynek 
został ofl agowany, rozpoczęliśmy 
przygotowania do dwugodzinnego 
strajku ostrzegawczego– informuje 
Elżbieta Żuchowicz, przewodni-
cząca Solidarności w szpitalu.

Jak mówi przewodnicząca, 
dyrekcja placówki od lat ignoruje 
postulaty dotyczące poprawy wyna-
grodzeń najmniej zarabiających 
pracowników szpitala. Podwyżki 
otrzymują tylko wówczas, gdy 

rośnie płaca minimalna. Są to np. 
sekretarki medyczne czy pracow-
nicy diagnostyki. 

Kolejnym problemem są rozbież-
ności w wynagrodzeniach osób 
zatrudnionych na tych samych 
stanowiskach. Na niesprawied-
liwy podział funduszu płac zwró-
cili również uwagę inspektorzy 
Państwowej Inspekcji Pracy. – Proto-
koły pokontrolne PIP potwierdzają, 
że wynagrodzenia pracowników 
wykonujących podobne czyn-
ności są zróżnicowane. Dotyczy 
to wszystkich grup zawodowych 
– mówi przewodnicząca szpitalnej 
Solidarności.

W ocenie związkowców ze 
względu na złą organizację pracy i 
niskie płace, z pracy w dąbrowskim 
szpitalu rezygnują specjaliści, którzy 
otrzymują korzystniejsze oferty z 
innych szpitali. – Zdajemy sobie 
sprawę z tego, że sytuacja naszej 
placówki jest bardzo trudna, ale 
tak jest od lat. Już w 2008 roku 
słyszeliśmy, że rozpoczynamy 
skomplikowany proces restruk-
turyzacji. Zapewniano nas, że 
sytuacja szpitala i pracowników 
ulegnie poprawie, ale tak się nie 
stało – zaznacza Elżbieta Żuchowicz.

AGA

W drugim kwartale o około 5 proc. wzrosną wynagrodzenia najmniej zarabiających 
pracowników spółki Severstal Distribution w Sosnowcu. Podwyżki otrzyma ponad 
jedna trzecia załogi fi rmy. 

Podwyżki w spółce Severstal
Jak informuje przewodniczący 

zakładowej Solidarności Michał 
Karlik, to efekt uzgodnień 
między związkiem i praco-
dawcą. – W 2014 roku uzgod-

niliśmy z przedstawicielami zarządu, 
że wynagrodzenia w spółce będą 
systematycznie rosły po zakończeniu 
każdego pierwszego kwartału. Zgodnie 
z tym porozumieniem pracodawca 
przedstawia swoje propozycje doty-
czące wysokości podwyżek, które 
ustala na podstawie aktualnych analiz 
zarobków w branży hutniczej wyko-
nywanych przez fi rmę zewnętrzną 
– mówi przewodniczący Solidarności 
w spółce. Podkreśla, że w 2014 roku 
poprawie uległy wynagrodzenia osób 
zatrudnionych w magazynach, rok 
później podwyżki dostali pracownicy 
utrzymania ruchu.

Spółka działa na bazie majątku 
części technologicznej dawnej Huty 
Buczek. Rosyjski koncern Severstal 
kupił ją od syndyka w 2011 roku, 
ale początki współpracy organizacji 
związkowych i nowego pracodawcy 
były trudne. – Musieliśmy przekonać 
właściciela do związków zawodo-
wych, pokazać mu jakie mamy 
uprawnienia i jaka jest nasza rola 
w zakładzie. Pierwszym sukcesem 
było podpisanie w 2012 roku Zakła-
dowego Układu Zbiorowego Pracy 
– wspomina Karlik.

Dzięki zapisom ZUZP pracow-
nicy zatrudnieni bezpośrednio przy 
produkcji w okresie od 1 listopada 
do 31 marca mają zagwarantowane 

posiłki regeneracyjne i gorące napoje. 
W spółce funkcjonują również nowe 
regulaminy pracy i wynagradzania 
oraz nowy regulamin Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
Związkowcom udało się też doprowa-
dzić do objęcia pracowników fi rmy 
ubezpieczeniem medycznym, które 
zapewnia szybki dostęp do lekarzy 
specjalistów. Od dwóch lat pracownicy 
otrzymują też premię korporacyjną 

za wyniki ekonomiczne spółki. To w 
przybliżeniu równowartość jednej 
miesięcznej pensji. Jest wypłacana w 
dwóch transzach. Pierwsza transza 
premii za 2015 rok wpłynęła na konta 
pracowników pod koniec lutego.

Jak podkreśla Michał Karlik, dialog 
społeczny w fi rmie stał się normą, 
dlatego w 2015 roku na wniosek 
zakładowej Solidarności pracodawca 
otrzymał certyfi kat „Pracodawca Przy-

jazny Pracownikom” w konkursie, 
którego pomysłodawcą jest Komisja 
Krajowa NSZZ Solidarność.

Severstal Distribution zatrudnia 
ponad 130 pracowników i zajmuje się 
produkcją stalowych rur konstrukcyj-
nych oraz handlem wyrobami hutni-
czymi. Solidarność jest największą 
organizacją związkową działającą 
w spółce.

AGNIESZKA KONIECZNY

Foto: TŚD
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Niedawno minęło 100 dni pracy 
nowego rządu. Co zmieniło się 
dla polskich pracowników i 
dla Solidarności w stosunku 
do poprzednich lat?

– Mieliśmy wielkie nadzieje 
związane z ubiegłorocznymi 
wyborami prezydenckimi i 
parlamentarnymi. W obu tych 
przypadkach wszystko poszło 
po naszej myśli. Antypracow-
nicza i antyzwiązkowa koalicja 
PO-PSL została odsunięta od 
władzy. To jednak nie oznacza, 
że teraz będziemy dostawać od 
polityków wszystko na tacy. 
Tak jak zawsze, bez względu na 
to, która opcja polityczna jest 
u władzy, związek zawodowy 
Solidarność musi być czujny, 
musi zabiegać o realizację propra-
cowniczych postulatów. 2016 
rok jest o tyle spokojniejszy, 
że wreszcie możemy w drodze 
dialogu rozwiązywać najważ-
niejsze problemy, zarówno te 
systemowe, jak i te na poziomie 
poszczególnych branż. Mamy 
do tego efektywne narzę-
dzie w postaci Rady Dialogu 
Społecznego. 
Niektórzy zarzucają Solidar-
ności, że rozpięła nad rządem 
parasol ochronny...

– To są totalne bzdury. Chętnie 
spotkałbym się z tymi, którzy 
tak twierdzą i porozmawiałbym 
na argumenty. Jeśli obecna 
władza będzie rozwiązywała 
problemy i podchodziła do 
spraw pracowniczych w sposób 
odpowiedzialny, będziemy z tą 
władzą prowadzili normalne 
rozmowy i normalny dialog. 
Natomiast jeżeli rządzący będą 
proponować złe rozwiązania, 
to będziemy je krytykować. 
Przykładem może być chociażby 
nasze negatywne stanowisko 
w sprawie projektu ustawy o 
podatku od sprzedaży deta-
licznej, czy też zastrzeżenia doty-
czące programu „Rodzina 500+” 
Choć sam program oceniamy 
jako bardzo dobry i potrzebny, 
wskazaliśmy w naszej opinii 

elementy, które należałoby 
poprawić. Nie ma mowy o 
żadnym parasolu ochronnym 
nad rządem.
Jakie są priorytety Solidarności 
na ten rok?

– Przez 8 lat rządów Plat-
formy i PSL problemów do 
rozwiązania nawarstwiło się 
bardzo wiele. Na poziomie 
branżowym jedna z najbar-
dziej palących spraw to fatalna 
sytuacja w górnictwie węgla 
kamiennego. Wszyscy wiemy, 
w jakim stanie poprzednia 
ekipa zostawiła przemysł wydo-
bywczy, co jednak nie oznacza, 
że Solidarność zaakceptuje 
likwidację kopalń czy restruktu-
ryzację opartą na zwolnieniach 
górników i drastycznych cięciach 

wynagrodzeń. Pilnych działań 
wymaga też przemysł stalowy 
i inne branże energochłonne, a 
także szeroko rozumiana sfera 
budżetowa, której pracownicy 
od wielu lat nie mieli podwyżek 
wynagrodzeń. Pracujemy też nad 
rozwiązaniami systemowymi i 
już możemy wskazać wymierne 
efekty tych prac. Procedowany 
jest projekt nowelizacji Kodeksu 
pracy wprowadzający zasadę, że 
dopiero po podpisaniu umowy 
pracownik może rozpocząć 
pracę. Przygotowane są zmiany 
w prawie zamówień publicz-
nych promujące zatrudnianie 
pracowników na umowy o 
pracę. Kolejna zmiana, która już 
zaczęła obowiązywać, dotyczy 
oskładkowania umów śmiecio-

wych. Należy też wspomnieć 
o nowelizacji Kodeksu pracy 
ograniczającej nadużywanie 
umów na czas określony. To 
zasługa Solidarności i efekt 
wieloletnich starań związku. 
Bardzo ważną dla Solidarności 
sprawą jest doprowadzenie 
w negocjacjach z rządem do 
obniżenia wieku emerytalnego 
i powiązania go z okresem 
składkowym. 
Zgodnie z zapowiedziami 
rządzących obniżony wiek 
emerytalny ma zacząć obowią-
zywać od 2017 roku. Jednak 
kwestii powiązania uprawnień 
emerytalnych ze stażem pracy 
w projekcie ustawy zabrakło...

– Ten element został zapi-
sany w umowie programowej 

podpisanej przed wyborami 
prezydenckimi przez Solidar-
ność i prezydenta Andrzeja 
Dudę, i tej kwestii na pewno 
nie odpuścimy. Chcemy też 
rozmawiać nie tylko o kwestii 
połączenia okresu składkowego 
z wiekiem uprawniającym do 
przejścia na emeryturę, ale o 
całym systemie emerytalnym, 
zwłaszcza o jego przychodach. 
Przecież mamy powszechny 
system emerytalny i nie może 
być tak, że tylko pracownicy 
zatrudnieni na podstawie 
umowy o pracę odprowadzają 
składki w pełnej wysokości, a 
pozostali już nie. Ale emery-
tury w pełnej wysokości chcą 
pobierać wszyscy. W takiej 
sytuacji system nigdy nie 
będzie wydolny. 
Może ten dobry klimat dla 
dialogu społecznego, o którym 
Pan mówi, warto wykorzystać 
również do zmiany ustawy 
o związkach zawodowych?

– Mieliśmy kilka tygodni 
temu próbę zmiany ustawy 
o związkach zawodowych w 
wykonaniu Nowoczesnej. Ten 
antyzwiązkowy projekt na 
szczęście przepadł w pierwszym 
czytaniu. Wszyscy członkowie 
związku i nie tylko powinni 
sprawdzić, jak posłowie z 
danych ugrupowań głosowali 
w tej sprawie. Natomiast lada 
dzień ukaże się projekt zmiany 
ustawy o związkach zawodo-
wych i zmiany Kodeksu pracy 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej. Po pierwsze 
dotyczy on prawa do zrzeszania 
się pracowników samozatrud-
nionych oraz pracujących na 
umowach cywilnoprawnych, 
a po drugie reguluje kwestie 
reprezentatywności związków 
zawodowych w zakładach 
pracy. To bardzo istotna kwestia. 
Dzisiaj w dużych zakładach 
przemysłowych zatrudniają-
cych po kilka tysięcy pracow-
ników funkcjonują związki, 
do których należy po 10 osób 

i mają one takie same prawa, 
jak organizacje związkowe 
zrzeszające np. 50 proc. załogi. 
To jest patologia, którą należy 
wyeliminować i do tego dąży 
ten projekt. 
Skoro wspomniał Pan o 
zakładach przemysłowych, 
chciałbym zapytać o postulat 
reindustrializacji polskiej 
gospodarki. Solidarność od 
wielu lat mówi o potrzebie 
odbudowy rodzimego prze-
mysłu. Ta koncepcja znalazła 
się również w tzw. Planie 
Morawieckiego. Jak związek 
ocenia program zaprezento-
wany przez ministra rozwoju?

– Przede wszystkim jest to 
chyba pierwszy program gospo-
darczy od 1989 roku, który nie 
opiera się na tezie, że podstawą 
konkurencyjności i rozwoju 
polskiej gospodarki mają być 
niskie koszty pracy i niskie 
wynagrodzenia. Jedną z jego 
podstaw jest doprowadzenie do 
wzrostu wynagrodzeń polskich 
pracowników i z perspektywy 
związków zawodowych to jest 
element najważniejszy. Po 
drugie program zakłada rozwój 
w oparciu o polskie zakłady, 
polskie innowacje, których 
międzynarodowy kapitał przy-
chodzący do naszego kraju 
powinien być tylko uzupeł-
nieniem. Dla międzynarodo-
wych korporacji działających 
w Polsce to sygnał, że nasz 
kraj nie zamierza już dłużej 
być montownią Europy, a 
polscy przedsiębiorcy powinni 
zrozumieć, że od transformacji 
minęło już prawie 27 lat i skoń-
czył się czas konkurowania 
wyłącznie niskimi kosztami 
pracy. To, na co zwraca uwagę 
ten plan, to również zrów-
noważony rozwój, a więc 
konieczność inwestycji we 
wszystkie regiony, bo dotych-
czas inwestycje lokowano 
tylko w paru najbogatszych 
ośrodkach, kosztem innych 
regionów naszego kraju. 

Foto: TŚD

Reklama

Z Piotrem Dudą, przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność rozmawiał Łukasz Karczmarzyk

Wreszcie możemy rozwiązywać 
problemy w drodze dialogu
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Harmonogram szkoleń związkowych
22 marca – Dyżur ekspercki S.Partner – ekspert: 
dr Daniel Kiewra

4-5 kwietnia – Negocjacje: techniki i strategie 
(podstawowe) – trener: Jacek Majewski

5 kwietnia – Dyżur ekspercki S.Partner – ekspert: 
dr Daniel Kiewra

6-7 kwietnia – Negocjacje płacowe: analiza dokumentów 
fi nansowych jako narzędzie prowadzenia negocjacji 
płacowych – trener: dr Daniel Kiewra, 

12-15 kwietnia – Negocjacje – trenerzy: Eugeniusz 
Karasiński, Jacek Majewski, szkolenie wyjazdowe

19-20 kwietnia – Zbiorowe prawo pracy – trener: 
Jadwiga Piechocka

19-22 kwietnia – Lider dialogu autonomicznego 
– trenerzy: Eugeniusz Karasiński, Jacek Majewski, 
szkolenie wyjazdowe

26 kwietnia – Dyżur ekspercki S.Partner – ekspert: 
dr Daniel Kiewra

27-28 kwietnia – Negocjacje płacowe: szkolenie 
doskonalące – trener: dr Daniel Kiewra

28-29 kwietnia – Mobbing w miejscu pracy 
– trener: Maria Kościńska, trener KK

10-13 maja – Prawo pracy – trenerzy: dr Krzysztof 
Hus, Jadwiga Piechocka, szkolenie wyjazdowe

10 maja – Dyżur ekspercki S.Partner – ekspert: 
dr Daniel Kiewra

11-12 maja – Negocjacje płacowe: szkolenie doskonalące, 
trener: dr Daniel Kiewra

17-20 maja – Rokowania zbiorowe – trenerzy: 
Eugeniusz Karasiński i Agnieszka Lenartowicz-Łysik 
lub Jadwiga Piechocka, szkolenie wyjazdowe

17 maja – Szkolenie doskonalące dla Społecznych 
Inspektorów Pracy – trener: specjalista OIP Katowice

18-19 maja – Ogólnozwiązkowe i uprawnienia 
organizacji związkowych – trener: Andrzej Kampa

24 maja – Dyżur ekspercki S.Partner 

31 maja-3 czerwca – Lider dialogu autonomicznego 
– trenerzy: Eugeniusz Karasiński, Jacek Majewski, 
szkolenie wyjazdowe

31 maja-1 czerwca – Indywidualne prawo pracy 
– trener: Jadwiga Piechocka

2 czerwca – Współpraca z mediami w działalności 
związkowej – trener: Grzegorz Podżorny

6-7 czerwca – Zagadnienia statutowo-organizacyjne 
skarbników KZ i Zakładowych Komisji Rewizyjnych
 – trenerzy: Andrzej Kampa, Halina Murzyn

7-8 czerwca – Negocjacje: szkolenie doskonalące 
– trener: Jacek Majewski

7 czerwca – Dyżur ekspercki S.Partner – ekspert: 
dr Daniel Kiewra

8-9 czerwca – Negocjacje płacowe dla sfery budżetowej 
– trener: dr Daniel Kiewra

WIĘCEJ INFORMACJI: Agnieszka Lenartowicz-Łysik, pokój 223, tel. 32 353-84-25 w. 555, zagraniczne@solidarnosckatowice.pl; Joanna Ciechelska, pokój 110, tel./fax 32 253-78-00, sekrzr@solidarnosckatowice.pl

Wybraliśmy Solidarność, bo potrzebny był nam związek posiadający zaplecze eksperckie, a nie taki, który 
związkiem byłby tylko z nazwy – mówi Janusz Wójcik, przewodniczący Solidarności w bytomskiej Straży Miejskiej.

Solidarność to właściwy wybór
Z

wiązek zawodowy 
może skutecznie 
bronić pracowników 
nie tylko w dużych 
zakładach przemy-

słowych. Jak przekonują związ-
kowcy z Solidarności ze Straży 
Miejskiej w Siemianowicach 
Śląskich, organizacje związkowe 
potrzebne są również w instytu-
cjach podległych samorządom. 

Związek skuteczny
W siemianowickiej komendzie 
Solidarność istnieje już ponad 5 
lat. Wcześniej niemal wszyscy 
pracownicy siemianowickiej 
straży byli członkami jednego 
z branżowych związków zawo-
dowych, ale nie spełniał on ich 
oczekiwań. W grudniu 2010 roku 
blisko 30 osób zdecydowało, że 
rezygnuje z członkostwa w orga-
nizacji branżowej, zapisując się 
równocześnie do Solidarności. 
– Centrala związku branżo-
wego była w Warszawie. Żeby 
załatwić jakąkolwiek sprawę, 
musieliśmy się listownie bądź 
telefonicznie kontaktować z jej 
przedstawicielami. Nawet w 
indywidualnych sprawach żaden 
z członków związku nie mógł 
na własną rękę skontaktować się 
ze związkowym prawnikiem, 
a my chcieliśmy mieć związek 

zawodowy, który skutecznie 
będzie rozwiązywał nasze prob-
lemy – mówi Marek Kozubski, 
przewodniczący Solidarności 
w siemianowickiej straży. 
Wkrótce po założeniu Soli-
darności związkowcom udało 
się wynegocjować podwyżki 

wynagrodzeń oraz ekwiwalent 
za czyszczenie odzieży robo-
czej. W 2015 roku wszyscy 
pracownicy siemianowickiej 
straży dostali podwyżki w 
wysokości średnio 150 zł brutto, 
a dodatkowo część osób została 
awansowana.

Pierwsze sukcesy
Od stycznia 2015 roku Solidar-
ność działa też w Straży Miej-
skiej w Bytomiu. Do związku 
należy 36 proc. pracowników 
straży. – Potrzebny był nam 
związek posiadający zaplecze 
eksperckie, a nie taki, który 

związkiem byłby tylko z nazwy 
– podkreśla Janusz Wójcik, 
przewodniczący Solidarności 
w bytomskiej Straży Miejskiej. 
Zaznacza, że przez ostatnich 
pięć lat w komendzie nie działał 
żaden związek zawodowy. 
Wcześniej funkcjonowała 
branżowa organizacja związ-
kowa, ale się rozpadła.

Solidarność z bytomskiej 
straży ma już na swoim koncie 
pierwsze sukcesy. Związkowcy 
nie zgodzili się, by pracodawca 
pobierał od pracowników 
podatek za czyszczenie odzieży 
roboczej. – Zakwestionowa-
liśmy te praktyki, a Izba Skar-
bowa przyznała nam rację. 
Dzięki naszej interwencji więcej 
pieniędzy zostaje w kiesze-
niach ludzi. Doprowadziliśmy 
również do sprawiedliwego 
podziału nagrody z okazji 
branżowego święta. W zeszłym 
roku nagrodę tę dostali wszyscy 
pracownicy, a nie tylko wybrani 
przez komendanta – dodaje 
Janusz Wójcik. 

Zmiany systemowe
Zdaniem Adama Adamskiego, 
pełniącego obowiązki komen-
danta w Straży Miejskiej w 
Siemianowicach Śląskich straż-
nicy powinni zrzeszać się w 

związku zawodowym nie tylko 
po to, by pomagać pracownikom 
w rozwiązywaniu bieżących 
problemów. – Potrzebne są też 
zmiany systemowe w funkcjo-
nowaniu straży miejskiej. W 
pierwszej kolejności należałoby 
rozpocząć prace nad noweli-
zacją ustawy o straży miejskiej, 
która całościowo ureguluje 
funkcjonowanie straży. W tej 
chwili strażnicy podlegają tej 
ustawie, ale w przypadkach 
w niej nie ujętych, obwiązują 
ich zapisy ustawy o pracow-
nikach samorządowych, co 
rodzi wiele niejasności – mówi 
Adam Adamski.

Jak  podkreś la  Marek 
Kozubski, krokiem w dobrym 
kierunku byłoby też utworzenie 
związkowej struktury branżowej, 
która mogłaby zwrócić uwagę na 
problemy tej grupy zawodowej. 
Jednym z nierozwiązanych 
problemów wciąż pozostaje 
bezpieczeństwo strażników 
miejskich i brak dodatkowej 
opieki w razie nieszczęśliwego 
zdarzenia, do jakiego może 
dojść np. podczas patrolu czy 
interwencji. W takiej sytuacji 
strażnicy miejscy podlegają 
ogólnym zasadom przyznawania 
rent, które są bardzo niskie.

AGNIESZKA KONIECZNY

Foto: TŚD

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

Komunikat



 P O R A DY  P R AW N EZarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

www.solidarnosckatowice.pl   Nr 11/2016 |  KATOWICE 17-23.03.2016 7§

TYGODNIK ŚLĄSKO-DĄBROWSKI: ISSN 1732-3940 | WYDAWCA: Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność | ADRES REDAKCJI: 
40-286 Katowice, ul. Floriana 7, tel. 32 253-72-54 | REDAGUJE ZESPÓŁ: Beata Gajdziszewska (redaktor naczelny), Grzegorz Podżorny (kierownik 
Biura Komunikacji Społecznej i Promocji Związku, rzecznik ZR), Łukasz Karczmarzyk, Agnieszka Konieczny | REDAKTOR TECHNICZNY: Tomasz Krzak 
| SKŁAD I ŁAMANIE: Tomasz Krzak | REKLAMA: Tomasz Cichoń, Zarząd Regionu pok. 107, tel. 32 728-41-13, tel. kom. 661 886 200 | DRUK: Polska 
Press Sp. z o.o., Oddz. Poligrafi a, Drukarnia Sosnowiec | LAYOUT: STUDIO PRESS, Michał Dutka, www.studiopress.pl | Numer zamknięto: 16 marca 2016 roku

BIURA TERENOWE ZR: Bytom, ul. Powstańców Warszawskich 34/4 I piętro, tel./fax 32 281-71-65 | Gliwice, ul. Zwycięstwa 3/3p, tel. 32 230-89-30, 
tel./ fax 32 231-25-27 | Jastrzębie Zdrój, ul. Zielona 16 A, tel./fax 32 473-19-74 i 32 473-23-59 | Jaworzno, ul. Grunwaldzka 35, tel./fax 32 615-17-11 
| Katowice, ul. Floriana 7, tel. 32 728-41-07 | Pszczyna, ul. 3 Maja 11, tel./fax 32 210-39-63 | Rybnik, ul. Kościelna 7, tel./fax 32 422-73-25 
| Sosnowiec, ul. Dęblińska 7, tel. 32 266-47-64 | Tarnowskie Góry, ul. Zamkowa 2, tel./fax 32 285-34-68 | Tychy, ul. Grota Roweckiego 44/04, 
tel./fax 32 227-56-36 | Zabrze, ul. Wolności 289, tel./fax 32 275-39-02 | Zawiercie, ul. Okólna 10/37, tel./fax 32 672-37-71

Wydawca: Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice

tel. 32 353-84-25 

www.solidarnosckatowice.pl 
tygodnik@solidarnosckatowice.pl | tel. 32 253-72-54

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

Kiedy pracodawca może legalnie 
zbadać pracowników alkomatem?
N

owe zasady pomiaru alko-
holu przez pracodawcę 
weszły w życie 5.01.2016 

r. Pracodawca może dokonać 
badania poziomu alkoholu albo 
poprzez badanie wydychanego 
powietrza, albo poprzez badanie 
krwi. Badanie wydychanego 
powietrza przeprowadza się przed 
badaniem krwi, jeżeli stan osoby 
badanej na to pozwala. Badanie 
wydychanego powietrza przepro-
wadza się w sposób nieinwazyjny 
przy użyciu urządzenia elektro-
nicznego dokonującego pomiaru 
stężenia alkoholu w wydychanym 
powietrzu metodą spektrometrii 
w podczerwieni lub utleniania 
elektrochemicznego.

Badania analizatorem wydechu 
nie przeprowadza się przed 
upływem 15 minut od chwili 
zakończenia spożywania alkoholu 
lub palenia tytoniu przez osobę 
badaną. Pomiaru analizatorem 
wydechu dokonuje się z użyciem 
ustnika. Ustnik podlega wymianie 
każdorazowo przed przeprowa-
dzeniem pomiaru. Opakowanie 
ustnika należy otwierać w obec-
ności osoby badanej. W przy-
padku dokonania pierwszego 
pomiaru analizatorem wydechu 
oraz uzyskania wyniku ponad 0,00 
mg/l, dokonuje się niezwłocznie 
drugiego pomiaru.

W przypadku dokonania 
pierwszego pomiaru analizatorem 
wydechu metodą utleniania elek-
trochemicznego oraz uzyskania 
wyniku ponad 0,00 mg/l, dokonuje 
się drugiego pomiaru po upływie 
15 minut.

Badanie wydychanego powietrza 
może być przeprowadzone również 
przy użyciu analizatora wydechu 
niewyposażonego w cyfrową 
prezentację wyniku pomiaru, a 
także bez użycia ustnika, jeżeli 
producent analizatora wydechu 
przewiduje taki sposób jego eksplo-
atacji. Z badania przeprowadzonego 
analizatorem wydechu wskazują-
cego na obecność alkoholu w orga-
nizmie osoby badanej sporządza 
się protokół, który zawiera:
1. Dane osoby badanej: 

a) imię i nazwisko, 
b) numer PESEL, a jeżeli nie 
posiada, serię i numer dokumentu 
potwierdzającego jej tożsamość, 
c) wiek, 
d) płeć, 
e) wzrost – na podstawie oświad-
czenia osoby badanej, jeżeli jego 
złożenie jest możliwe, 
f) masę ciała – na podstawie 
oświadczenia osoby badanej, 
jeżeli jego złożenie jest możliwe, 
g) podpis, jeżeli jego złożenie 
jest możliwe; 
2. Imię, nazwisko i podpis osoby 
przeprowadzającej badanie;
3. Imię, nazwisko i podpis osoby, 
w obecności której przeprowa-
dzono badanie;
4. Wynik pomiaru lub pomiarów 
w postaci cyfrowej oraz jednostkę, 
w jakiej wyrażony jest wynik, a w 
przypadku badania przeprowa-
dzonego wyłącznie przy użyciu 
analizatora wydechu niewypo-
sażonego w cyfrową prezentację 
wyniku pomiaru – opis prezentacji 
wyniku pomiaru;
5. Datę, godzinę i minutę badania;
6. Miejsce wykonania badania;
7. Nazwę, model i numer fabryczny 
analizatora wydechu, którym 
przeprowadzono badanie;
8. Ilość, rodzaj i godzinę spożycia 
napojów alkoholowych przez 
osobę badaną w ciągu ostatnich 
24 godzin – na podstawie oświad-
czenia osoby badanej, jeżeli jego 
złożenie jest możliwe;
9. Informację o chorobach, na 
jakie choruje osoba badana 
– na podstawie oświadczenia 
osoby badanej, jeżeli jego złożenie 
jest możliwe;
10. Informację o objawach lub 
okolicznościach uzasadniających 
przeprowadzenie badania oraz 
dacie i godzinie ich stwierdzenia;
11. Informację o żądaniu przez 
osobę badaną przeprowadzenia 
badania krwi;
12.  Uwagi  osoby badanej 
co do sposobu przeprowa-
dzenia badania, jeżeli zostały 
zgłoszone.

UWAGA: Protokół z przebiegu 
badania przeprowadzonego anali-

zatorem wydechu, w którym 
uzyskano wynik równy 0,00 
mg/l, sporządza się:
1. W przypadku prowadzenia 
dalszego postępowania w sprawie 
popełnienia przestępstwa lub 
wykroczenia;
2. Na żądanie osoby badanej – o 
czym należy ją pouczyć.
Protokół z przebiegu badania 
przeprowadzonego analizatorem 
wydechu, sporządzony na żądanie 
osoby badanej, przekazuje się 
tej osobie.

Badanie krwi przeprowadza 
się, jeżeli:
1. Osoba badana odmawia 
poddania się badaniu wydy-
chanego powietrza;
2. Osoba badana, pomimo przepro-
wadzenia badania wydychanego 
powietrza, żąda badania krwi;
3. Stan osoby badanej, zwłaszcza 
wynikający ze spożycia alkoholu, 
choroby układu oddechowego 
lub innych przyczyn, uniemoż-
liwia przeprowadzenie badania 
wydychanego powietrza;
4. Wystąpił brak wskazania stężenia 
alkoholu w wydychanym powie-
trzu spowodowany przekro-
czeniem zakresu pomiarowego 
analizatora wydechu.

Z czynności pobrania krwi 
sporządza się protokół, który 
zawiera:
1. Dane osoby badanej: 
a) imię i nazwisko, 
b) numer PESEL, a jeżeli nie 
posiada, serię i numer dokumentu 
potwierdzającego jej tożsamość, 
c) wiek, 
d) płeć, 
e) wzrost – na podstawie oświad-
czenia osoby badanej, jeżeli jego 
złożenie jest możliwe, 
f) masę ciała – na podstawie 
oświadczenia osoby badanej, 
jeżeli jego złożenie jest możliwe, 
g) podpis, jeżeli jego złożenie 
jest możliwe; 
2.Imię, nazwisko i podpis osoby 
przeprowadzającej pobranie krwi;
3. Miejsce pobrania krwi od osoby 
badanej;
4. Datę, godzinę i minutę pobrania 
krwi od osoby badanej;

5. Rodzaj środka odkażającego 
użytego do dezynfekcji skóry;
6. Ilość, rodzaj i godzinę spożycia 
napojów alkoholowych przez 
osobę badaną w ciągu ostatnich 
24 godzin – na podstawie oświad-
czenia osoby badanej, jeżeli jego 
złożenie jest możliwe;
7. Informację o chorobach, na 
jakie choruje osoba badana 
– na podstawie oświadczenia 
osoby badanej, jeżeli jego złożenie 
jest możliwe;
8. Informację o objawach lub 
okolicznościach uzasadniających 
przeprowadzenie badania oraz 
dokładnej dacie i godzinie ich 
stwierdzenia.

 Z czynności badania krwi się 
także sporządza się protokół. W 
przypadku powzięcia uzasadnio-
nego podejrzenia, że pobranie 
krwi może spowodować zagro-
żenie życia lub zdrowia osoby 
badanej, decyzję o pobraniu krwi 
lub odstąpieniu od jej pobrania 
podejmuje lekarz.

Do przeprowadzania badań 
wydechu nie trzeba posiadać 
odpowiednich uprawnień. Ważne, 
aby urządzenie było atestowane. 
Dlatego pracownik nie może 
odmówić badania z uwagi na 
to, że dokonuje go w jego mnie-
maniu osoba nieuprawniona. 
Niemniej pracownik może żądać 
sporządzenia protokołu z badania. 
Jeśli pracownik nie chce poddać 
się badaniu, wtedy pracodawca 
ma prawo zawiadomić policję 
i wezwać ją na miejsce celem 
dokonania badania. Wtedy 
też pracownik może zażądać 
badania krwi.

Nasza Kancelaria często ma 
do czynienia ze sprawami wyni-
kającymi ze zwolnień z powodu 
przekroczenia dopuszczalnego 
poziomu alkoholu. Niestety 
sądy w takich sprawach rzadko 
są wyrozumiałe i sprawy prze-
ważnie kończą się negatywnie 
dla pracownika. Niemniej jednak 
wadliwe dokonanie pomiaru 
może być podstawą skutecznego 
zaskarżenia wypowiedzenia lub 
rozwiązania umowy o pracę.

Małgorzata 
Karolczyk-Pundyk

Komunikat 
dla Komisji Zakładowych
Komisje nieposiadające numeru REGON i 
NIP oraz nieskładające aktualnej ankiety 
informacyjnej, analizy składek, nie otrzy-
mają potwierdzenia rejestracji ZOZ i MOZ. 

Ponadto przypominamy o ustawowych terminach 
składania 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, sprawo-
zdania) 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 
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.

Komunikat

Ważne 
wskaźniki

»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 
(od 1 stycznia 2016 roku):   1.850,00 zł

» Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw bez 
wypłat nagród z zysku 
(w IV kwartale 2015 roku):  4.280,39 zł

» Najniższa emerytura 
(od 1 marca 2016 roku):  882,56 zł

»  Najniższa renta z tytułu całkowitej 
niezdolności do pracy i renta rodzinna 
(od 1 marca 2016 roku):  882,56 zł

»  Najniższa renta z tytułu częściowej 
niezdolności do pracy 
(od 1 marca 2016 roku):  676,75 zł

»  Najniższa renta z tytułu całkowitej 
niezdolności do pracy w związku 
z wypadkiem lub chorobą zawodową 
i renta rodzinna wypadkowa 
(od 1 marca 2016 roku):  1.059,07 zł

»  Najniższa renta z tytułu częściowej
niezdolności do pracy w związku 
z wypadkiem lub chorobą zawodową 
(od 1 marca 2016 roku):  812,10 zł
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» ZAUWAŻYLIŚMY W TELEWIZJI 
PUBLICZNEJ wreszcie jakąś dobrą 
zmianę. Po ponad ćwierćwieczu nieobec-
ności na antenie pojawił się program 
nawiązujący do słynnej „Sondy”, która 
popularyzowała osiągnięcia nauki. 
„Sondę 2” prowadzi Tomek Rożek. 
Doktor fi zyki z Uniwersytetu Śląskiego 
i publicysta Gościa Niedzielnego. Fajny 
chop i nasz chop. Obejrzeliśmy pierwsze 
dwa odcinki. Niezłe. Tylko o Tomka 
się boimy. Tylu fajnych chłopaków 
zniszczyła Warszawa. Oby jego to nie 
spotkało.

» W SUMIE TO MÓGŁBY BYĆ 
TEMAT jednego z odcinków „Sondy 
2”. Próba odpowiedzi na pytanie, jakie 
siły oddziałują na ludzi przyjeżdża-
jących do Warszawy, że u większości 
można po krótkim czasie zauważyć 
dziwne odchylenia psychiczne i emocjo-
nalne. Najpierw uderza im do głowy 
„sodówka”, a potem przychodzą powi-
kłania. Ciekawe przypadki kliniczne 
można zaobserwować nie tylko w 
telewizjach. Liczne kolonie dotkniętych 
chorobą osobników zaludniają sejmowe 
ławy i rządowe gmachy.

»  P O Z O S TA J ĄC  W  S F E R Z E 
NAUKOWEJ. Wyczytaliśmy ostatnio 
w internecie, że japońscy naukowcy 
odkryli bakterie, które żywią się plasti-
kiem. Gdyby wykorzystać je jako 
broń ekologiczną i zrzucić na gmachy 
warszawskich telewizji, to miałyby 
żyjątka używanie. Czystka, jaką urządził 
w TVP Kura, byłaby przy tym igraszką.

» JAPOŃCZYCY W OGÓLE MAJĄ 
CIEKAWE odkrycia i pomysły. Niedawno 
ogłosili nabór do pracy na stanowisko 
„ninja”. Kandydaci muszą mieć skończone 
18 lat, być wysportowani no i w trakcie 
pracy łazić przebrani w charakterystyczne 
stroje japońskich wojowników. Miesięczne 
zarobki w przeliczeniu na naszą walutę 
to 6 tys. zł. Już mieliśmy wysłać CV, ale 
przypomniały nam się słowa pani komi-
sarz Eli, że za takie pieniądze to pracują 
tylko złodzieje, albo idioci. 

» ZAUWAŻYLIŚCIE SZANOWNI 
CZYTELNICY, że ani razu nie użyliśmy 
w tekstach o Japonii określenia Kraj 
Kwitnącej Wiśni? To w obawie, że naszą 

rubrykę mógłby przeczytać Nowoczesny 
Ryszard i potem łaziłby po telewizjach, 
opowiadając o Państwie Kwitnącej 
Gruszy czy Kraju Zwiędłej Śliwy.

»  BIBLIOTEKA NARODOWA 
ZBADAŁA poziom czytelnictwa w 
naszym kraju. Okazuje się, że dwie 
trzecie Polaków nie przeczytało w 
ubiegłym roku żadnej książki i że 
liczba unikających czytania książek 
i jakichkolwiek dłuższych niż trzy 
zdania tekstów wzrasta. Proszę zatem 
nie zadawać głupich pytań typu, po 
co ludzie łażą na jakieś manifestacje 
KOD. Przychodzą obrazować trend.

PODRÓŻNY&GOSPODZKI

ROZBAWIŁO nas to

Foto: esmem

– Kim pan jest z zawodu?
– Pomagam ludziom znaleźć swoje 
miejsce w danym momencie życia.
– Psycholog?
– Taksówkarz.

***
– Na jakim stanowisku wcześniej 
pan pracował? 
– Senior key manager. 
– Co to znaczy? 
– Pracowałem jako portier.

***
– Czym się różni magister polito-
logii od pizzy?
– Pizza jest w stanie wyżywić 
czteroosobową rodzinę.

***
Rozmowa dwóch studentów:
– Co studiujesz?
– Ekonomię i zarządzanie trans-
portem.
– Znaczy się, będziesz dyplomo-
wanym konduktorem.

***
Konduktor zatrzymał pasażera 
jadącego bez biletu:
– Proszę pana – mówi konduktor 
– pasażer w pociągu musi prze-
strzegać kilku zasad: musi mieć 
ważny bilet i nie wolno mu prze-
kupić konduktora. Tę pierwszą 
zasadę już pan złamał.

***
Uchwała Rady Miasta:
Dziury w jezdniach nie będą łatane, 
tylko zarybiane.

***
Przychodzi klient do sklepu meblo-
wego i mówi:

– Interesują mnie drzwi.
A sprzedawca na to:
– No to fajne ma pan zaintere-
sowania.

***
Przed budką z piwem sączą taniego 
sikacza dwaj menele.
Nagle podjeżdża wypasiony 
kabriolet, z którego wysiada dwóch 
elegancko ubranych gości. Kupują 
po butelce wody mineralnej i na 
miejscu ją wypijają. Na ten widok 
jeden z meneli mówi do drugiego:
– Heniek, patrz, wodę piją... jak 
zwierzęta!

***
Ojciec z synem przechodzą koło 
monopolowego:
– Tato? A co tutaj sprzedają?
– A tam... to takie barachło synu, 
dla próżniaków, co bimbru pędzić 
nie potrafi ą.

***
– Co to jest rodzina?
– To grupa osób zbierających się 
okresowo celem przeliczenia się i 
pobiesiadowania z okazji zmiany liczby. 

***
Na rynku pojawił się specjalny 
rodzaj viagry dla żonatych. Tabletki 
są czerwone, trzy razy mocniejsze 
od niebieskich i oprócz znanych 
już oddziaływań powodują 10 
minutową ślepotę.

***
Przychodzi Natalia Siwiec do lekarza.
– Słucham, co pani dolega?
– Nie, nic. Ja tylko rozebrać się 
przyszłam.

Reklama

Reklama


