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P
od koniec ubiegłego 
roku stopa bezrobocia 
wynosiła 8,2 proc. 
i była najniższa od 
25 lat, a ponad 40 

proc. fi rm zgłaszało problemy 
z zatrudnieniem wykwali-
fikowanych pracowników. 
Monika Smulewicz z firmy 
Grant Thorton, która prze-
prowadziła badania dotyczące 
zapowiedzi płacowych praco-
dawców, podkreśla, że chociaż 
w ostatnim czasie zmiany na 
rynku pracy rzeczywiście 
były zauważalne, to nie prze-
kładały się one na znaczącą 
poprawę wynagrodzeń. Płace w 
gospodarce rosły w powolnym 
tempie. – Wydaje się, że fi rmy 
doszły do ściany. Bezrobocie 
spadło do tak niskiego poziomu, 
że pracodawcom realnie zaczął 
doskwierać niedobór pracow-
ników. Konkurencja między 
pracodawcami zrobiła się na tyle 
silna, że coraz częściej nie mają 
oni wyjścia i muszą podnosić 
pensje – mówi ekonomistka. 

Płaca minimalna
W ocenie dr. Jana Czarzastego 
ze Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie wpływ na zapo-
wiedzi pracodawców dotyczące 
podwyżek wynagrodzeń mogło 
mieć także podniesienie od 
1 stycznia tego roku płacy 
minimalnej do 2 tys. zł brutto. 
Jej wzrost o ponad 8 proc. 
w stosunku do ubiegłego 
roku rozbudził oczekiwania 
płacowe pracowników. – Płaca 
minimalna bardzo się zbliżyła 
do poziomu 50 proc. średniej 
krajowej, co było od dawna 
postulatem związków zawo-
dowych, zgłaszanym jeszcze w 
czasach Komisji Trójstronnej 
– mówi dr Czarzasty. Ekono-
mista podkreśla, że wynagro-
dzenia są najważniejszym 
elementem stosunków pracy, 
ale nie jedynym. – Ważne, by 
w ślad za podwyżkami szło 
np. cywilizowane podejście 
do nadgodzin, by nie stawały 
się one regułą i były uczciwie 
rozliczane – dodaje.

Małym trudniej
Badanie przeprowadzone przez 
fi rmę Grant Thorton dotyczyło 
tylko średnich i dużych fi rm, 
tymczasem zdecydowaną więk-
szość podmiotów gospodarczych 
działających w Polsce, ponad 
90 proc., stanowią mikrofi rmy 

i małe firmy zatrudniające 
mniej niż 10 osób. – Im będzie 
znaczniej trudniej podnosić 
płace, niż średnim i dużym 
przedsiębiorstwom – podkreśla 
dr Czarzasty. Zaznacza, że w 
dłuższej perspektywie podwyżki 
wynagrodzeń staną się dla 
średnich i dużych przedsię-
biorstw czynnikiem wymu-
szającym wzrost wydajności 
pracy. – Małe i mikrofirmy 
nie są w Polsce innowacyjne, 
a co za tym idzie, trudno im 
będzie szybko poprawić te 
wskaźniki – mówi.

Potrzeba 20 lat
Według Grant Thorton wyniki 
sondażu przeprowadzonego 
wśród przedsiębiorców są 

najlepsze od 2009 roku, czyli od 
momentu rozpoczęcia badania. 
Do tej pory tak duży odsetek 
fi rm nie planował podwyżek 
płac. W ocenie Moniki Smule-
wicz, jeżeli pracodawcy z 
sektora średnich i dużych 
przedsiębiorstw rzeczywiście 
zrealizują swoje zapowiedzi 
i podniosą pracownikom 
pensje, Polska może się stać 
jednym z państw o najszybciej 
rosnących dochodach. 

To tylko jedna strona 
medalu, bo z drugiej od wielu 
lat wynagrodzenia w naszym 
kraju należą do najniższych 
w Unii Europejskiej. Pod 
tym względem wciąż daleko 
nam do bogatych państw 
Europy Zachodniej i szybko 

ich nie dogonimy. Według 
Europejskiego Urzędu Staty-
stycznego mediana godzino-
wych zarobków w Polsce, 
czyli wartość dzieląca je 
dokładnie na pół, wynosi 
4,3 euro brutto. Nawet w 
Czechach i na Słowacji jest 
ona wyższa i wynosi 4,6 i 4,4 
euro. W Niemczech jest to 15,3 
euro, a w Belgii 17,3. Zdaniem 
dr. Czarzastego nawet gdyby 
doszło do takiej sytuacji, że 
wynagrodzenia w Polsce będą 
rosły szybciej niż w innych 
państwach Europy Zachodniej, 
to na zrównanie się z nimi 
potrzebujemy wielu lat. – Każda 
taka prognoza opiera się na 
założeniach upraszczających 
w tym wypadku płace realne 

u tych, których gonimy, będą 
rosnąć w tempie wolniejszym 
niż u nas, albo wcale. Nikt 
nie może zagwarantować, że 
tak będzie. Odnosząc się do 
znanych mi prognoz mogę 
powiedzieć, że do osiągnięcia 
średniego poziomu dochodów 
w UE-15 potrzebujemy jeszcze 
około 20 lat – mówi ekono-
mista z SGH.

Barierą wydajność pracy
Jego zdaniem największą 
barierą w podnoszeniu płac 
jest w Polsce niska wydaj-
ność pracy. Chociaż w ciągu 
ostatnich 25 lat uczyniliśmy 
pod tym względem ogromny 
postęp, wciąż daleko nam 
do europejskiej czołówki. 

Wydajność pracy w naszym 
kraju to 60 proc. średniej dla 
całej UE i połowa tego co w 
Niemczech. – Jeżeli nie chcemy 
zdusić konkurencyjności 
naszej gospodarki na rynkach 
globalnych i utknąć między 
biednym Południem i bogatą 
Północą, to musimy wybierać. 
Albo wyższa wydajność pracy, 
dzięki modernizacji, a więc 
inwestycjom oraz wytwarzanie 
usług i dóbr o wysokiej wartości 
dodanej, w tym wyrobów 
gotowych, a nie podzespołów. 
Albo trzymanie kosztów pracy 
na niskim pułapie, a to oznacza 
wynagrodzenia niższe niż w 
Europie Zachodniej – mówi 
ekonomista.

AGNIESZKA KONIECZNY

38 proc. dużych i średnich fi rm zamierza podnieść pensje swoich pracowników. W ocenie ekonomistów, 
zapowiedzi pracodawców zostały wymuszone przez zmiany zachodzące na rynku pracy: rekordowo niskie bezrobocie 
oraz problemy ze znalezieniem pracowników.

PRACODAWCY ZAPOWIADAJĄ 
PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ

Foto: media.gm.com/CC4.0
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LICZBA tygodnia

1 bilion zł 
wskazuje licznik długu publicznego. 
To zobowiązania, które w imieniu polskich 
obywateli zaciągnęły władze samorządowe 
i kolejne rządy. W przeliczeniu oznacza 
to, że każdy z nas został zadłużony na 
ponad 26 tys. zł. Jeśli chodzi o proporcję 
długu publicznego do wielkości produktu 
krajowego brutto, Polska jest na szczęście 
wciąż zdecydowanie poniżej średniej w Unii 
Europejskiej. Przeciętnie dług publiczny w 
krajach UE wynosił w 2016 roku 84 proc. PKB. 
W przypadku Polski było to niespełna 54 proc. 

Jak jest zima to musi być zimno, powie-
działem se pod nosem dzisiaj rano na 
parkingu przed blokiem, tocząc nierówną 

walkę z siłami natury uzbrojony tylko w plasti-
kową skrobaczkę do szyb. Potem przekręciłem 
kluczyk w stacyjce mojej bezwypadkowej 
trzymanej pod kocem igiełki, której wartość 
rynkowa bezlitośnie z roku na rok zbliża się 
do wartości wspomnianej wyżej plastikowej 
skrobaczki. Po kilku chrząknięciach silnik 
odpalił, za co od razu poczułem do niego 
bezgraniczną wdzięczność, widząc oczami 
wyobraźni siebie trzęsącego się z zimna na 
tramwajowym przystanku. 

Ogrzewanie na full i jedziemy. Po 
paru minutach przejeżdżając koło parku, 
zauważyłem ludka truchtającego alejką 
w pełnym umundurowaniu szanującego 
się biegacza. Bo wiecie, dzisiaj do biegania 
nie wystarczy już tylko w odpowiednim 
tempie poruszać naprzemiennie nogami. 
Trzeba mieć specjalistyczne obcisłe gatki, 
buty, skarpety, aerodynamiczną czapeczkę, 
ergonomiczną kurteczkę, pulsometr, apli-
kację w telefonie połączoną z fejsbukiem 
itp. itd. Spojrzałem na samochodowy 
termometr wskazujący -18 stopni i jeszcze 
raz na niego. Czynność powtórzyłem. Nie 
pomogło. Dalej nic nie rozumiem. 

Ponoć podczas biegania wydziela się w 
naszym organizmie endorfi na, czyli substancja, 
dzięki której jesteśmy szczęśliwsi. Jednak 
chyba nie produkuje się jej tyle, żeby czuć 
zadowolenie o siódmej rano w obcisłych 
gatkach na siarczystym mrozie. To chyba 
raczej wszechobecna moda bycia fi t każe 
parkowym ludkom odmrażać tyłki bladym 
świtem. Żeby być fi t, a być fi t dzisiaj już 
nie tylko wypada, ale wręcz należy, trzeba 
uprawiać sporty, jeść produkty spożywcze 
o dziwnych nazwach i jeszcze dziwniej-
szym smaku oraz wystrzegać się wszelkich 
pokarmów, które nie pochodzą z wolnego 
wybiegu, ani z upraw ekologicznych. Jeśli 
jakiś produkt spożywczy potrafi ą ugotować 
nasze babcie i wymówić jego nazwę, a do 

tego kosztuje mniej niż 50 zł za kilogram, 
lepiej na wszelki wypadek go unikać.

Przede wszystkim trzeba jednak wystrzegać 
się glutenu. To wróg nr 1 wszystkich tych, 
którzy chcą być fi t. Gluten występuje w 
zbożach, czyli w roślinach, które stanowią 
podstawę diety człowieka, od kiedy zszedł 
z drzewa i nauczył się uprawiać ziemię. 
Ciemny lud od zarania dziejów wsuwał 
go beztrosko, nie wiedząc, że nie wolno. 
Wsuwał i był zdrowy, bo nie wiedział, że 
może zachorować. Na szczęście dzisiaj mamy 

telewizje i internet, dzięki którym ludzkości 
spadły łuski z oczu, a półki sklepowe zapeł-
niły się towarami „gluten free”. Nie chodzi 
tylko o bezglutenowy chleb, makaron czy 
inne produkty zbożowe. Widziałem już 
kurczaki, jogurty, a nawet soki owocowe z 
nalepką „bez glutenu” i dwukrotnie wyższą 
ceną. Te dwa razy tańsze też glutenu nie 
mają, bo ani kurczaków ani soków nie robi 
się ze zboża, no ale w końcu nalepka też 
musi kosztować. 

Tak to już jest, że za każdą zbiorową 
modą i za każdą masową histerią stoi ktoś, 
kto na ludzkiej naiwności zarabia konkretne 
pieniądze. Czy chodzi o zabójczy gluten, 
śmiercionośny cholesterol w jajku na twardo, 
czy morderczy smog w powietrzu. Smog w 
odróżnieniu od glutenu rzeczywiście jest 
niezdrowy i walczyć z nim trzeba. Jednak 
przede wszystkim trzeba zachować zdrowy 
rozsądek, nie ulegać masowej histerii i po 
prostu nie przesadzać. 

TRZECI Z CZWARTĄ;)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: esmem

Ciemny lud od zarania 
dziejów wsuwał gluten 
beztrosko, nie wiedząc, 
że nie wolno. Wsuwał i był 
zdrowy, bo nie wiedział, 
że może zachorować.

KRÓTKO

Referendum w odlewni
» 17 STYCZNIA W ODLEWNI ŻELIWA W ZAWIERCIU 
rozpocznie się dwudniowe referendum strajkowe. Decyzja o 
przeprowadzeniu referendum jest odpowiedzią organizacji 
związkowych na fi asko rozmów płacowych.
W zawierciańskiej odlewni od września ubiegłego roku 
trwa spór zbiorowy. Zakładowa Solidarność i Związek 
Zawodowy Pracowników Odlewni Żeliwa S.A. domagają 
się podwyżek wynagrodzeń dla wszystkich pracowników 
fi rmy. – Rozmowy płacowe z pracodawcą były bardzo 
trudne, nie przyjmował naszych postulatów i nie słuchał 
przedstawianych przez nas argumentów. W grudniu 
spisaliśmy protokół rozbieżności, co zakończyło etap 
mediacji. Po konsultacjach z załogą zdecydowaliśmy o 
przeprowadzeniu referendum strajkowego – informuje 
Witold Siwek, przewodniczący Solidarności w fi rmie.
Związkowcy domagają się, by stawki godzinowe osób 
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i w systemie 
akordowym wzrosły o 2,50 zł brutto, a płace pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych podniesione 
zostały o 400 zł brutto. – Podczas mediacji zarząd spółki 
przedstawił swoje propozycje podwyżek i zdecydował, że 
wejdą one w życie 1 stycznia. Te rozwiązania nie wpłyną 
znacząco na poprawę sytuacji materialnej pracowników 
odlewni. Większość z nich zarabia mniej niż 2300 zł brutto, 
ale są osoby, które za cały miesiąc pracy dostają na rękę ok. 
1500 zł – dodaje związkowiec.
Podwyżki przyznane przez zarząd odlewni nie obejmują 
wszystkich osób zatrudnionych w fi rmie i znacznie odbiegają 
od oczekiwań pracowników. Pracodawca zdecydował, że 
od 1 stycznia o złotówkę brutto lub o 50 groszy wzrosną 
godzinowe stawki zasadnicze ok. 80 proc. osób zatrudnionych 
na stanowiskach robotniczych oraz ok. 60 proc. pracujących 
w systemie akordowym. – Podniesienie stawek zasadniczych 
o 50 gr brutto na godzinę oznacza podwyżki wynoszące 
miesięcznie ok. 64 zł na rękę. Obawiamy, się, że o 1 zł brutto 
na godzinę podniesione zostaną płace tylko tych osób, które 
zarabiają najmniej. Ich wynagrodzenia będą tylko niewiele 
wyższe od płacy minimalnej, która od 1 stycznia wynosi 2 
tys. zł brutto – mówi Witold Siwek.
W zawierciańskiej odlewni zatrudnionych jest ponad 
520 osób. Zakład produkuje głównie złączki żeliwne do 
centralnego ogrzewania.

Podwyżki w Roca Polska
» 120 ZŁ BRUTTO PODWYŻKI PŁACY ZASADNICZEJ 
dostali od 1 stycznia wszyscy pracownicy produkcyjni 
w gliwickim zakładzie Roca Polska. Wzrosły też dodatki 
stażowe oraz za pracę w soboty. To efekt porozumienia 
płacowego zawartego tuż przed świętami przez 
zakładową Solidarność i pracodawcę.
Jak podkreśla Sławomir Kuls, szef Solidarności w Roca Polska, 
podczas negocjacji udało się przekonać pracodawcę, że 
wzrost wynagrodzeń to jedyny sposób na powstrzymanie 
ogromnej rotacji pracowników w zakładzie. – W ciągu 
ostatnich kilku lat z naszej fi rmy z powodu niskich płac 
odeszło bardzo wielu ludzi. W tym roku spółka przyjęła około 
100 nowych pracowników – dodaje Kuls.
Roca Polska zatrudnia ponad 300 pracowników 
produkcyjnych i ponad 70 umysłowych. Zakład produkuje 
wyposażenia do łazienek. 

AGA, BEA 

K
omisja Krajowa NSZZ Solidarność 
podczas obrad 9 stycznia w Gdańsku 
przyjęła stanowisko, w którym wyra-

ziła zaniepokojenie ostatnimi wydarzeniami 
w Sejmie i krytycznie oceniła postępowanie 
części opozycji. – Narracja opozycji, która 
sama nazywa siebie opozycją totalną, ma 
na celu stworzenie wrażenia totalnego 
chaosu w kraju. Metoda ta obliczona jest na 
wywołanie konfrontacji społecznej, paraliżu 
państwa, a w konsekwencji na przejęcie 
władzy. Ten sposób działania niemający nic 
wspólnego z demokracją i niszczący kulturę 
polityczną, niezbędną do funkcjonowania 
demokratycznych instytucji, nie może być 
akceptowany. (…) Związek nie może być 
bierny w tej sytuacji. Nie chodzi nam o 
obronę tej czy innej partii politycznej, ale o 
obronę podstawowych zasad społeczeństwa 
i państwa demokratycznego – podkreślono 
w stanowisku władz NSZZ Solidarność. 

W przyjętym dokumencie Komisja Krajowa 
przypomina, że poprzednia władza, czyli 
część dzisiejszej opozycji, podejmowała 
szereg decyzji, które były antypracownicze 
i antyspołeczne

Wśród nich wymienia m.in. wydłu-
żenie wieku emerytalnego, zlekceważenie 
dwóch milionów podpisów pod wnioskiem 
o referendum w tej sprawie, zamrożenie 
podstawy dochodu wolnego od podatku, 
zamrożenie wskaźnika naliczenia odpisu na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 
czy wielokrotną liberalizację Kodeksu pracy. 

Członkowie KK zaznaczyli jednocześnie, że 
obecna ekipa rządząca zrealizowała wiele 
postulatów związkowych, co daje nadzieję 
na dalsze kontynuowanie prospołecznej 
polityki państwa. 

Stanowisko Komisji Krajowej NSZZ Soli-
darność zostało przyjęte 9 stycznia, kiedy 
to jeszcze z deklaracji opozycji wynikało, 
że jest duża szansa na porozumienie sił 
parlamentarnych i zakończenie 11 stycznia 
kryzysu sejmowego. Dlatego członkowie 
KK ocenili, że związek powinien na razie 
powstrzymać się od czynnych działań 
związanych z tym kryzysem i dać szansę 

na powrót do normalności. Przedstawiciele 
władz Solidarności zaapelowali jednocześnie 
„o uszanowanie zasad demokracji konstytu-
cyjnej, zaprzestanie totalnej opozycji wobec 
decyzji polskiego społeczeństwa wyrażonej 
przy urnach wyborczych”. – Niezależnie od 
powyższego każde naruszenie tych zasad, 
zmierzające do paraliżu funkcjonowania 
państwa, spotka się ze zdecydowaną reakcją 
związku – podkreślono w stanowisku Komisji 
Krajowej z 9 stycznia.

W dniu zamykania tego numeru kryzys 
w Sejmie wciąż nie został zakończony.

OPRAC. NY

WIEŚCI z KK

Uszanujcie zasady demokracji

Foto: commons.wikimedia.org/Adrian Grycuk
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P
racownicy bardzo 
ucieszyli się z tego 
porozumienia. Poka-
zali determinację i 
to się opłaciło. Sami 

przekonali się, że zorganizo-
wanie się i działanie razem 
przynosi konkretne efekty 
– mówi Izabela Będkowska, 
przewodnicząca Międzyzakła-
dowej Organizacji Związkowej 
NSZZ Solidarność Bitron Poland 
w Sosnowcu, która zasięgiem 
swojego działania obejmuje 
również spółkę Gimplast.

Dzięki porozumieniu od 
stycznia tego roku wynagro-
dzenia pracowników z co 
najmniej trzyletnim stażem 
pracy w fi rmie będą wynosić 
2150 zł brutto, czyli o 150 zł 
więcej od płacy minimalnej. 
Osoby zatrudnione w spółce 
krócej niż 3 lata będą zarabiać 
w tym roku 2080 zł brutto. Jak 
wskazuje Izabela Będkowska, 
dotychczas pracownicy produk-
cyjni, czyli ok. 90 proc. załogi 
Gimplastu zarabiali na poziomie 
ustawowego minimum. – Od 9 
lat w zakładzie nie było żadnych 
podwyżek. Płace rosły tylko 

dzięki wzrostowi minimalnego 
wynagrodzenia. W tym roku 
dzięki podwyższeniu płacy 
minimalnej oraz podwyżce 

zagwarantowanej w poro-
zumieniu płacowym, pensje 
pracowników, którzy przepraco-
wali w fi rmie co najmniej 3 lata, 

wzrosną łącznie o 300 zł brutto 
– mówi przewodnicząca.

Zgodnie z zapisami porozu-
mienia podpisanego 5 stycznia, 

również w latach 2018-2019 
wynagrodzenia pracowników 
produkcyjnych w sosnowie-
ckiej fi rmie będą kształtować się 

na poziomie o 150 zł wyższym 
od obowiązującego w danym 
roku minimalnego wynagro-
dzenia za pracę. 

7 i 8 grudnia w Gimplaście 
przeprowadzono referendum 
strajkowe, w którym pracownicy 
opowiedzieli się za rozpoczęciem 
bezterminowego strajku okupa-
cyjnego, żądając podwyżek 
wynagrodzeń. Porozumienie 
płacowe podpisane 6 stycznia 
oznacza, że strajk zostaje odwo-
łany. – Na szczęście strajku 
udało się uniknąć, chociaż było 
naprawdę blisko. W trakcie 
wcześniejszych negocjacji 
pracodawca nie przyjmował 
żadnej naszej propozycji. Mówił, 
że nie planuje podwyżek ani 
w tym roku, ani w kolejnych 
latach. Dopiero wynik refe-
rendum i rozpoczęcie przy-
gotowań do strajku skłoniły 
go do powrotu do rozmów 
– wskazuje Izabela Będkowska. 

Należąca do włoskiego kapi-
tału spółka Gimplast produ-
kuje podzespoły z tworzyw 
sztucznych dla przemysłu 
motoryzacyjnego i AGD.

ŁUKASZ KARCZMARZYK
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W spółce Gimplast w Sosnowcu Solidarność wynegocjowała trzyletnie porozumienie płacowe. 
Pensje pracowników produkcyjnych w latach 2017-2019 będą wynosiły o 150 zł więcej niż obowiązująca w danym 
roku płaca minimalna. Zapowiadany na styczeń bezterminowy strajk okupacyjny w zakładzie został odwołany. 

Porozumienie w Gimplaście. 
Bezterminowy strajk odwołany

1000 zł brutto jednorazowej premii 
otrzymają wszyscy pracownicy Tauron 
Ciepło. O jej wypłatę wnioskowała Soli-
darność i pozostałe związki zawodowe.

Premia zostanie wypłacona do 
13 stycznia. Jej wysokość będzie 
równa dla wszystkich pracowników. 
– W ubiegłym roku obchodziliśmy 
50-lecie istnienia PEC Katowice, na 
bazie którego zbudowany został 
Tauron Ciepło. Zawnioskowaliśmy, 
aby z okazji tego jubileuszu wypłacić 
pracownikom premię, bo to oni przez 
lata budowali naszą firmę i dzięki 
nim ona istnieje – mówi Tadeusz 
Nowak przewodniczący Solidarności 
w Tauron Ciepło.

Jak dodaje przewodniczący, zarząd 
spółki uzasadniając zgodę na przy-
znanie premii stwierdził, że jest to 
również nagroda za zrealizowanie 
programu oszczędności, dzięki któremu 
Tauron Ciepło osiągnął w zeszłym 
roku wynik lepszy od zakładanego 
w planie fi nansowym. – Cieszymy 
się z premii, ale co do tych oszczęd-
ności mamy pewne zastrzeżenia. 
Niespełna rok temu ograniczyliśmy 
liczbę członków zarządu spółki z 
trzech osób do dwóch. Mówiono 
nam wtedy, że to właśnie element 
nowego, oszczędnego modelu zarzą-
dzania i optymalizacji kosztów, więc 
skoro zarząd oszczędza na sobie, to 
pracownicy też muszą zacisnąć pasa. 
Tymczasem kilka dni temu zarząd 
ponownie poszerzono o nowego wice-
prezesa – wskazuje Tadeusz Nowak.

Premia po 1000 zł dla wszystkich 
pracowników to kolejny w ostatnich 
tygodniach przykład skuteczności 
Solidarności z Tauron Ciepło. W 
grudniu ubiegłego roku z inicjatywy 
NSZZ Solidarność wszystkie organi-
zacje związkowe działające w spółce 
wystąpiły o wypłatę pracownikom 
premii na Święta Bożego Narodzenia. 
W efekcie dzień przed Wigilią na 
konta pracowników wpłynął bonus 
w wysokości 300 zł brutto.

Z kolei 9 stycznia tego roku związki 
zawodowe działające w Tauron Ciepło 
wystąpiły do zarządu spółki o rene-
gocjacje Zakładowego Układu Zbio-
rowego Pracy w spółce. Został on 
podpisany we wrześniu 2015 roku 
po ponad dwóch latach negocjacji. 
– Zdecydowaliśmy się wówczas 
na podpisanie tego dokumentu ze 
względu na to, że wygasły układy 
zbiorowe funkcjonujące w poszcze-
gólnych zakładach wchodzących w 
skład Tauron Ciepło i wynikające z 
nich uprawnienia pracowników. Od 
początku zaznaczaliśmy jednak, że jest 
to dokument niedoskonały, wyma-
gający dopracowania. Teraz nadszedł 
czas, aby doprecyzować lub zmienić 
niektóre jego zapisy – tłumaczy szef 
Solidarności w Tauron Ciepło.

Tauron Ciepło zatrudnia ponad 
1600 osób. W skład spółki wchodzą 
dawne: PEC Katowice, EC Katowice, 
PEC Dąbrowa Górnicza, EC Tychy, EC 
Bielsko-Biała oraz EC Kamienna Góra.

ŁK

Premie w Tauron Ciepło Protest w Murckach
4 stycznia przed Szpitalem Murcki 
w Katowicach odbyła się pikieta 
przeciwko planom połączenia 
tej placówki z Górnośląskim 
Centrum Medycznym. W akcji 
wzięło udział ponad 300 osób, 
pracownicy szpitala, związkowcy 
oraz mieszkańcy Murcek.

Demonstranci przynieśli ze sobą 
transparenty z napisami „Chcę się 
leczyć w szpitaliku, a nie czekać 
przed kliniką” oraz „Chory nie 
wadzi nikomu, niech się leczy 
sam i w domu”. Uczestnicy pikiety 
przekonywali, że fuzja z GCM 
tak naprawdę oznacza likwidację 
Szpitala Murcki. – Z informacji, 
które do nas docierają wynika, że 
po połączeniu szpital w Murckach 
będzie wykonywał jedynie świad-
czenia rehabilitacyjne – mówi 
Michał Czober, przewodniczący 
Solidarności w szpitalu.

Właścicielem 100 proc. udziałów 
spółki Szpital Murcki jest miasto 
Katowice. Jak informuje prze-
wodniczący, 20 grudnia władze 
samorządowe rozpoczęły rozmowy 
z przedstawicielami Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego, do 
którego należy Górnośląskie 
Centrum Medyczne na temat 
połączenia placówek. – W szpitalu 
w Murckach zatrudnionych jest 
ok. 300 osób. Po połączeniu obu 
szpitali nasi pracownicy zostaną 
poutykani po różnych oddzia-
łach Górnośląskiego Centrum 

Medycznego. Nie wiadomo, czy 
za rok, dwa nie stracą pracy – 
dodaje przewodniczący zakładowej 
Solidarności.

Jego zdaniem na połączeniu 
obu placówek stracą też pacjenci. 
W szpitalu w Murckach funk-
cjonują m.in. oddział chirurgii 
miękkiej, oddział reumatologiczny, 
neurologiczny oraz specjalistyczne 
przychodnie, z których korzystają 
mieszkańcy południowych dzielnic 
Katowic. – To bardzo dobre oddziały, 
zatrudniające najwyższej klasy 
specjalistów. Kolejki na zabiegi 
wykonywane na oddziale chirurgii 
miękkiej są jednymi z najkrótszych 

w województwie. Jeżeli dojdzie 
do połączenia z Górnośląskim 
Centrum Medycznym, te oddziały 
przestaną funkcjonować, podobnie 
jak poradnie – mówi Czober.

Szef Solidarności w szpitalu 
przypomina, że podobne próby 
połączenia szpitala w Murckach 
z innymi placówkami pojawiały 
się już wiele razy, ale do tej pory 
udawało się je zablokować. 
– Jeszcze w lutym ubiegłego roku 
prezydent Marcin Krupa zapewniał 
nas, że Szpital Murcki będzie nadal 
funkcjonował, ale nie dotrzymał 
słowa – podkreśla przewodniczący.

 AGA
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16 stycznia ponad 496 tys. uczniów z województwa śląskiego rozpocznie ferie zimowe. Zdecydowana większość 
z nich zostanie w tym czasie w domu. Dla pracujących rodziców zapewnienie dzieciom opieki w czasie wolnym to spore 
wyzwanie. Psychologowie zachęcają do skorzystania z ofert domów kultury i szkół.

Zima w mieście też może być ciekawa
D

o tej pory do 
Śląskiego Kura-
torium Oświaty 
wpłynęło 436 
zgłoszeń doty-

czących zorganizowanych 
wyjazdów dla dzieci i młodzieży 
szkolnej oraz 33 zgłoszenia 
wypoczynku poza granicami 
Polski. – W porównaniu z 
feriami zimowymi w roku 
szkolnym 2015/2016 liczba 
zgłoszeń na dzień 9 stycznia 
jest mniejsza – mówi Dariusz 
Domański, wicekurator Ślą-
skiego Kuratorium Oświaty.

To oznacza, że w różnego 
rodzaju obozach sportowych 
i artystycznych weźmie udział 
zaledwie kilka proc. dzieci z 
naszego województwa. Część 
wyjedzie w góry z rodzicami, 
ale zdecydowana większość 
będzie odpoczywała w domu. 
– Przede wszystkim powinien 
to być wypoczynek aktywny. 
Dziecko powinno być w ruchu 
i korzystać z uroków zimy. Nie 
trzeba mieć dużo pieniędzy, 
żeby dobrze się bawić. Można 
pójść na sanki na górkę przed 
blokiem, ulepić bałwana, czy 
wybrać się na łyżwy. Wszystko 
zależy od chęci i dobrej woli 
rodziców. Najważniejsze, żeby 
dziecko emocjonalnie odpoczęło 
od szkoły i nie siedziało przed 
komputerem – mówi psycholog 
Ewa Drost ze Specjalistycznej 
Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Katowicach.

Półkolonie
Jak wskazuje, warto przejrzeć 
oferty wypoczynku przygoto-
wane przez szkoły i inne insty-
tucje. Wiele z nich organizuje 
tzw. półkolonie, oferując swoim 
uczestnikom dwa posiłki w 
ciągu dnia, wyjścia do kina i 
na basen oraz różnego rodzaju 
gry i zabawy. Do tej pory do 
Kuratorium Oświaty w Kato-
wicach wpłynęła informacja o 
370 półkoloniach organizowa-
nych na terenie województwa.

W Jaworznie tego typu 
półkolonie od wielu lat organi-
zowane są przez urząd miasta 
i PTTK. Podczas tegorocznych 
ferii w trzech pięciodniowych 
turnusach weźmie udział 135 
dzieci w wieku od 6 do 13 
lat. – Chętnych jest więcej 
niż miejsc. O przyjęciu dzieci 
decyduje kolejność zgłoszeń i 
wpłata zaliczki. Koszt udziału 
dziecka w półkolonii to 210 
zł. Posiadacze Jaworznickiej 
Karty Miejskiej płacą 190 zł 
– mówi Ilona Sypułek z PTTK 
w Jaworznie.

Lodowisko i basen
Uczniowie z jaworznickich 
szkół podczas ferii będą mogli 
korzystać także z lodowiska. 
Jak poinformował Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
okresie od 14 do 29 stycznia 
dzieci i młodzież ucząca się za 
bilet wstępu na płytę lodowiska 
zapłacą złotówkę, dorośli 2 zł. 
Złotówkę za godzinę zabawy 
zapłacą też uczniowie, którzy 
przyjdą na lodowisko Jantor w 
Katowicach-Janowie. Z kolei 
Ruda Śląska udostępni podczas 
ferii trzy pływalnie. Do godz. 

15.00 dzieci i młodzież szkolna 
zapłacą 4,50 za bilet wstępu na 
baseny w Rudzie, Kochłowicach 
i Nowym Bytomiu.

Teatr i kino
Zimowej przerwy nie mają domy 
kultury. Z zajęć organizowanych 
przez Pałac Młodzieży w Katowi-
cach podczas ferii skorzysta ok. 4 
tys. uczniów. Część warsztatów 
jest zamknięta dla uczestników 
całorocznych zajęć, z innych 
mogą korzystać zorganizowane 
grupy, ale część jest otwarta. 
– Największą atrakcją jest basen, 

na którym zajęcia będą się 
odbywały przez cały dzień. 
Do południa pływalnia będzie 
dostępna dla zorganizowanych 
grup, czyli np. półkolonii prowa-
dzonych przez szkoły. Zorga-
nizowane grupy zapraszamy 
także na strzelnicę – mówi Jan 
Kubicki z Pałacu Młodzieży 
w Katowicach. 

Zajęcia plastyczne
Oprócz zajęć sportowych Pałac 
proponuje dzieciom i młodzieży 
udział w warsztatach muzycz-
nych np. naukę śpiewu w tech-

nice gospel, zajęcia teatralne, 
projekcje fi lmowe oraz zajęcia 
plastyczne m.in. malarstwo, 
grafi kę, witraż, rzeźbę i origami. 
– Zajęcia rozpoczynają się o 
godz. 10.00, kończą o godz. 13.00 
lub 13.30. Zainteresowanych 
rodziców prosimy o kontakt z 
poszczególnymi pracowniami 
– podkreśla Kubicki. Dodaje, że 
dla dzieci i młodzieży zorgani-
zowane zostaną także warsztaty 
tematyczne m.in. z biologii, 
informatyki czy robotyki.

Ferie z fi lmem
Jedną z największych atrakcji 
przygotowanych przez Pałac 
Kultury Zagłębia w Dąbrowie 
Górniczej są seanse fi lmowe. 
– Planujemy 16 seansów, w 
których może wziąć udział 1400 
dzieci – mówi Olaf Otwinowski z 
Pałacu Kultury Zagłębia. Dodat-
kowo placówki prowadzone 
przez tę instytucję, zorgani-
zują dla kilkuset dzieci zajęcia 
plastyczne, wycieczki oraz gry 
i zabawy.

Podobne atrakcje proponuje 
dzieciom większość domów 
kultury działających w woje-
wództwie śląskim. Ich oferta 
zazwyczaj jest dostępna na 
stronach internetowych. – Nie 
potrzeba wiele, by zorgani-
zować dziecku ciekawe ferie 
– podkreśla Ewa Drost. 

AGNIESZKA KONIECZNY
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Reklama

Można pójść na sanki, 
ulepić bałwana, czy 
wybrać się na łyżwy. 
Dziecko powinno być 
w ruchu i korzystać 
z uroków zimy. 
Najważniejsze, 
żeby emocjonalnie 
odpoczęło od szkoły 
i nie siedziało przed 
komputerem.



4 stycznia w Przystanku 
Historia, Centrum Eduka-
cyjnym IPN w Katowicach 
odbyła się promocja książki 
„Krzyż nigdy nie umiera. 
Siedem stacji krzyża kopalni 
Wujek. Refleksje duszpa-
sterza” ks. Henryka Bolczyka, 
kapelana górników z kopalni 
Wujek w latach 1980-1981.

Publikacja, poświęcona jest 
tragedii w kopalni Wujek 16 
grudnia 1981 roku. Wstęp do 
niej napisał bp Marek Szkudło, 
który w 1981 roku był wikariu-
szem w kierowanej przez ks. 
Bolczyka parafii   św. Michała 
Archanioła w Katowicach. 
To w jej granicach znajdo-
wała się  wówczas kopalnia 
Wujek. – Intencją autora 
książki jest wyrażenie podziwu 
i szacunku dla ludzi, którzy 
stanęli po stronie prawdy. 
(...)”Księdza obecność pomaga 
nam być bardziej rozumnymi” 
– powiedzieli górnicy księdzu 
Henrykowi, kiedy prosili go 
o trwanie przy nich(...) Ten 
fragment lektury uważam 
za jeden z najbardziej poru-
szających – napisał biskup 
pomocniczy archidiecezji 
katowickiej Marek Szkudło. 

W książce duchowny przed-
stawił m.in. swoje wspo-
mnienia o wydarzeniach 
na Wujku w grudniu 1981 

roku. Opisuje msze święte 
odprawiane dla strajkujących 
górników w łaźni łańcusz-
kowej oraz absolucję gene-
ralną, udzieloną im tuż przed 
tragiczną pacyfi kacją kopalni. 

Podczas spotkania promują-
cego książkę ks. Henryk Bolczyk 
opowiadał m.in. o początkach 
swojej posługi kapłańskiej w 
katowickiej parafii   św. Michała 
Archanioła. Wspominał, że 
jedną z jego pierwszych refl eksji 
po przybyciu na nowe miejsce 

było to, że na terenie parafii   
nie ma ani jednego krzyża, 
do którego wierni mogliby 
chodzić w procesjach. Nie 
spodziewał się wówczas, że 
na terenie jego parafii   stanie 
30-metrowy Krzyż-Pomnik 
upamiętniający pomordowa-
nych górników. 

Książka „Krzyż nigdy 
nie umiera” to już drugie, 
poszerzone wydanie tej publi-
kacji. Ukazała się nakładem 
wydawnictwa Emmanuel, 

dzięki staraniom Śląskiego 
Centrum Wolności i Solidar-
ności. Oprócz wspomnień i 
refl eksji ks. Bolczyk zamieścił 
w niej poezję grudnia’81, 
homilie i psalmy. Okładkę 
zaprojektował prof. Roman 
Kalarus z katowickiej ASP.

Ks. Henryk Bolczyk jest 
doktorem teologii. Od maja 
1980 roku do 1992 roku był 
proboszczem parafii   św. Michała 
Archanioła w Katowicach. 

BEA
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Krzyż nigdy nie umiera

B
ył wraż l iwy na 
l u d z k ą  b i e d ę , 
zwłaszcza tych, 
którzy sami bronić 
się nie mogli. Był 

człowiekiem Solidarności 
– tej instytucjonalnej, zawo-
dowej, związkowej, ale i takiej 
ludzkiej, prostej, codziennej, 
zwyczajnej.  Był oddany 
sprawie najbardziej potrze-
bujących, zarówno pełniąc 
funkcje publiczne, jak i w 
codziennym życiu – mówił 
podczas mszy żałobnej odpra-
wionej w Świątyni Opatrzności 
Bożej bp Wiesław Lechowicz, 
duszpasterz Emigracji Polskiej. 
Nabożeństwu przewodni-
czył metropolita warszawski 
kardynał Kazimierz Nycz.

Pogrzeb Longina Komo-
łowskiego miał charakter 
państwowy. – Polskie życie 
społeczne traci dziś wielkiego 
człowieka. Dokonania świętej 
pamięci Longina Komołow-
skiego przypominają nam, 
że celem każdej działalności 
publicznej powinno być 
to, co nazywamy dobrem 
powszechnym. Polska i 
Polacy wiele mu zawdzię-
czają. Swoimi wyborami dawał 
przykład odwagi i poświęcenia 
dobru wspólnemu. Powołany 
do działalności w strukturach 
administracji rządowej jako 

minister pracy i wiceprezes 
Rady Ministrów, z duszą 
związkowca angażował się 
w rozwiązywanie problemów 
czasu transformacji ustrojowej, 
traktując swe zadania jako 
służbę godności człowieka 
– napisała Prezes Rady Mini-
strów Beata Szydło w liście 
odczytanym podczas uroczy-
stości pogrzebowych.

W ostatniej drodze Longi-
nowi Komołowskiemu towa-
rzyszyli m.in prezydent RP 
Andrzej Duda, przewod-
niczący Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność Piotr Duda, 
były szef związku Marian 
Krzaklewski i były premier 
Jerzy Buzek, przedstawiciele 
organizacji pozarządowych i 
polonijnych. Longin Komo-

łowski spoczął w Panteonie 
Wielkich Polaków w krypcie 
Świątyni Opatrzności Bożej. 
Jest drugim pochowanym 
tam politykiem III RP, po 
Krzysztofi e Skubiszewskim, 
ministrze spraw zagranicznych 
w latach 1989-1993.

Wcześniej 8 stycznia w 
Szczecinie, w stolicy macie-
rzystego regionu Longina 

Komołowskiego odprawiona 
została msza żałobna, podczas 
której w intencji zmarłego 
modlili się przyjaciele z Soli-
darności. – Niestrudzenie 
do końca swoich dni godził 
zwaśnione strony, budował 
mosty dialogu i porozumienia, 
a przede wszystkim odnosił 
się z szacunkiem do drugiego 
człowieka i cierpliwie starał 

się zrozumieć jego położenie 
i jego racje. Drogi Przyjacielu, 
żegnam Cię w imieniu Soli-
darności, tego, jak zawsze 
mówiłeś niepowtarzalnego 
związku zawodowego, który 
ukochałeś ponad życie – mówił 
były przewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność 
Marian Krzaklewski.

BEATA GAJDZISZEWSKA

10 stycznia odbyły się uroczystości pogrzebowe Longina Komołowskiego, działacza Solidarności, byłego 
wicepremiera i ministra pracy. Zmarły spoczął w Panteonie Wielkich Polaków w krypcie Świątyni Opatrzności 
Bożej w Warszawie. Miał niespełna 69 lat.

Pożegnanie Longina Komołowskiego

Foto: tysol.pl/T. Gutry

Foto: TŚD

W trudnych chwilach po śmierci

BRATA
 naszej Koleżanki

 Weroniki Mielnik

przewodniczącej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność
Zakłady Tworzyw Sztucznych IZO-ERG

oraz
wiceprzewodniczącej Terenowej Sekcji Problemowej 

NSZZ Solidarność Gliwic i Powiatu Gliwickiego

 Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

przekazują
koleżanki i koledzy 

z gliwickiej Solidarności

Wyrazy najgłębszego współczucia
z powodu śmierci

TATY
Koledze 

Wojciechowi Witomskiemu 
i Jego Rodzinie

składają
koleżanki i koledzy

z jastrzębskiej Solidarności

Longin Komołowski urodził się 5 stycznia 1948 roku w 
Czaplinku. Był absolwentem budownictwa okrętowego 
Politechniki Szczecińskiej. W czasie wydarzeń grudniowych 
w 1970 roku uczestniczył w strajku okupacyjnym w Stoczni 
Szczecińskiej. W 1980 roku brał udział w strajku, który dopro-
wadził do podpisania porozumień sierpniowych. Od września 
1980 roku w NSZZ Solidarność. W stanie wojennym współor-
ganizował podziemne struktury związku w Szczecinie. W latach 
1990-1997 pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Regionu 
Pomorze Zachodnie. Był też członkiem Prezydium Komisji Krajowej. 
Od 1994 roku jako mediator zasiadał w Komisji Trójstronnej 
ds. Społeczno-Gospodarczych. Po raz ostatni był mediatorem 
w 2015 roku podczas protestów w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. 
W latach 1997-2001 poseł, minister i wicepremier w rządzie Jerzego 
Buzka. Był też posłem w latach 2007-2011. Od 2010 roku pełnił 
funkcję prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Przez wiele stał 
też na czele Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Za wybitne 
zasługi dla Polski został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim 
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. 
Zmarł 30 grudnia 2016 roku w Warszawie po ciężkiej chorobie, na 
kilka dni przed swoimi 69. urodzinami. 

Związkowiec, polityk i społecznik
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Odpowiedzialność pracownika za szkodę 
wyrządzoną przy korzystaniu ze sprzętu  
służbowego do celów prywatnych
N

arzędzia udostępnione 
przez pracodawcę 
należy wykorzystywać 

zarówno zgodnie z przezna-
czeniem, jak i do pracy – na 
rzecz pracodawcy, którego są 
własnością. To o tyle oczywiste, 
że obowiązkiem pracownika 
jest świadczenie pracy pod 
kierownictwem pracodawcy 
w miejscu i czasie wskazanym 
przez niego. Niejednokrotnie 
pracownik, mając do dyspozycji 
sprzęt służbowy powierzony 
mu przez pracodawcę wyrządzi 
szkodę korzystając z tego sprzętu 
w celach prywatnych.  Jak w 
takich sytuacjach kształtuje się 
odpowiedzialność pracownika? 
   
Odpowiedzialność majątkowa 
Przepisem regulującym tę 
odpowiedzialność jest art. 
122 Kodeksu pracy, zgodnie 
z którym „Jeżeli pracownik 
umyślnie wyrządził szkodę, jest 
obowiązany do jej naprawienia 
w pełnej wysokości.” Przepis 
ten określa odpowiedzialność 
pracownika za szkodę wyrzą-
dzoną pracodawcy z powodu 
umyślnego niewykonania 
obowiązków pracowniczych 
lub niewłaściwego wykonania 
tych obowiązków. 

Przykład:
1. Pracownik używając tele-

fonu służbowego do celów 
prywatnych, w ciągu jednego 
miesiąca wykonywał rozmowy 
i korzystał z Internetu na kwotę 
kilkudziesięciu tysięcy złotych. 

2. Pracownik pozyskiwał 
prywatnie klientów dla siebie 
(ta sama branża co praco-
dawca) korzystając z laptopa 
należącego do pracodawcy lub 
korzystał z oprogramowania 
dla własnych celów. 

3. Pracownik nie informuje 
pracodawcy, iż potrzebuje 
samochodu służbowyego do 
prywatnego celu. Jadąc tym 
samochodem na weekendowy 
wypad za miasto powoduje 
niegroźny wypadek jednak 
auto jest uszkodzone. 

4. Pracownik ściągnął z Inter-
netu nielegalny program i 
jednocześnie zawirusował 
komputer, wskutek czego praco-
dawca stracił ważne dane lub 
komputer został uszkodzony.

W przypadku pkt 1 stosuje się 
właśnie art. 122 K.p., ponieważ 
z pełną świadomością korzystał 
z telefonu służbowego do celów 
prywatnych, powodując szkodę 
na kwotę kilkudziesięciu tysięcy 
złotych w ciągu miesiąca. Tak 
też wypowiedział się SN w 
wyroku z 22.03.2016 r.,II PK 
31/15. Zdaniem Sądu nie można 
przerzucać na pracodawcę 
ryzyka ponoszenia kosztów 
używania przez pracownika 
sprzętu służbowego do celów 
prywatnych (w tym przypadku 
kosztów prywatnych połączeń 
telefonicznych pracownika). 
Nie jest to bowiem działanie 
w ramach ryzyka pracodawcy, 
jako że nie jest związane z 
działalnością pracodawcy, lecz 
jest wykonywane w celach 
prywatnych pracownika. 

Prawo nie przewiduje górnej 
granicy odszkodowania za 
szkodę wyrządzoną z winy 
umyślnej. Podwładny musi 
ją zrekompensować w pełnej 
wysokości, pokrywając nie 
tylko rzeczywistą stratę, ale też 
utracone korzyści  i ustawowe 
odsetki, jeśli takie musi ponieść 
pracodawca w związku ze 
szkodą. W takiej sytuacji pracow-
nika nie dotyczy ograniczenie 
wysokości odszkodowania do 
3-krotnego wynagrodzenia.

UWAGA: W postępo-
waniu o zapłatę odszkodo-
wania w pełnej wysokości za 
umyślnie wyrządzoną szkodę 
na poszkodowanym praco-
dawcy spoczywa obowiązek 
wykazania szkody, określenie jej 
wysokości, umyślnego działania 
pracownika-sprawcy szkody 
oraz związku przyczynowego 
między tym zachowaniem a 
wyrządzoną szkodą.  
    
Odpowiedzialność dyscyplinarna
Korzystanie ze sprzętu w celach 
pozasłużbowych może być 
ciężkim naruszeniem podstawo-
wych obowiązków pracownika. 
Z pewnością należy do nich 
przestrzeganie ustalonego w 
zakładzie porządku, dbanie 
o mienie pracodawcy oraz 
świadczenie pracy na rzecz 
pracodawcy. Każdy przypadek 
złamania tych obowiązków 
jest jednak inny. 

Przykładem może być sprawa 
zakończona wyrokiem Sądu 
Najwyższego z 6 lipca 2011 r. 
(II PK 13/11). Dotyczyła ona 
pracownika zatrudnionego 
na stanowisku dyrektora w 
jednej ze spółek, który równo-
legle prowadził swoją fi rmę w 
branży identycznej jak praco-
dawca. Mimo obowiązującego 
w spółce zakazu używania 
sprzętu służbowego do celów 
prywatnych pracownik regu-
larnie z niego korzystał (w tym 
z oprogramowania komputera) 
do prowadzenia swojej działal-
ności (konkurencyjnej wobec 
pracodawcy). W trakcie pracy ze 
służbowego komputera wysyłał 
prywatne e-maile, powstawały 
również prywatne projekty 
budowlane. Pracodawca, który 
dowiedział się o postępowaniu 
dyrektora, zwolnił go dyscypli-
narnie na podstawie art. 52 K.p. 
Uznał, że po stronie pracownika 
doszło do ciężkiego naruszenia 
podstawowych obowiązków 
pracowniczych. Zwolniony 
pracownik  odwołał się do sądu 
pracy, który w pierwszej instancji 
uznał, że uchybienia, jakich się 
on dopuścił, nie powinny być 
uznane za ciężkie, uzasadnia-
jące taką formę rozwiązania 
stosunku pracy. Sąd Najwyższy, 
do którego trafi ła sprawa, stwier-
dził, że samo tylko prowadzenie 
w czasie pracy spraw własnej 
fi rmy nie stanowiło podstawy 
do rozwiązania umowy w 
trybie natychmiastowym. 
Odmiennie natomiast wypo-
wiedział się o wykorzystaniu 
do tego celu sprzętu praco-
dawcy. W ocenie SN doszło 
tu do złamania obowiązków 
pracowniczych: stosowania się 
do poleceń pracodawcy oraz 
ochrony mienia pracodawcy. 
Biorąc pod uwagę okolicz-
ności towarzyszące, czyli to, 
że pracownik regularnie przez 
dłuższy czas nielegalnie korzystał 
z oprogramowania i komputera 
pracodawcy, całe zdarzenie SN 
zakwalifikował jako ciężkie 
naruszenie uzasadniające dyscy-
plinarne zwolnienie. 

Przyjęło się, że jeżeli 
używanie narzędzi pracy 
realnie zagraża interesom 
pracodawcy (jak w powyższym 

przykładzie), to aby uznać, że 
zachowanie pracownika jest 
ciężkim naruszeniem podsta-
wowych obowiązków, m.in. 
dbałości o dobro zakładu, 
wystarczy samo zagrożenie. 

Zgodnie z orzecznictwem 
waga naruszeń polegających 
na wykorzystaniu komputera 
służbowego dla celów niezwią-
zanych z pracą zależy od tego, 
czy rozmiar tych czynności 
prowadzi do wniosku, że za 
pomocą sprzętu pracodawcy 
(w tym opłacanego przez niego 
łącza sieciowego) pracownik 
wykonywał swoją własną 
działalność gospodarczą, czy 
jakąś jej część. Innymi słowy: 
ocena zachowania, uwarun-
kowana jest tym czy ma ono 
charakter incydentalny, czy 
też stanowi swoistego rodzaju 
praktykę, która uniemożliwia 
(ogranicza) wykonywanie 
obowiązków pracowniczych. 

Niekiedy przywołane wcześ-
niej wykorzystanie auta służ-
bowego (bez jego uszkodzenia 
czy zniszczenia) stanowić już 
będzie ciężkie naruszenie 
obowiązków pracowniczych.

Przykład: W trakcie 15-minu-
towej przerwy wliczanej do czasu 
pracy pracownik za pomocą 
służbowego laptopa dokonał 
przelewu opłat za mieszkanie 
i media. Było to zdarzenie 
jednorazowe. Trudno w takiej 
sytuacji zakwalifikować tę 
sytuację jako ciężkie naruszenie 
obowiązków pracowniczych. 

Jak wynika z powyższych 
rozważań, w kontekście najnow-
szego orzecznictwa SN każde 
regularne czy też częste wyko-
rzystywanie przez pracow-
nika sprzętu służbowego do 
prywatnych celów może stać się 
podstawą do rozwiązania z nim 
umowy o pracę w trybie art 52 
K.p. Niekiedy takie korzystanie 
może doprowadzić do wyrzą-
dzenia u pracodawcy szkody, 
wówczas odpowiedzialność 
pracownika ma także charakter 
majątkowy. Ważnym jest też 
oczywiście aby pracodawca 
ustalił zasady korzystania z 
takiego sprzętu, niemniej ich 
brak nie zwalnia pracowników 
z wyżej opisanej odpowie-
dzialności.

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2017 roku):   2.000,00 zł

» Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
(w III kwartale 2016 roku):  4.251,21 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 zawo-
dową (od 1 marca 2016 roku):  812,10 zł

§

Ogłoszenie

W biurze Fundacji Na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy przy 
ul. Floriana 7 w Katowicach można kupić kalendarze na 
2017 rok. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony 
na dofi nansowanie wakacyjnych wyjazdów dzieci z nieza-
możnych rodzin.
W tym roku Fundacja przygotowała 2500 kalendarzy-cegiełek. 
Cena kalendarza to 12 zł. Więcej informacji o Fundacji na 
stronie internetowej www.fundacja-kolosy.org.pl.

Kup cegiełkę dla dzieci
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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

» JAK TO MÓWIĄ MEDIALNI 
WODZIREJE – ZIMA ZAATAKOWAŁA. 
Z powietrza, ziemi i z wody. Pozostając 
w poetyce telewizyjnego języka, ulice 
zamieniły się w arktyczne szlaki, chodniki 
w lodowiska, a oszronione szyby samo-
chodów wyraźnie wskazują, że mamy 
do czynienia z niespotykaną w styczniu 
klęską żywiołową. W dodatku znowu o 
sobie dali znać ci okropni górnicy, którzy 
złośliwie i na przekór wydobywają węgiel, 
a ciemny lud zamiast marznąć, pali tym 
czymś w piecach. Podobno to właśnie 
owa dywersyjna działalność górników 
spowodowała, że smog wawelski został 
zdetronizowany w mediach przez smoga 
rybnickiego. Aby dzieciom się legendy 
nie pomieszały, na wszelki wypadek w 
Rybniku zamknięto szkoły.

» TRUDNE WARUNKI ATMOSFE-
RYCZNE spowodowały, że pośliznął się i 
zaliczył glebę Alimenciarz Roku. Wszystko 
przez to, że jest człowiekiem honoru. 
Honorowo odmówił proponowanej przez 
kierownictwo kodziarzy pensji w wyso-
kości 2,5 tysiaka za miesiąc swej pełnej 
poświęceń służby społecznej. W zamian 
jego fi rma wystawiała KOD faktury na 15 
tysiaków miesięcznie. Nie pierwszy to i 
nie ostatni przypadek polityka, któremu 
honor myli się z honorarium.

» NAJPIERW SWETRU ZAORAŁ SIĘ 
uciekając z frontu walki o wolności i 
demokrację na urlopik do Portugalii. 
Teraz Alimenciarz. Przypadek? Niektórzy 
twierdzą, że ujawnienie tych kompromi-
tujących wpadek to zaplanowana akcja 
i owe dwie komiczne postacie – jedna z 
kucykiem, druga bez – ma zastąpić inna 

postać, która dotrze do Polski na białym 
koniu. Nie wiadomo jednak, kiedy to 
dokładnie nastąpi. Wierzchem z Bruk-
seli jest kawałek drogi. Poza tym w tej 
układance jedna rzecz nas mocno kłuje 
w oczy. Rudy na białym koniu!?

» W GRONIE OPOZYCJI KABARE-
TOWO-HISTERYCZNEJ trwa przepy-
chanka o to, kto lepiej zagra rolę komplet-
nego bałwana lub skończonego tumana. 
Swetru, który doliczył się ubiegłym roku 
sześciu króli przed betlejemską stajenką 
znalazł godnego naśladowcę, niejakiego 
posła Myrcha z peło. Ten tuz intelektu 
zapytany przez dziennikarza TVP o 
imiona trzech króli, jako tego na „B”. 

wskazał Belzebuba, a ostatecznie doliczył 
się czterech. Możecie się śmiać, ale jak 
tak dalej pójdzie, to wkrótce się okaże, 
że mędrcy ze Wschodu nieśli ze sobą 
złoto, kadzidło i myrchę, a nie mirrę jak 
przez dwa tysiące lat błędnie podawano. 
Myrchę oczywiście niósł Belzebub.

» PO ŚWIĘCIE SZEŚCIU KRÓLI 
(wg nowoczesnej kropki) lub Czterech Króli 
(wg peło) miało dojść do rozstrzygnięcia, 
czy cyrkowcy okupujący Sejm wezmą 
się do normalnej roboty czy nadal będą 
cyrkować. Jako że 6 stycznia obchodzili-
śmy święto tylko Trzech Króli, cyrk trwa. 
Opozycja nie może doliczyć się mędrców.

PODRÓŻNY&GOSPODZKI

WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe ROZBAWIŁO nas to

Foto: esmem

Koleś cierpiał na bezsenność. 
Poszedł więc do lekarza, jak mu 
doradził kolega. Spotykają się po 
paru dniach: 
– Hej, i co ci zalecił lekarz? 
– Walnąć sobie pięćdziesiątkę 
przed snem. 
– I co, pomaga? 
– Pewnie, wczoraj kładłem się 
osiem razy.

***
Barman opieprza kelnera: 
– Kiedy wreszcie przestaniesz 
wyrzucać pijanych klientów na 
zewnątrz? 
– Przecież nawalonych wyrzuca 
się z lokalu.
– Ale nie w „Warsie”.

***
– Dlaczego nazywają cię Czło-
wiek Pająk? 
– Raz w kompocie muchy nie 
zauważyłem...

***
Facet mówi do kolegi: 
– Wiesz, chciałbym być myszą. 
– Dlaczego akurat myszą? 
– Bo teściowa boi się myszy.

***
Zataczający się pijaczek zaczepia w 
parku młodego mężczyznę i mówi: 
– Paniee, gdzie ja jestem? 
– W Łodzi. 
– Że w łodzi to ja wiem, ale na 
jakim oceanie...

***
Wchodzi chłopak do żeńskiego 
akademika: 
– A ty do kogo młody człowieku? 
– pyta portierka. 
– A kogo by mi pani poleciła?

– Wiesz Jurek, wczoraj mi się śniła 
twoja żona. 
– Moja żona. A co ona mówiła? 
– Nic. 
– Wiesz. To nie była moja żona.

***
Jak się nazywa kot złomiarza? 
– Puszek.

***
Co to jest podłoga? 
– Najniższa półka w mieszkaniu.

***
– Co to jest opera? 
– To jest takie coś, co się zaczyna 
o siódmej, a jak po trzech godzi-
nach popatrzysz na zegarek, jest 
siódma dwadzieścia.

***
– Dlaczego tak niemiłosiernie 
bije pan swego psa? 
– Bo proszę pana, to wstrętne 
bydlę dopiero co pożarło mi 
legitymację członka Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami.

***
W samochodzie zostawiono psa, 
by przez noc pilnował auta przed 
kradzieżą. Rano w samochodzie 
nie ma kół, a za wycieraczką 
karteczka: „Nie krzyczcie na psa, 
szczekał cały czas”.

***
Na sali sądowej prawnik zwraca 
się do świadka:
– Jak na pana pochodzenie 
społeczne, odznacza się pan 
wielką inteligencją...
Na to świadek:
– Gdybym nie był pod przysięgą 
z pewnością odwzajemniłbym 
komplement.

Reklama


