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Dariusz Gierek: Naszym celem w 
negocjacjach było zagwarantowanie 
załodze stabilnych warunków pracy 
i płacy. I to się udało. » STRONA 3

Ryszard Proksa: Upychanie po 
ponad 30 dzieci w klasach zabiera 
nauczycielom miejsca pracy i obniża 
jakość nauczania. » STRONA 6

D
ziałania państwa 
związane z nie-
prawidłowoś-
ciami w obszarze 
tzw. outsourcingu 

pracowniczego są spóźnione 
i nieskuteczne. Nawet pomimo 
wczesnych sygnałów organy 
państwa nie były przygoto-
wane, aby skutecznie zapobiec 
lub odpowiednio wcześnie 
przerwać łańcuch nieprawidło-
wości, np. proceder niepłacenia 
składek ubezpieczeniowych 
a w konsekwencji nierespek-
towania praw pracowniczych 
– czytamy w komunikacie 
Najwyższej Izby Kontroli. 

Kontrola NIK, którą objęto 
Centralę Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, 15 oddziałów 
ZUS, tyle samo urzędów skar-
bowych oraz Ministerstwo 
Finansów to wynik gigantycz-
nego oszustwa związanego 
z outsourcingiem pracowni-
czym. Od 2009 roku przez kolej-
nych kilka lat spółki należące 
do Zdzisława K. (m.in. K.U.K., 
Royal i Centrum Niderlandzkie) 
działające w większości jako 
agencje zatrudnienia nabiły 
w butelkę ponad 300 firm 
i 15,3 tys. pracowników. 

Cudowne oszczedności
Mechanizm był  bardzo 
prosty. Agencje zatrudnienia 
Zdzisława K. obiecywały przed-
siębiorstwom redukcję kosztów 
pracy dzięki outsourcingowi 
pracowniczemu. Oferowały 
trzyletnie zniżki w składkach 
na ubezpieczenie społeczne 
mające sięgać od 40 do 60 proc. 
Upust miał być możliwy dzięki 
rzekomym dopłatom z Unii 
Europejskiej. Firmy skuszone 
„cudownymi oszczędnościami” 
przekazywały swoich pracow-
ników agencjom należącym do 
oszusta na podstawie artykułu 
23¹ Kodeksu pracy w trybie 
outsourcingu pracowniczego. 
Agencje choć wypłacały tym 
pracownikom wynagrodzenia 
nie odprowadzały za nich 
składek do ZUS, ani zaliczek 
na podatek dochodowy. 

Agencje zatrudnienia nale-
żące do oszusta są winne ZUS 
i fi skusowi 122 mln zł. Gdy 
przekręt i jego skala wreszcie 
wyszły na jaw Zdzisław K. 
był już w Szwajcarii. O jego 

ekstradycję stara się proku-
ratura we Wrocławiu

Opieszałość ZUS
Jak wskazuje NIK, największe w 
ostatnich latach oszustwo tego 
typu było możliwe z powodu 
całkowitej bezradności i opiesza-
łości organów państwa przede 
wszystkim ZUS. – Reakcja ZUS 
na brak wpływu należnych 
składek, co w konsekwencji 
prowadzi do nierespektowania 
praw pracowników podlega-
jących tzw. outsourcingowi, 
w ocenie NIK, może stanowić 
przykład nieskuteczności 
organów państwa w elimino-
waniu patologii w obszarze dzia-
łalności gospodarczej – czytamy 
w komunikacie NIK. 

Choć spółki Zdisława K. 
przestały opłacać składki za 
przejętych w ramach outsour-
cingu pracowników już w 2010 
roku ZUS zareagował dopiero 

trzy lata później. Co więcej jak 
zaznaczają kontrolerzy NIK dzia-
łania, które ostatecznie zostały 
podjęte przez ZUS okazały się 
nieskutecznie i nie przyniosły 
żadnych istotnych rezultatów. 

Sami sobie winni
Dzisiaj ZUS ściąga zaległe należ-
ności od firm, które dały się 
nabrać oszustowi. Wiele z nich 
znalazło się z tego powodu na 
skraju bankructwa. Jednak w 
ocenie autorów raportu NIK, 
przedsiębiorcy w pewnym 
sensie są sami sobie winni. 
– Przedsiębiorcy przed zawarciem 
umów, wpływających m.in. na 
prawa pracowników, powinni 
skorzystać z profesjonalnej 
obsługi prawnej. Można z dużym 
prawdopodobieństwem sądzić, 
iż część z nich miała lub powinna 
była mieć świadomość ryzyka z 
tym związanego i konsekwencji, 
jakie te umowy będą miały dla 

zatrudnianych pracowników 
– napisano w komunikacie Izby. 

Kontrolerzy NIK wskazują, 
że brak kompleksowych prze-
pisów dotyczących outsourcingu 
pracowniczego powoduje, że 
pracownicy, których dotyczy 
ten problem są pozbawieni 
jakiejkolwiek ochrony ze strony 
państwa. – Zatrudnianie w trybie 
tzw. outsourcingu pracowniczego 
w praktyce może powodować 
uprzedmiotowienie pracownika 
i dysponowanie nim w sposób 
identyczny jak ze środkami 
produkcji. Z uwagi na brak 
regulacji prawnych umożli-
wiających organom państwa 
szybkie i skuteczne działanie w 
sytuacjach nadzwyczajnych, nie 
przeciwdziałały one skutecznie 
takim praktykom, przez co 
pracownicy ci nie posiadali 
faktycznie konstytucyjnej 
ochrony prawnej – podkreślają 
autorzy opracowania. 

Już w czerwcu ubiegłego 
roku na kontrowersje związane 
z outsourcingiem pracow-
niczym zwróciła uwagę 
sejmowa Komisja ds. Kontroli 
Państwowej. Jednak dezy-
derat komisji w tej sprawie nie 
został zrealizowany ani przez 
poprzedni, ani obecny rząd. 

Raj dla oszustów
Brak przepisów pozwalających 
sprawnie reagować organom 
państwa na przypadki łamania 
prawa związane z outsourcin-
giem pracowniczym pozwala 
sądzić, że wobec podobnych 
oszustw w przyszłości państwo 
będzie równie bezradne, 
a kolejni przestępcy pozostaną 
bezkarni jak Zdzisław K. 

W obecnym stanie prawnym 
agencje zatrudnienia zajmującą 
się outsourcingiem pracow-
niczym może założyć prak-
tycznie każdy. Od tego typu 

podmiotów nie są wymagane, 
żadne zabezpieczenia w postaci 
odpowiedniego kapitału fi rmy 
czy ubezpieczenia na wypadek 
niewypłacalności. Jedyne 
co trzeba zrobić, to złożyć 
wniosek do marszałka woje-
wództwa o wpis do rejestru 
podmiotów prowadzących 
agencje zatrudnienia. Koszt 
to ok. 300 zł. 

Pod względem liczby agencji 
zatrudnienia wśród państw 
europejskich wyprzedzają nas 
tylko Niemcy i Wielka Brytania. 
W styczniu 2016 roku dzia-
łało ich już na naszym rynku 
ponad 6 tys. Dla porównania 
rok wcześniej było ich nieco 
ponad 5,1 tys. Ile w tej liczbie 
jest oszustów? Państwo nie jest 
w stanie tego zweryfi kować. 
Nie jest też w stanie skutecznie 
ochronić pracowników, którzy 
padają ich ofi arami. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

W polskim prawie brakuje kompleksowych regulacji dotyczących outsourcingu pracowniczego. Z tej 
sytuacji skwapliwie korzystają oszuści. Ich ofi ary, czyli pracownicy są pozbawieni ochrony prawnej ze 
strony państwa – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. 

Państwo bezradne wobec oszustów

Foto: pexels.com/CC0



12 
października 1492 roku, czyli 
dokładnie 524 lata temu Krzysztof 
Kolumb dopłynął do jednej 

z wysp archipelagu Bahama. Ten dzień jest 
uważany za ofi cjalną datę odkrycia Ameryki. 
Większości ta informacja wystarcza. Jest 
data, jest rocznica, jest nazwisko odkrywcy. 
Współczesne serwisy internetowe, telewi-
zyjne czy radiowe ograniczyłyby się do tej 
informacji, dodając jeszcze ewentualnie, 
z jaką celebrytką Kolumb ma dziecko, 
a z jaką się rozwiódł, co zjadł na śniadanie 
na nowo odkrytym lądzie i jak był ubrany. 
Tzw. poważniejsze redakcje poszerzyłyby 
jeszcze te doniesienia o spekulacje, czy 
Kolumb jest prawakiem czy lewakiem, 
czy popiera Prezesa całej Polski, czy raczej 
Alimenciarza Roku, itp. I już publika miałaby 
wyrobione zdanie. Tymczasem Kolumb 
nie miał pojęcia, że odkrył Amerykę, bo 
był przekonany, że dopłynął do Azji. I tak 
naprawdę wcale nie odkrył Ameryki, bo 
wcześniej odkrywali ten kontynent Wikin-
gowie z jednej, a Azjaci z drugiej strony. 
W dodatku nie odkrył nowego konty-
nentu, lecz tylko archipelag. Do wybrzeży 
kontynentu południowoamerykańskiego 
dopłynął dopiero podczas jednej z kolejnych 
wypraw, 6 lat później. Do końca życia był 
przekonany, że nie odkrył Ameryki, lecz po 
prostu inną drogę do Indii. To, że ten ląd nie 
jest Azją, ale zupełnie nowym, nieznanym 
wcześniej kontynentem, udowodnił inny 
żeglarz i odkrywca Amerigo Vespucci. Stąd 
zresztą nazwa kontynentu. Rok po śmierci 
Kolumba niemiecki kartograf umieścił na 
sporządzonej przez siebie mapie świata 
nowy ląd o nazwie America ku czci tego 
drugiego odkrywcy. Nawiasem mówiąc 
i Kolumb, i Vespucci urodzili się na terenie 
dzisiejszych Włoch. Pierwszy pływał 
i odkrywał dla Hiszpanów, drugi zarówno 
dla Hiszpanów, jak i Portugalczyków.

Po przeczytaniu tej bardzo pobieżnie 
opisanej historii odkrycia kontynentu amery-
kańskiego, nietrudno dojść do wniosku, 
że tak naprawdę mało co się tu zgadza 
z potocznym wyobrażeniem. To wcale nie 
było tak, że 524 lata temu Kolumb po prostu 

odkrył Amerykę i już. Kilka faktów, w kilku 
zdaniach więcej, daje zupełnie inny obraz. 
To już nie jest takie proste i oczywiste. To 
był proces, a nie jedno wydarzenie. No 
i Amerykę odkrywano wielokrotnie. 

Zasiadając do pisania powyższego tekstu, 
nie chciałem, aby to była kolejna banalna 
historyjka z banalnym morałem, że wystarczy 
przeczytać dosłownie kilka zdań więcej, 

aby spojrzeć na wydarzenie z zupełnie 
innej perspektywy. Wyszło jak wyszło, ale 
w ramach rekompensaty na koniec propo-
nuję małe ćwiczenie umysłowe. Wyobraźcie 
sobie, że Kolumb jest Polakiem (paru histo-
ryków wysuwa taką tezę), odkrył Bahamy 
rok temu, właśnie wrócił do kraju i zorga-
nizował konferencję prasową w Sejmie. 
Układ polityczny i medialny mamy taki 
jak dziś. O co zapytają go dziennikarze? 
Na pewno padnie takie pytanie: „Panie 
Krzysztofi e, jak się płynęło?”. To takie na 
rozruch. A potem posypią się kolejne, np. 
o aborcję, o Misiewiczów, jak mu się wypły-
wało z Polski pełowskiej i czy trudno jest 
wracać do Polski pisowskiej oraz oczywiście, 
co odkrywca sądzi o programie Rodzina 
500+, który wprowadzono, gdy on szukał 
zachodniej drogi do Indii. Ameryki nie 
odkryłem, prawda?

JEDEN Z DRUGĄ;)
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8,4 proc.
wyniosła we wrześniu stopa bezrobocia 
według szacunków resortu pracy. W 
porównaniu z sierpniem bezrobocie spadło 
o 0,1 proc. Tak niski wskaźnik bezrobocia 
rejestrowanego zanotowano ostatni raz w 
czerwcu 1991 roku. Na koniec ubiegłego 
miesiąca zarejestrowanych w urzędach pracy 
było nieco ponad 1,3 mln osób. W porównaniu 
do sierpnia liczba bezrobotnych spadła o 21,2 
tys. czyli o 1,6 proc. Równocześnie pracodawcy 
zgłosili do urzędów pracy ponad 137 tys. 
wolnych miejsc pracy. To o 9,2 tys. więcej niż 
we wrześniu 2015 roku.

LICZBA tygodnia CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: esmem

To wcale nie było tak, że 524 
lata temu Kolumb po prostu 
odkrył Amerykę i już. Kilka 
faktów, w kilku zdaniach więcej, 
daje zupełnie inny obraz. To już nie 
jest takie proste i oczywiste. To był 
proces, a nie jedno wydarzenie.

INNI napisali

Protest kolejarzy 
w Londynie 

11 
października w Londynie rozpo-
czął się strajk pracowników 
przedsiębiorstwa kolejowego 

Southern. Podczas protestu obsługiwana 
jest tylko część połączeń, w trasę wyru-
szyło znacznie mniej pociągów, które 
zatrzymują się tylko na części stacji. Akcja 
potrwa trzy dni.

Jak donoszą brytyjskie media konduk-
torzy zatrudnieni w Southern Rail nie 
zgadzają się na nowe kontrakty, w których 
zostali pozbawieni części obowiązków.
Obawiają się, że będzie to pierwszy krok 
do ich późniejszego zwolnienia. 

Negocjacje prowadzone ze związkow-
cami z National Union of Rail, Maritime and 
Transport Workers (RMT) ze spółką Govia 
Thameslink Railway, będącą operatorem 
pociągów, zakończyły się fi askiem.

Z kolei Independent poinformował 
o referendum strajkowym w londyńskim 
metrze, które rozpocznie się w ciągu najbliż-
szych tygodni. Jak zapowiedział sekretarz 
generalny RMT Mick Cash, ewentualny 
strajk ma być odpowiedzią związkowców na 
zapowiedziane plany zamknięcia kas bile-
towych. Jeżeli do tego dojdzie, pracę straci 
ok. 900 osób, podczas gdy liczba pasażerów 
londyńskiego metra cały czas rośnie.

Śmierć z 
przepracowania

Z 
najnowszego badania przeprowadzo-
nego na zlecenie japońskiego rządu 
wynika, że pracownicy co piątej 

fi rmy działającej w tym kraju narażają 
się na śmierć z przepracowania – napisała 
Rzeczpospolita.

Przepracowanie prowadzi do udarów, 
zawałów, a także samobójstw. Co roku w 
Japonii w wyniku przepracowania umie-
rają setki ludzi. Z badania wynika, że w co 
piątej fi rmie między grudniem 2015 roku a 
styczniem 2016 roku niektórzy pracownicy 
przepracowali 80 godzin nadliczbowych. 
Powyżej tej bariery ryzyko śmierci z prze-
pracowania, zdaniem japońskiego rządu, 
wyraźnie rośnie.

Ponad 20 proc. pracowników w Japonii 
pracuje średnio 49 lub więcej godzin tygo-
dniowo. W USA odsetek takich pracowników 
wynosi 16 proc., a we Francji – 10 proc.

Jak wynika z raportu Organizacji Współ-
pracy Gospodarczej i Rozwoju Better Life 
Index coraz więcej pracują też Polacy. Staty-
styczny Polak spędził w pracy w ubiegłym 
roku 1963 godziny. Według autorów raportu 
jesteśmy jednym z najbardziej zapracowa-
nych narodów na świecie. Dodatkowo polscy 
pracodawcy coraz częściej łamią przepisy 
pracy dotyczące godzin nadliczbowych.

Schroeder zbuduje 
Nord Stream 2

B
yły socjaldemokratyczny kanclerz 
Niemiec Gerhard Schroeder kieruje 
radą dyrektorów nowej spółki Nord 

Stream 2 AG, należącej do rosyjskiego 
koncernu Gazprom – poinformował 
niemiecki dziennik „Der Tagesspiegel”. 

Gazociąg Nord Stream 2 ma powstać na 
dnie Bałtyku, równolegle do uruchomionego 
w 2011 roku gazociągu Nord Stream. Będzie 
to dwunitkowa magistrala gazowa o mocy 
przesyłowej 55 mld metrów sześciennych 
surowca rocznie z Rosji do Niemiec. Jej 
budowie przeciwna jest Polska oraz kraje 
bałtyckie i Ukraina. 

Jak twierdzi dziennik, były kanclerz 
Niemiec najprawdopodobniej zachowa też 
stanowisko przewodniczącego komitetu 
akcjonariuszy pierwszego konsorcjum Nord 
Stream, które wybudowało gazociąg po dnie 
Morza Bałtyckiego. Tę funkcję pełni od 10 lat.

Informacja o objęciu przez Schroedera 
stanowiska przewodniczącego rady dyrek-
torów w Nord Stream 2 została potwierdzona 
przez rzecznika przedsiębiorstwa. Według 
„Der Tagesspiegel” stanowisko szefa rady 
dyrektorów objął 29 lipca.

Gerhard Schroeder kierował rządem 
Niemiec w latach 1998-2005.

OPRAC. AGA

KRÓTKO

Opinia Solidarności 
o waloryzacji emerytur
» PREZYDIUM KOMISJI KRAJOWEJ NSZZ 
SOLIDARNOŚĆ zaopiniowało projekt ustawy Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczący przyszłorocznej 
waloryzacji emerytur i rent. Za pozytywny kierunek uznało 
propozycję podwyższenia najniższej emerytury oraz renty z 
tytułu całkowitej niezdolności do pracy z 750 do 1000 zł. 
W ocenie „S” podwyżki najniższych świadczeń emerytalno-
rentowych wychodzą naprzeciw społecznym oczekiwaniom, 
ale są niewystarczające. – NSZZ Solidarność od lat postuluje 
systemowe rozwiązania sposobu waloryzacji najniższych 
świadczeń, tak aby przy waloryzacji uwzględnione były 
zwiększone koszty utrzymania w emeryckich gospodarstwach 
domowych o najniższych dochodach. Od 2002 roku wartość 
realna najniższych świadczeń emerytalno-rentowych stale 
malała – napisano w opinii.
Prezydium KK negatywnie odniosło się do zaproponowanej 
minimalnej kwoty waloryzacji świadczeń emerytalno-
rentowych, która wynosi 10 zł. – Po raz kolejny NSZZ 
Solidarność przypomina, ze wobec prognozowanej ujemnej 
infl acji, wskaźnik waloryzacji w 2017 roku, powinien być 
powiększony o 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego 
wynagrodzenia w 2016 roku – czytamy w dokumencie.
W projekcie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 
znalazła się zmiana, umożliwiająca podjęcie w ramach 
Rady Dialogu Społecznego negocjacji wysokości najniższej 
emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz 
renty rodzinnej. Zdaniem „S” jest to dobre rozwiązanie, 
ale niepełne. Stwarza partnerom społecznym możliwość 
wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie najniższych 
świadczeń. Jeśli jednak to się nie uda, dowolność w 
sprawie ustalenia wysokości ich waloryzacji będzie miała 
strona rządowa. Dlatego zdaniem „S” w projekcie zabrakło 
gwarancji waloryzacji minimalnych świadczeń.
Prezydium KK krytycznie odniosło się też do propozycji 
podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych z KRUS 
do minimalnego poziomu świadczeń z ZUS. Solidarność 
zwróciła uwagę, że brak reformy KRUS skutkuje ogromnymi 
i nieuzasadnionymi wydatkami z budżetu oraz problemami 
powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych. Za 
nieuzasadnione uznano uprzywilejowanie przedsiębiorców-
rolników, którzy nie funkcjonują w powszechnym systemie, 
płacąc rażąco niskie składki na ubezpieczenie społeczne. 

OPRAC. AGA

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
wszystkim nauczycielom 
i pracownikom oświaty

składam życzenia spokojnej, stabilnej 
i godnie wynagradzanej pracy.

Życzę Wam, aby Wasza praca
i Wasze poświęcenie były docenianie

przez Waszych wychowanków 
oraz ich rodziców.

Dominik Kolorz
przewodniczący Zarządu Regionu

Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność
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D
o rozpoczęcia 
negocjacji zapi-
s ó w  n o w e g o 
Zakładowego 
Układu Zbioro-

wego Pracy niejako zmusił 
nas pracodawca wypowia-
dając 31 grudnia 2015 roku 
dotychczasowy układ. Nie 
chcieliśmy ryzykować utraty 
przez załogę ponad kodek-
sowych uprawnień, dlatego 
bezzwłocznie przystąpiliśmy 
do negocjacji nowego ZUZP, 
który wejdzie w życie od 
1 stycznia 2017 roku – pod-
kreśla Dariusz Gierek.

 Jedną z najważniejszych 
zmian w stosunku do poprzed-
nich zapisów układu jest doli-
czenie do stawek osobistego 
zaszeregowania nagrody 
rocznej i nagrody z okazji 
branżowego święta, czyli 
Dnia Energetyka. – Z jednej 
strony wiemy, że pracow-
nicy przyzwyczaili się, że 
dwa razy w roku otrzymują 
zastrzyk gotówki w postaci 
tych bonusów, ale z drugiej 
strony mamy też świadomość, 
że przy trudnej sytuacji na 
rynku pracodawcy coraz częś-
ciej stosują manewr polegający 
np. na zawieszaniu wypłaty 
tego typu nagród lub wręcz 
próbują je zlikwidować. Dążą 
do cięcia wszystkich dodatków. 
W naszej ocenie ten zapis 
o ich włączeniu do stawek 
jest korzystny dla pracow-

ników, bo oznacza, że roczne 
zarobki załogi pozostaną na 
takim samym poziomie jak 
wtedy, gdy obowiązywał 
zapis z nagrodami. Różnica 

jest tylko taka, że zamiast 
dwa razy w roku, oba bonusy 
będą wypłacane co miesiąc 
jako część stawki zasadniczej. 
Znika natomiast ryzyko, 

że wypłata nagrody pod 
jakimś pretekstem zostanie 
zawieszona lub wstrzymana 
– tłumaczy szef Solidarności 
w Węglokoks Energia.

 Powołuje się tu na przy-
kład branży górniczej, gdzie 
w przypadku trudnej sytuacji 
na rynku związki zawodowe 
były zmuszone negocjować 

np. wysokość nagrody rocznej, 
tzw. czternastki i jej wypłatę w 
ratach. – Te nagrody, który są 
tak naprawdę częścią rocznych 
zarobków pracownika, wyko-
rzystywano też do konfl ikto-
wania ludzi i napuszczania 
na górników innych grup 
zawodowych, opowiadając 
o jakichś niespotykanych 
przywilejach. Zresztą potocznie 
nagrodę roczną nazywa się 
czternastką, co pozwala suge-
rować ludziom, że skoro jest 
coś takiego, to pewnie mają też 
trzynastkę, choć tego dodatku 
nie ma w górnictwie od ponad 
20 lat – podkreśla Gierek

 Inna z ważnych zmian 
w układzie zbiorowym dotyczy 
dodatków za prace w soboty i 
niedziele, które wynoszą 100 
proc. stawki. – W związku 
z tym, że nasze zakłady 
w praktyce pracują w systemie 
ruchu ciągłego, na wniosek 
pracodawcy te dodatki w 
nowym układzie też zostały 
wliczone do wynagrodzenia 
zasadniczego. Przy czym będą 
one wyliczane indywidualnie 
na podstawie tego, ile dany 
pracownik przepracował sobót 
i niedziel w 2015 roku – dodaje 
przewodniczący

 Węglokoks Energia NSE 
w Brzeszczach zatrudnia ok. 
150 osób. Zakład wchodzi 
w skład Grupy Kapitałowej 
Węglokoks Energia.

 GRZEGORZ PODŻORNY

Pod koniec września w spółce Węglokoks Energia NSE w Brzeszczach zakończyły się negocjacje w 
sprawie nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. – Naszym celem było zagwarantowanie załodze 
stabilnych warunków pracy i płacy. I to się udało – mówi Dariusz Gierek, przewodniczący Solidarności w Grupie 
Kapitałowej Węglokoks Energia.

Foto: materiały prasowe Węglokoks Energia

Reprezentatywne związki 
zawodowe z Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej sprzeciwiają 
się decyzji o przeniesieniu 
kopalni Krupiński do Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń, co 
byłoby równoznaczne z jej 
likwidacją. Stanowisko w tej 
sprawie związkowcy przesłali 
7 października m.in. do premier 
Beaty Szydło i ministra energii 
Krzysztofa Tchórzewskiego.

W ocenie przedstawicieli 
związków zawodowych dzia-
łających w JSW decyzja w 
sprawie przyszłości kopalni 
Krupiński powinna zostać 
podjęta dopiero po analizie 
kształtowania się przyszłej 
sytuacji ekonomicznej tego 
zakładu w związku z poprawą 
koniunktury na rynku węgla 
koksującego i   energetycz-
nego. – Ostateczna decyzja co 
do dalszego funkcjonowania 
tej kopalni powinna zapaść 

po dokonaniu pełnej analizy 
sytuacji ekonomicznej JSW 
S.A. oraz KWK Krupiński po 
pierwszym półroczu 2017 

roku – czytamy w stanowisku 
podpisanym przez liderów 
reprezentatywnych organizacji 
związkowych w JSW.

Związkowcy wskazują, 
że opracowania, w których 
stwierdzono trwałą nieren-
towność KWK Krupiński 

tworzone były w oparciu o dane 
z przełomu lat 2015-2016, czyli 
w okresie gdy ceny węgla na 
światowych rynkach osiągnęły 
swoje minima. – Polepszająca 
się sytuacja na rynku węgla 
koksującego i energetycznego 
powoduje, że decyzja o likwi-
dacji tej kopalni już w styczniu 
2017 roku jest całkowicie niera-
cjonalna i nieuzasadniona 
ekonomicznie – napisano 
w stanowisku.

Jak podkreślono w doku-
mencie, kopalnia Krupiński 
ma złoża sięgające 48 mln 
ton najwyższej jakości węgla 
koksowego oraz koncesje na 
wydobycie do 2030 roku. 
Przy obecnym wydobyciu na 
poziomie 2 mln ton rocznie 
i koszcie wydobycia na poziomie 
niewiele ponad 200 zł za tonę, 
kopalnia ma perspektywę 
opłacalnego funkcjonowania 
przez co najmniej kilkanaście 

lat. Co więcej jak zaznaczono w 
stanowisku, KWK Krupiński nie 
graniczy z żadnym czynnym 
zakładem górniczym.  To 
z kolei oznacza, że w przypadku 
jej likwidacji, złoża którymi 
obecnie dysponuje, zostałyby 
bezpowrotnie utracone.

Zamiar przekazania kopalni 
Krupiński do Spółki Restruktu-
ryzacji Kopalń zarząd Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej przed-
stawił 8 sierpnia. Procedura 
przeniesienia kopalni do SRK 
ma być przeprowadzona w 
2017 roku. W komunikacie 
opublikowanym na stronie 
internetowej spółki podkre-
ślono, że przeprowadzona 
przez spółkę analiza wykazała 
że KWK Krupińsk” znajduje się 
w stanie trwałej nierentowności 
a przeanalizowane scenariusze 
nie wykazują możliwości odzy-
skania jej w przyszłości.

ŁK

Nowy układ zbiorowy w spółce 
Węglokoks Energia NSE

Sprzeciw wobec likwidacji kopalni Krupiński

Foto: commons.wikipedia.org/Hanys90
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Reklama

O
bywatelski projekt 
ustawy o ogra-
niczeniu handlu 
w niedziele trafi  
d o  s e j m o w e j 

Komisji Polityki Społecznej 
i Rodziny – zdecydowali 
posłowie w głosowaniu prze-
prowadzonym 6 października. 
Sejm nie poprał wniosku Nowo-
czesnej o odrzucenie projektu 
w pierwszym czytaniu.

To bardzo ważny dzień dla 
ponad miliona pracowników 
handlu i ich rodzin – powiedział 
po głosowaniu Alfred Bujara, 
szef handlowej Solidarności 
i przewodniczący Komitetu 
Inicjatywy Ustawodawczej. 
– Liczymy, że prace w komisji 
pójdą sprawnie i już niedługo 
ustawa wejdzie w życie – dodał.

Posłowie poparli projekt
Pierwszemu czytaniu obywatel-
skiego projektu ustawy o ogra-
niczeniu handlu w niedziele 
towarzyszyła bardzo burz-
liwa debata. Sejm nie poparł 
wniosku Nowoczesnej o odrzu-
cenie obywatelskiego projektu 
ustawy w pierwszym czytaniu 
stosunkiem głosów 148 do 280. 
Posłowie nie zgodzili się również, 
aby projekt był rozpatrywany 
także przez Komisję Gospodarki 
i Rozwoju. – Bardzo dobrze, 
że projektem zajmie się tylko 
jedna komisja sejmowa, czyli 
Komisja Polityki Społecznej i 
Rodziny. To powinno przyspie-
szyć jego dalsze procedowanie. 
Szkoda, że posłowie Platformy 
i Nowoczesnej zagłosowali za 
wyrzuceniem podpisów ponad 
500 tys. obywateli do kosza. 
Dziwię się zwłaszcza PO, która 
w ostatnich wyborach zapłaciła 
za arogancję oraz lekceważenie 
obywateli bardzo wysoką cenę 
– mówi Bujara. 

Dogonić Europę
Ograniczenia dotyczące 
handlu w niedziele obowiązują 
w różnym kształcie w zdecy-
dowanej większości państw 
Zachodniej Europy. Tak jest 
m.in. w Niemczech czy we 
Francji skąd pochodzą dzia-
łające również w naszym 
kraju sieci handlu wielko-
powierzchniowego, które 
dzisiaj najgłośniej protestują 
przeciwko wprowadzeniu 
w Polsce wolnej niedzieli 

w handlu. – Co więcej, jak wska-
zują dane Eurostatu, zachodnie 
sieci w swoich macierzystych 
krajach, zatrudniają w sklepach 
o podobnej wielkości dwa 
razy więcej pracowników niż 
w Polsce. Na dodatek płacą 
im kilkakrotnie wyższe wyna-
grodzenia. To pokazuje skalę 
wyzysku polskich pracowników 
– podkreśla Bujara.

Jak wskazują autorzy obywa-
telskiego projektu ustawy, wpro-
wadzenie wolnych niedziel 

w handlu nie przyczyni do 
spadku obrotów sklepów. 
Handlowa Solidarność powo-
łuje się w tej kwestii na badania 
własne oraz na przykład Węgier, 
gdzie po wprowadzeniu podob-
nych ograniczeń obroty wzrosły 
o ok. 6 proc. Jak tłumaczył 
Alfred Bujara, prezentując w 
Sejmie obywatelski projekt 
ustawy, wzrost obrotów 
wynika z tego, że konsumenci 
przed wolną niedzielą kupują 
„na zapas”.

Pracowników jest za mało
W ocenie przewodniczącego 
wprowadzenie ustawy nie 
spowoduje również zwolnień 
pracowników, czym straszą 
przeciwnicy ograniczenia 
handlu w niedziele. – Obecnie 
w handlu brakuje ok. 9 proc. 
pracowników czyli ok. 100 tys. 
osób. Poza tym wielkie sieci 
handlowe w ostatnich latach 
zredukowały zatrudnienie do 
absolutnego minimum. Pracy, 
którą kiedyś wykonywały 2-3 

osoby, dzisiaj musi podołać 
jeden pracownik. Gdyby 
markety i dyskonty próbowały 
zwolnić kolejnych pracow-
ników po prostu przestałyby 
funkcjonować – podkreśla 
szef handlowej „S”. 

Ograniczenie a nie zakaz
Obywatelski projekt ustawy o 
ograniczeniu handlu w niedziele 
zakłada liczne wyjątki. Czynne w 
tym dniu będą mogły być m.in. 
stacje benzynowe, piekarnie, 
sklepy usytuowane na dwor-
cach kolejowych i lotniskach 
czy kioski z prasą. Handlować 
będą mogli również właściciele 
małych, osiedlowych sklepów 
pod warunkiem, że za ladą stanie 
ich właściciel, a nie zatrudniony 
pracownik. 

Projekt zakłada też ustano-
wienie siedmiu tzw. niedziel 
handlowych w ciągu roku. 
Sklepy mają być czynne m.in. 
w niedziele poprzedzające Boże 
Narodzenie oraz Wielkanoc, 
a także w okresach, w których 
organizowane są wyprzedaże. 
Kolejne zapisy projektu dotyczą 
ograniczenia handlu w Wigilię 
Bożego Narodzenia oraz w 
Wielką Sobotę do godziny 14. 

Projekt reguluje również 
m.in. zasady zatrudniania 
pracowników w niedziele 
we wszelkiego rodzaju cen-
trach logistycznych, dys-
trybucyjnych i magazyno-
wych pracujących na rzecz 
handlu. W przypadku tego 
typu przedsiębiorstw prze-
widziana została możliwość 
zatrudnienia pracownika 
pod warunkiem otrzymania 
jego zgody, za dodatkowym 
wynagrodzeniem, a także 
w limicie rocznym, w którym 
praca mogłaby być świadczona. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele trafi  do sejmowej Komisji Polityki 
Społecznej i Rodziny – zdecydowali posłowie w głosowaniu przeprowadzonym 6 października. Sejm nie poprał 
wniosku Nowoczesnej o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

Ustawa o ograniczeniu handlu 
w niedziele skierowana do komisji

Foto: pixabay.com/CC0



P U B L I C Y S T Y K AZarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 5fb.com/SlaskoDabrowskaSolidarnosc  Nr 34/2016 |  KATOWICE 13-19.10.2016

P
od koniec sierpnia 
wicekanclerz i mini-
s ter  gospodark i 
Niemiec  S igmar 
Gabriel przyznał 

w wypowiedzi dla telewizji 
ZDF, że negocjacje między 
Unią Europejską i USA doty-
czące umowy TTIP (Transat-
lantic Trade and Investment 
Partnership) zakończyły się 
fi askiem i raczej nie ma szans 
na sfinalizowanie rozmów. 
W tym momencie setki organi-
zacji społecznych z całej Europy 
oraz setki tysięcy obywateli, 
którzy masowo protestowali 
w ubiegłych latach przeciwko 
TTIP, powinno odetchnąć z ulgą. 
Tak się jednak nie stało. Nawet 
jeżeli TTIP rzeczywiście nigdy 
nie wejdzie w życie, zagrożenia 
płynące z tej umowy są wciąż 
jak najbardziej realne za sprawą 
umowy CETA, której przyjęcie 
jest już niemal przesądzone. 

CETA (Comprehensive 
Economic and Trade Agre-
ement), czyli umowa o wolnym 
handlu między Unią Europejską 
i Kanadą to dokument niemal 
bliźniaczo podobny do niesław-
nego TTIP. CETA podobnie 
jak TTIP zgodnie z ofi cjalną 
narracją ma uwolnić wymianę 
handlową pomiędzy stronami 
umowy, spowodować eksplozję 
wzrostu gospodarczego i przy-
czynić się do stworzenia setek 
tysięcy nowych miejsc pracy. 

Tyle teorii. W praktyce CETA 
zawiera konkretne zapisy, które 
mogą zagrozić elementarnym 
prawom pracowników, konsu-
mentów czy rolników oraz 
podważyć podstawowe zasady 
demokracji i suwerenności 
państw, które umowę podpiszą. 

Ostatnia prosta
Negocjacje dotyczące treści 
umowy zakończyły się już przed 
dwoma laty. 23 września 2016 
roku w Bratysławie, podczas 
nieofi cjalnego spotkania euro-
pejskich ministrów ds. handlu 
padły wstępne deklaracje 
w sprawie jej przyjęcia. Do 
parafowania umowy prawdopo-
dobnie dojdzie 27 października 
na szczycie Unia Europejska 
– Kanada. By umowa weszła 
w życie, konieczne są podpisy 
ministrów wszystkich państw 
członkowskich UE odpowie-
dzialnych za handel między-
narodowy. Później będzie ją 
jeszcze musiał zaakceptować 
Parlament Europejski i parla-
menty krajowe. Jednak już 
po głosowaniu w europarla-
mencie, jeśli eurodeputowani 
opowiedzą się za wdrożeniem 
CETA, umowa zacznie obowią-
zywać, pomimo braku ratyfi kacji 
przez parlamenty krajowe. Może 
więc się okazać, że nawet jeśli, 
któryś z parlamentów krajo-
wych w późniejszym terminie 
odrzuci CETĘ, jej zapisy będą 
już obowiązywać, a ich wyco-
fanie będzie bardzo trudne lub 
niemożliwe do zrealizowania. 

Zgodę na takie „tymcza-
sowe” obowiązywanie CETA 
wydał de facto polski Sejm 
6 października. Posłowie przy-
jęli uchwałę mówiącą o tym, 
że umowa będzie ratyfi kowana 
przez Sejm większością 2/3 
głosów. Tym samym posłowie 
przesądzili o tym, że jeśli CETA 
zostanie zaakceptowana przez 
Parlament Europejski, jej zapisy 
zaczną od razu obowiązywać 
w naszym kraju. Bez jakiejkol-
wiek debaty publicznej, czy 
choćby kampanii informacyjnej 
dotyczącej szans i zagrożeń 
wynikających z umowy. 

Korporacje ponad prawem
Jednym z najbardziej kontro-
wersyjnych elementów CETA 
jest instrument służący rozstrzy-
ganiu sporów między korpora-
cjami i państwami. Mechanizm 
ten noszący nazwę ICS pozwala 
wielkim korporacjom pozywać 
państwa przed prywatne trybu-
nały arbitrażowe z pominię-
ciem sądownictwa danego 
kraju i żądać gigantycznych 
odszkodowań, jeżeli uznają, 
że jakakolwiek decyzja rządu 
danego państwa zagroziła 
ich zyskom. To oznacza np., 
że korporacja będzie mogła 
zaskarżyć polski rząd, zarzu-
cając mu, że podnosząc płacę 
minimalną czy ograniczając 
stosowanie umów śmieciowych, 
zmniejszył jej zyski i na tej 
podstawie zażądać wielomi-
lionowego odszkodowania. 
Nawet wiek emerytalny, składki 
na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne czy inne świad-
czenia socjalne mogą stać się 
przedmiotem sporu pomiędzy 
państwem i korporacjami. 
Choć brzmi to nieprawdopo-

dobnie, takie przypadki już 
się zdarzały. Międzynarodowy 
arbitraż nie jest instrumentem 
nowym. Od lat funkcjonuje 
on w bilateralnych umowach 
między krajami. Dzięki wdro-
żeniu CETA wielkie koncerny 
zyskają również prawo do 
ingerowania w prawodawstwo 
poszczególnych krajów. Zakłada 
to zapisany w umowie tzw. 
mechanizm współpracy regu-
lacyjnej, czyli uczestniczenia 
w procesie tworzenia prawa 

w poszczególnych krajach 
pozbawionych jakiegokolwiek 
demokratycznego mandatu 
lobbystów wielkich korporacji. 

Prywatyzacja usług publicznych
Istnieje ogromne ryzyko, że zapi-
sany w CETA mechanizm ICS 
zmusi państwa, które podpiszą 
umowę, do niemal całkowitej 
prywatyzacji usług publicznych 
takich jak edukacja, ochrona 
zdrowia, transport publiczny, 
czy zaopatrzenie w wodę. Próba 

ochrony interesu obywateli 
poprzez brak zgody na prywaty-
zację ze strony rządów poszcze-
gólnych państw da korporacjom 
podstawy do zaskarżenia tych 
krajów przed prywatne sądy 
arbitrażowe i domagania się 
gigantycznych odszkodowań.

GMO i chlorowane kurczaki
CETA zagraża także polskiemu 
rolnictwu i zdrowiu konsu-
mentów, bo po wymuszonej 
przez korporacje likwidacji barier 

prawnych polski rynek może 
zostać zalany tanią genetycznie 
modyfikowaną żywnością 
z Kanady, albo faszerowanymi 
chemikaliami produktami, 
których obecnie nie można 
importować do Polski. Kanada 
jest jednym z trzech najwięk-
szych producentów żywności 
zmodyfi kowanej genetycznie na 
świecie. Prawo obecnie obowią-
zujące w Polsce chroni konsu-
mentów przed taką żywnością. 
Niskiej jakości, ale tania żywność 
z Kanady zagraża i polskiemu 
rolnictwu, i całemu przemy-
słowi spożywczemu. 

Kto zyska, kto straci
CETA jest umową między 
UE i Kanadą. Nie oznacza to 
jednak, że skorzystają na niej 
wyłącznie kanadyjskie koncerny. 
Wystarczy, że jakakolwiek 
korporacja posiada swój oddział 
w Kanadzie. Wówczas będzie 
mogła korzystać z wszystkich 
przywilejów zawartych w CETA. 
Jak wskazują opublikowane 
we wrześniu badania prze-
prowadzone na prestiżowym 
amerykańskim Uniwersytecie 

Tufts, wskutek przyjęcia CETA 
Unia Europejska utraci 200 tys. 
miejsc pracy, a płace pracow-
ników znacząco spadną. Stracą 
zarówno obywatele UE, jak 
i Kanady. Zyskają wyłącznie 
korporacje. To, czy kontro-
wersyjna umowa wejdzie 
w życie, zależy wyłącznie od 
polityków, również przedstawi-
cieli polskiego rządu. Pierwszy 
sprawdzian czeka ich już za 
dwa tygodnie. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Dlaczego należy obawiać się CETA?

Utrata 200 tys. miejsc pracy, obniżenie płac, żywność z GMO, dzika prywatyzacja usług publicznych i postawienie 
wielkich korporacji ponad prawem – to tylko niektóre z zagrożeń płynących z kontrowersyjnej umowy CETA. Już niedługo jej zapisy 
mogą zacząć obowiązywać w naszym kraju. 

Foto 1 i 2: fl ickr.com/STOP TTIP and CETA

W masowych protestach przeciwko umowom CETA i TTIP organizowanych w wielu europejskich miastach wzięły udział setki tysięcy osób.
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Komunikat

Harmonogram szkoleń związkowych i dyżurów eksperckich
październik-listopad 2016

Miejsce szkoleń: szkolenia stacjonarne w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w Katowicach przy ul. Floriana 7 oraz szkolenia wyjazdowe.

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

18-19 października – Zagadnienia statutowo-organizacyjne – trenerzy: 
Andrzej Kampa, Halina Murzyn, Beata Kocerba; sala 108 (szkolenie 
dla skarbników komisji zakładowych i dla komisji rewizyjnych; zakres 
tematyczny: statut NSZZ Solidarność, ustawa o związkach zawodowych, 
uchwała KZD ws. działalności fi nansowej związku, uchwała KZD ws. 
zasad funkcjonowania zakresu funkcjonowania kompetencji komisji 
rewizyjnych, podstawy rachunkowości dla organizacji związkowych)

18-21 października – Lider dialogu autonomicznego – trenerzy: 
Eugeniusz Karasiński, Jacek Majewski, szkolenie wyjazdowe

20-21 października – Komunikacja w sytuacjach kryzysowych 
– trener: Maria Kościńska z KK; sala 108

25-28 października – Prawo pracy – trenerzy: Piotr Kisiel, Jadwiga 
Piechocka, szkolenie wyjazdowe

14 listopada – Szkolenie podstawowe dla społecznych inspektorów 
pracy – trenerzy: Andrzej Kampa, Agnieszka Lenartowicz-Łysik; sala 108

15 listopada – Szkolenie doskonalące dla społecznych inspektorów pracy 
– trenerzy: Mirosław Nowak, AMP / Agnieszka Lenartowicz-Łysik; sala 108

24-25 listopada – Komunikacja w sytuacjach kryzysowych – trener: 
Maria Kościńska z KK; sala 108

Z Ryszardem Proksą, przewodniczącym Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność 
rozmawiała Agnieszka Konieczny

Nauczycielom brakuje stabilizacji
W jakich nastrojach nauczy-
ciele będą obchodzić swoje 
święto, co jest największym 
problemem polskiej szkoły?

– Od lat nie jesteśmy w 
stanie uzgodnić jednego ogól-
nonarodowego programu 
edukacji. Każda ekipa, która 
wygrała wybory, brała się za 
jego reformę. Społeczne koszty 
takiego działania są ogromne, 
systematycznie pogarszała się 
jakość nauczania, a poprzedni 
rząd PO-PSL zniszczył cały 
system.
Polską szkołę czeka kolejna 
reforma...

– Mamy nowy rząd, który 
próbuje naprawić oświatę. 
Obietnice wyborcze PiS w 
zakresie edukacji w większości 
pokrywają się z postulatami 
zgłaszanymi w ciągu ostatnich 
ośmiu lat przez oświatową 
Solidarność. Problemem jest 
ogromny niż demografi czny, 
na który będzie się nakładało 
wprowadzanie reformy. To 
budzi spore emocje w środo-
wisku nauczycieli. Jednak to, 
co obserwujemy w mediach, 
jest histerią polityczną, która 
sprawia, że ludzie tracą orien-
tację. Nie wiedzą co jest prawdą, 
a co nie i ulegają emocjom. Jest 
to zła sytuacja, nauczyciele 
przede wszystkim powinni 
zająć się nauczaniem, ale nie 
mają do tego warunków, bo 
cały czas są straszeni zmianami 
i tym, co się może zdarzyć.
Te niepokoje nie są nieuza-
sadnione? Minister Zalewska 
w jednych wypowiedziach 
zapewnia, że w związku 
z reformą żaden nauczyciel 
nie straci pracy, a w innych 
przyznaje, że ze względu 
na niż demografi czny zwol-
nienia jednak będą. Po za tym 
w projekcie ustawy budżetowej 
nie zarezerwowano dodatko-
wych środków na oświatę, 
a tak potężnej reformy bez 
pieniędzy zrobić się nie da...

– Podczas rozmów ze 
stroną społeczną szefowa 
MEN zapewnia, że pieniądze 
w systemie są. Podkreśla, że 
m.in. ze względu na sześciolatki 
samorządy otrzymały zwięk-

szoną subwencję o 2 mld zł 
i te środki powinny wystar-
czyć na utrzymanie oświaty 
oraz na dostosowanie szkół 
do nowego systemu. Z drugiej 
strony samorządy narzekają na 
brak pieniędzy. Prawda pewnie 
leży gdzieś pośrodku. Samorządy 
zawsze powiedzą, że mają za 
mało pieniędzy. I tutaj echem 
odbija się kolejna kwestia, na 
którą Solidarność od lat zwraca 
uwagę, czyli wprowadzenie 
standaryzacji dotyczącej m.in. 
liczby uczniów w klasach. 
Jeżeli to zrobimy, będziemy 

wiedzieć, ile pieniędzy samo-
rządy rzeczywiście potrzebują 
na utrzymanie oświaty.
Minister Zalewska zapowie-
działa, że zwróci się do premier 
Beaty Szydło o powołanie 
zespołu przy Ministrze Edukacji 
Narodowej, w którym znajdą się 
przedstawiciele związków zawo-
dowych i samorządów. Może 
ten zespół wypracuje standardy 
niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania oświaty?

– W końcu przekona-
liśmy minister Zalewską, że 
standaryzacja jest potrzebna 

wszystkim: rządowi, samo-
rządom i związkom zawo-
dowym. W tej chwili największy 
problem mamy w średnich 
i dużych samorządach, które nie 
bacząc na niż demografi czny, 
kumulują po ponad 30 dzieci 
w klasach. To zabiera nam 
miejsca pracy, nie mówiąc już 
o jakości edukacji.
10 października przeciwko 
reformie systemu oświaty 
protestował Związek Nauczy-
cielstwa Polskiego. Minister 
Zalewska zapewnia, że do 
dialogu na temat reformy 

zaprosiła wszystkie związki 
zawodowe. ZNP nie bierze 
udziału w tych rozmowach?

– Niestety nie. ZNP od 
początku nastawiony jest 
konfrontacyjnie do nowego 
rządu. Mimo że przewodniczący 
tego związku Sławomir Broniarz 
wchodzi w skład krajowej Rady 
Dialog Społecznego, wszystkie 
rozmowy na temat edukacji 
prowadzi poza Radą. Postu-
laty zgłaszane przez ZNP mają 
charakter polityczny, podobnie 
jak porozumienia podpisane 
np. z KOD-em, czy ze stowa-

rzyszeniami, które opowiadają 
się za prywatyzacją oświaty. 
Oczywiście nauczyciele mają 
prawo protestować. Po takiej 
burzy medialnej i próbach 
wywołania, póki co, sztucznego 
chaosu, trudno się dziwić, że 
są zdezorientowani.
ZNP krytykuje założenia 
nowej reformy, m.in. likwi-
dację gimnazjów. Gdy w 1999 
roku tworzono te szkoły, ZNP 
również protestował...

– W ciągu 16-letniej historii 
gimnazjów ZNP przez 15 lat 
postulował ich zniesienie. 
Teraz dowiadujemy się, że ZNP 
opowiada się za utrzymaniem 
gimnazjów, co jest zaskakujące. 
Natomiast przewodniczący 
Broniarz przemilcza temat sześ-
ciolatków w szkołach, a ZNP 
zrobiło bardzo wiele, by dzieci 
sześcioletnie zostały włączone 
do systemu. Skrzywdziliśmy 
dwa roczniki sześciolatków, 
które zostały zmuszone do 
pójścia do szkoły. Jednym 
z orędowników obniżenia wieku 
szkolnego był ZNP i powinien 
zostać z tego rozliczony. Gdy 
okazało się, że 80 proc. rodziców 
uważa, że to był wielki błąd, 
przedstawiciele tego związku 
nabrali wody w usta.
Wróćmy do gimnazjów, czy 
naprawdę trzeba zlikwidować 
ten typ szkół..

– Gimnazja straciły sens 
w momencie, gdy większość z 
nich została włączona do szkół 
podstawowych. Już wtedy 
było wiadomo, że system nie 
zadziałał i trzeba coś z nimi 
zrobić. Czy likwidacja gimna-
zjów rzeczywiście jest to dobrym 
rozwiązaniem, okaże się dopiero 
wówczas, gdy zobaczymy nowe 
podstawy programowe.
Oświatowa Solidarność nie 
obawia się reformy?

– Jesteśmy związkiem zawo-
dowym, naszym obowiązkiem 
jest walczyć o miejsca i warunki 
pracy. To jest najważniejsze, 
ale dobrze, że możemy mieć 
wpływ także na inne kwestie. 
To nie oznacza, że do reformy 
systemu podchodzimy bezkry-
tycznie i ze wszystkiego jesteśmy 
zadowoleni. 

Foto: tysol.pl/Marcin Żegliński
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Łukasz Wocławek 
CDO24
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Wypadek przy pracy 
pracownika tymczasowego
Z

asady zatrudniania 
pracowników tymcza-
sowych zawarte  są 

w ustawie z dn. 9.07.2003 
r. o zatrudnianiu pracow-
ników tymczasowych, która 
stanowi lex specialis względem 
Kodeksu pracy. Zgodnie 
z art. 7 tej ustawy – agencja 
pracy tymczasowej zatrudnia 
pracowników tymczasowych 
na podstawie umowy o pracę 
na czas określony. Nie ma 
więc prawnej możliwości 
zatrudnienia pracowników 
tymczasowych na podstawie 
innej niż „okresowa” umowy 
o pracę. Następnie zgodnie 
z art. 9 ust. 2a ustawy praco-
dawca użytkownik dostarcza 
pracownikowi tymczasowemu 
odzież i obuwie robocze oraz 
środki ochrony indywidualnej, 
zapewnia napoje i posiłki 
profi laktyczne, przeprowadza 
szkolenia w zakresie bezpie-
czeństwa i higieny pracy, 
ustala okoliczności i przy-
czyny wypadku przy pracy, 
przeprowadza ocenę ryzyka 
zawodowego oraz informuje 
o tym ryzyku. Z cytowa-
nego przepisu wynika, że 
za bezpieczeństwo i higienę 
pracy przy wykonywaniu 
pracy tymczasowej odpowiada 
pracodawca użytkownik, 
a nie agencja zatrudnienia. 
Jest to niewątpliwie racjonalne 
rozwiązanie, gdyż trudno 
byłoby oczekiwać, ażeby 
agencja zatrudnienia miała 
odpowiadać za bezpieczne 
i higieniczne warunki wyko-

nywania pracy tymczasowej 
u pracodawcy użytkownika. 
Agencja zatrudnienia nie 
posiada ku temu ani praw-
nych, ani nawet faktycznych 
instrumentów. Konsekwencją 
takiego rozwiązania jest art. 27 
ustawy przewidujący odpo-
wiedzialność za wykroczenie. 
Przepis ten stanowi że kto, 
będąc pracodawcą użyt-
kownikiem lub działając w 
jego imieniu, nie zapewnia 
pracownikowi tymczasowemu 
bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy w miejscu 
wyznaczonym do wykony-
wania pracy tymczasowej 
lub nie wyposaża stanowiska 
pracy pracownika tymcza-
sowego w maszyny i inne 
urządzenia techniczne, które 
spełniają wymagania dotyczące 
oceny zgodności, podlega 
karze grzywny. 

Agencja zatrudnienia nie ma 
więc nawet obowiązku prze-
prowadzenia postępowania 
powypadkowego, w tym w 
szczególności sporządzenia 
protokołu powypadkowego 
zgodnie z rozporządzeniem 
z dn. 1.07.2009 r. w sprawie 
ustalania okoliczności i przy-
czyn wypadków przy pracy. 
Jest to rozwiązanie nieko-
rzystne dla pracowników 
tymczasowych, zwłaszcza 
w przypadku gdy wykonują oni 
pracę na rzecz pracodawców 
użytkowników mających 
siedzibę poza granicami RP. 
Jeżeli zatrudniająca ich agencja 
zatrudnienia nie przeprowadzi 

z własnej inicjatywy postę-
powania powypadkowego 
(do czego, jak wyżej wska-
zano, nie jest zobowiązana), 
pracownik – ubezpieczony 
będzie miał kłopot z uzyska-
niem świadczeń z Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych 
związanych z wypadkiem 
przy pracy takich jak np. 
odszkodowanie lub renta. 
Należy bowiem pamiętać, 
że zagraniczny pracodawca 
użytkownik przeprowadzi 
tzw. postępowanie powypad-
kowe wg obowiązujących go, 
lokalnych, przepisów, które 
mogą całkowicie inaczej kształ-
tować jego prawa i obowiązki 
w tym zakresie niż przepisy 
polskie. Tymczasem Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych 
w przypadku braku protokołu 
powypadkowego odmówi 
ubezpieczonemu wypłaty 
świadczeń, w takim przypadku 
pozostanie jedynie droga 
postępowania sądowego. 

Gdyby pracownik tymcza-
sowy chciał, obok świad-
czeń pozyskanych w ramach 
ubezpieczenia społecznego, 
dochodzić tzw. roszczeń 
uzupełniających o cywilno-
prawnym charakterze (takich 
jak np. zadośćuczynienie) to 
zgodnie z wyrokiem Sądu 
Najwyższego z dnia 10 kwietnia 
2014 r., sygn. akt I PK 243/13 
to pracodawca użytkownik jest 
biernie legitymowany w sporze 
sądowym, w którym pracownik 
tymczasowy dochodzi roszczeń 
odszkodowawczych opartych 

na zasadach odpowiedzialności 
deliktowej, uzupełniających 
świadczenia z tytułu wypadku 
przy wykonywaniu pracy 
tymczasowej. Reasumując 
pracownik tymczasowy winien 
pozwać w takim przypadku nie 
swojego pracodawcę (którym 
jest agencja zatrudnienia), lecz 
pracodawcę użytkownika. Taki 
wniosek w pełni koresponduje 
z treścią przytoczonych na 
wstępie przepisów ustawy 
z dn. 9.07.2003 r. o zatrud-
nianiu pracowników tymcza-
sowych, która przewiduje iż to 
pracodawca użytkownik jest 
odpowiedzialny za bezpieczne 
i higieniczne warunki pracy 
pracownika tymczasowego. 

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

Przypominamy, że osoby 
posiadające Ochronę Prawną 
CDO24 mogą zawsze, na bieżąco 
zasięgnąć szczegółowych infor-
macji w departamencie prawnym 
CDO24 pod numerem telefonu 
801 00 31 38 lub 32 4781700. 
Pozostałe osoby zainteresowane 
posiadaniem ochrony prawnej 
zapraszamy do zapoznania się 
z ofertą CDO24 na stronie inter-
netowej www.cdo24.pl.
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Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2016 roku):   1.850,00 zł

» Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw (poprzedni miesiąc):  4.212,56 zł

» Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
(w II kwartale 2016 roku):  4.244,58 zł

» Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku
(poprzedni miesiąc):  4.210,09 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 zawo-
dową 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

Komunikat

Bilety do Twinpigs

Miasteczko Westernowe Twinpigs w Żorach oferuje 
członkom śląsko-dąbrowskiej Solidarności wejściówki 
w promocyjnej cenie 33 zł od osoby.

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

Więcej informacji: tel. 32 353 84 25 w. 199 lub 503 130 855.

Uwaga! Ważność biletów do Miasteczka Twinpigs 
zakupionych w cenie 33zł została przedłużona 
do 31 października 2016 roku.



» ZACZNIEMY NA SPORTOWO, bo 
Gospodzkiemu jeszcze trzęsą się ręce, 
a nieco starszy Podróżny wciąż nie może 
opanować arytmii serca po meczu naszych 
orłów z Ormianami. Kto oglądał, ten wie 
dlaczego. Kto nie oglądał, ten dobrze 
zrobił. Tylko niebywałe szczęście porów-
nywalne do farta Pawła Piskorskiego, który 
swego czasu 138 razy z rzędu rozbił bank 
w kasynie, sprawiło, że wymęczyliśmy 
2:1. Jak w starym dowcipie o rabinie 
i kozie, wszyscy psioczyliśmy na pudła 
Arka Milika, to teraz mamy. 

» KOŃCZYMY WĄTEK PIŁKARSKI 
równie szybko jak go zaczęliśmy, bo szkoda 
nerwów. Z kronikarskiego obowiązku 
odnotowujemy kolejną komiczną wpadkę 
Rycha Petru. Szczerze mówiąc, mamy już 
serdecznie dosyć, że co tydzień musimy 
pisać o krasomówczych popisach tego jego-
mościa, ale trudno: jak mus, to mus. Otóż 
najnowsza mądrość Rycha to stwierdzenie, 
że: „głowa psuje się od góry”. Stawiamy 
kropkę i już rezerwujemy miejsce w przy-
szłotygodniowych wieściach dla kolejnej 
złotej myśli lidera polskiej opozycji. Bo, że 
takową wypowie jest pewne jak kamień 
w paździerzu i jasne jak słonecznik. 

» RYCHU MA JEDNAK WIĘKSZE 
PROBLEMY niż pułapki czyhające na 
niego w przysłowiach. Po tym jak kropka 
nowoczesna straciła miliony z subwencji 
budżetowej przez własną nieporadność, 
najlepszy polski ekonomista Rychu wymy-
ślił, że będzie zbierał od ludzi po dychu. 
Okazuje się jednak, że nawet to przerosło 
tego wybitnego fi nansistę. Swetru rozsyłał 
maile z prośbą o przesyłanie datków 

na adres klubu poselskiego, a zgodnie 
z prawem klub nie może zbierać kasy 
na partie. Obawiamy się, że znalezienie 
sposobu na zgodne z prawem i procedu-
rami fi nansowanie kropka nowoczesnej, 
przekracza możliwości intelektualne Rycha 
i spółki. Radzimy im zatrudnić zewnętrz-
nych ekspertów. Wiadomo przecież, że 
co dwie głowy to nie jedna. No chyba, 
że zaczną psuć się od góry. 

» NA KONIEC WIEŚĆ O TYM jak 
wietrzenie stóp na sali plenarnej Sejmu 
może doprowadzić do zakazu wstępu do 
gmachu przy Wiejskiej. Stopy wietrzyła 
podczas obrad niższej izby parlamentu 
posłanka peło Lidia Gądek. Niezbyt kultu-

ralne zachowanie pani poseł uwiecznił 
i opublikował fotoreporter Super Ekspressu. 
Zdjęcia nie spodobały się pracownikom 
biura prasowego Sejmu i straży marszał-
kowskiej. W konsekwencji ich autor dostał 
roczny zakaz wstępu do parlamentu. „Pana 
zdjęcia nie są zdjęciami opisującymi prace 
Sejmu, lecz wręcz przeciwnie, naruszają 
powagę Sejmu i dobre obyczaje” – napisano 
w piśmie wręczonym biednemu fotore-
porterowi. Proponujemy wprowadzić 
nakaz fotografowania posłów wyłącznie 
z lepszego profi lu oraz obowiązek wygła-
dzania im zmarszczek w fotoszopie. Oczy-
wiście poza zmarszczkami na czole, bo te 
jak wiadomo dodają powagi.

GOSPODZKI&PODRÓŻNY
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Nauczycielka pyta dzieci: 
– Które z was chodziło po Tatrach? 
Jasiu na to: 
– Zależy po ilu. 

***
Blondynka u weterynarza w pocze-
kalni uspokaja swojego psa. 
– Azor nie szczekaj tak. Zobacz, 
tam też czeka kotek do pana 
doktora i nie szczeka! 

***
Ślepy do garbatego:
– Co, wybieramy się z plecakiem 
na wycieczkę?
– Jak pan widzi... 

***
Co to jest bigamia?
– Jak się ma o jedną żonę za dużo.
– A monogamia?
– Tak samo. 

***
Mocno podchmielony koleś wtacza 
się do monopolowego:
– Poproszę wino.
– Jakie?
– Nie oszukujmy się, najtańsze. 

***
Żona do męża: 
– Co byś zrobił, gdybyś zastał 
mnie w łóżku z innym mężczyzną? 
– Wyrzuciłbym przez okno jego 
i jego laskę... 
– Jaką laskę? 
– Białą. Taką dla niewidomych.

***
Mężczyzna mając 20 lat kocha 
wszystkie kobiety.
Mając 30 lat kocha już tylko jedną.
Mając 40 lat kocha znowu wszystkie...
...oprócz tej jednej.

– Jasiu, jaką częścią mowy jest 
„nic”?
– Czasownikiem.
– Dlaczego tak myślisz?!
– No bo odpowiada na pytanie 
„co robi”. 

***
Na witrynie sklepu:
Szanowni klienci! W związku z dużą 
liczbą pytań o RABAT, uprzejmie 
informujemy, że jest to stolica 
Maroka.

***
Koleżanka do koleżanki:
– Małżeństwo to ciekawa rzecz. 
Hajtają się kiciusie z misiami, 
a rozwodzą krowy z baranami. 

***
Człowiek staje przed swoim stwórcą 
i pyta:
– Jaki był sens mojego życia?
– A pamiętasz, jak dziesięć lat 
temu wybrałeś się w delegację 
do Iżewska?
– Pamiętam.
– A pamiętasz, jak o mało nie 
spóźniłeś się na pociąg?
– No ba!
– A pamiętasz tych dwóch typów, 
z którymi jechałeś w jednym 
przedziale?
– Oczywiście.
– A jak poszliście razem do wagonu 
restauracyjnego?
– Tak, coś tam pamiętam...
– I była tam taka dziewczyna... 
poprosiła o podanie soli...
– Coś mi świta... Chyba jej podałem 
tę sól...
– O! I o to w twoim życiu chodziło!

Autopromocja

ZAŁÓŻ ZWIĄZEK I BĄDŹ SILNY W PRACY. 
Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci: 
tel.: 32 728 41 13 kom. 693 410 836 

e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl
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