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W
ojewódzka 
Rada Dia-
logu Spo-
łecznego 
w Katowi-

cach zainaugurowała prace 
11 stycznia 2016 roku. WRDS 
to forum dialogu związ-
ków zawodowych, praco-
dawców, samorządowców 
i reprezentantów rządu. 
Przewodniczącym gremium 
został Dominik Kolorz, 
szef śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności. Już na pierw-
szym posiedzeniu wskazał, 
że jednym z priorytetów 
Rady będzie opracowanie 
wszechstronnego programu 
rozwoju regionu. – Potrzebę 
stworzenia takiego programu 
dostrzegali wszyscy partne-
rzy społeczni zasiadający 
w Radzie i wszyscy wzięli 
udział w pracach nad jego 
powstaniem. W ciągu kilku 
miesięcy przygotowaliśmy 
go wspólnie, tu na Śląsku, 
własnymi siłami, ponad 
podziałami, bez udziału 
władz centralnych – pod-
kreśla Dominik Kolorz.

Program dla Śląska
Dokument noszący nazwę 
„Porozumienie na rzecz zin-
tegrowanej polityki zrów-
noważonego rozwoju woj. 
śląskiego” został przyjęty 
przez WRDS 14 września 
2016 roku i przekazany w 
formie rekomendacji Radzie 
Ministrów. W uroczystości 
jego podpisania wziął udział 
m.in. wicepremier Mate-
usz Morawiecki. Obecnie 
trwają prace nad wdroże-
niem tych rekomendacji 
w życie m.in. w ramach 
rządowego Programu dla 
Śląska, mieszczącego się w 
Strategii na rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju, potocz-
nie nazywanej planem 
Morawieckiego.

Przyjęte przez WRDS 
porozumienie to program 
wszechstronnego rozwoju 
regionu opierający się na 
trzech zasadniczych kierun-
kach: reindustrializacji, czyli 
odbudowie przemysłu, 
metropolizacji i rewitalizacji. 
Zawiera on m.in. szereg 

projektów przemysłowych, 
energetycznych, rekomen-
dacje budowy nowych dróg 
i modernizacji kolei oraz 
innowacyjnych przedsię-
wzięć, które mają stanowić 
potężny impuls rozwojowy 
dla całego regionu. 

Rozwiązywanie konfl iktów
Program rozwoju regionu 
to najważniejszy, ale nie 
jedyny efekt prac Rady. 
– To było 12 miesięcy inten-
sywnych prac w różnych 
obszarach. Zajmowaliśmy  
się problemami różnych 
branż. Przygotowaliśmy 
projekt systemowych 
rozwiązań dla przyszłości 
sektora hutniczego i stalo-
wego, przedstawiliśmy 
propozycje systemu rekom-
pensat dla przemysłu ener-
gochłonnego. Rekomendo-
waliśmy rządowi konkretne 
rozwiązania w sprawie 
poprawy funkcjonowania 

służby zdrowia w naszym 
regionie – wylicza prze-
wodniczący. 

WRDS angażowała 
się też w rozwiązywanie 
konfliktów społecznych 
w zakładach pracy, m.in. w 
Newagu czy w kopalniach 
Makoszowy i Krupiński. 
– Przyznam, że z różnym 
skutkiem. Często mogli-
byśmy zrobić więcej, gdyby 
do rozwiązania problemów 
w drodze dialogu strony 
konfl iktu przystąpiły wcześ-
niej. Gdy już wybuchnie 
pożar, to nawet jeśli uda się 
go ugasić zawsze są spore 
straty. Zresztą rozpoczynając 
przewodniczenie WRDS 
przed rokiem zapowia-
dałem, że chcę, aby Rada 
nie służyła do gaszenia 
pożarów, ale do zapobie-
gania ich wybuchowi, do 
rozwiązywania problemów, 
zanim ulegną eskalacji 
– podkreśla przewodniczący.

Potrzebne zmiany
Wojewódzkie Rady Dialogu 
Społecznego zostały utwo-
rzone na bazie przyjętej 
w 2015 roku ustawy o 
Radzie Dialogu Społecz-
nego i innych instytucjach 
dialogu społecznego. WRDS 
zastąpiły funkcjonujące 
niegdyś Wojewódzkie 
Komisje Dialogu Społecz-
nego i są powoływane 
przez marszałków woje-
wództw. – Praktyka funk-
cjonowania WRDS poka-
zała, że ustawa ta wymaga 
zmian w kilku obszarach. 
Szczególnie ważna jest 
kwestia fi nansowania, bo 
wysokość środków, jakie 
przewidziano na działanie 
WRDS i sposób ich fi nan-
sowania bardzo znacząco 
ogranicza praktyczne 
możliwości wykonywania 
przez te gremia swoich 
ustawowych zadań – dodaje 
Dominik Kolorz.

Z g o d n i e  z  u s t a w ą 
kadencja przewodniczącego 
trwa rok. W 2017 roku tę 
funkcję w WRDS w Kato-
wicach objął Marek Zychla 
z organizacji pracodawców 
Konfederacji Lewiatan zastę-
pując dotychczasowego 
przewodniczącego, szefa 
śląsko-dąbrowskiej Solidar-
ności Dominika Kolorza. 
– Wierzę, że współpraca 
będzie się układała tak 
dobrze jak dotychczas. 
Przypomnę, że przewodni-
czący Zychla w czasie mojej 
kadencji pełnił funkcję 
szefa zespołu ds. opra-
cowania porozumienia 
dla Śląska. Ten najważ-
niejszy efekt naszych starań 
i wysiłków pokazał, że my tu 
na Śląsku potrafi my działać 
wspólnie dla dobra regionu 
i jestem przekonany, że tak 
też będzie w przyszłości 
– podkreśla Kolorz.

GRZEGORZ PODŻORNY

Przygotowanie i podpisanie „Porozumienia na rzecz zintegrowanej polityki zrównoważonego rozwoju 
województwa śląskiego” to najważniejszy efekt prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. 
W piątek 13 stycznia podsumowano 12 miesięcy funkcjonowania Rady w naszym regionie. 

Dwanaście miesięcy prac WRDS

Foto: TŚD

Bogusław Hutek: Dużo mówi się o tym, 
co czeka KHW po połączeniu z PGG, 
a niewiele o tym, co oznacza ono dla 
Polskiej Grupy Górniczej. » STRONA 4

Anna Timofi ejczuk: Studenci pół roku
spędzają na uczelni, a pozostałe pół na 
stażach w zakładach pracy. Program był 
konsultowany z pracodawcami. » STRONA 5

Jak wynika ze statystyk, spośród wszystkich 
WRDS w kraju, które zainaugurowały prace w 
styczniu zeszłego roku, najbardziej aktywna 
jest Rada w województwie śląskim. W ciągu 
12 miesięcy funkcjonowania odbyło się 13 posie-
dzeń prezydium Rady, 10 posiedzeń plenarnych 
oraz 22 posiedzenia trzech powołanych przez Radę 
zespołów problemowych – zespołu ds. opracowania 
Porozumienia na rzecz zintegrowanej polityki 
rozwoju województwa śląskiego, zespołu ds. ochrony 
zdrowia, zespołu ds. inspekcji sanitarnej. Przyjęto 
16 stanowisk problemowych, 11 uchwał i jedną 
opinię. Rozpatrywano 13 konfl iktów społecznych.

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego 
są powoływane przez marszałków woje-
wództw. W ich skład wchodzą również woje-
wodowie, przedstawiciele reprezentatywnych 
związków zawodowych oraz organizacji zrzesza-
jących pracodawców. Kadencja przewodniczą-
cego Rady trwa jeden rok. Funkcję tę zgodnie 
z ustawą pełnią naprzemiennie przedstawiciele 
związków zawodowych i pracodawców. Prezy-
dium WRDS tworzą przedstawiciele wszystkich 
organizacji zasiadających w Radzie.
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Z
apisy dokumentu obej-
mują lata 2017-2020. 
– To dobre porozu-
mienie, gwarantuje 
pracownikom wysokie 

podwyżki oraz stabilizację. I co 
najważniejsze, udało się je osiągnąć 
podczas negocjacji, bez wchodzenia 
w procedurę sporu zbiorowego 
– mówi Jacek Urbańczyk, przewod-
niczący zakładowej Solidarności.

 Zgodnie z zapisami porozu-
mienia, od 1 stycznia tego roku 
wynagrodzenia zasadnicze wszyst-
kich pracowników fi rmy wzra-
stają o 4,2 proc. Jacek Urbańczyk 
zaznacza, że o 4,2 proc. podniesione 
zostaną także fundusze premiowe 
– wyższa będzie nagroda półroczna 
oraz tzw. trzynastka. Dodatkowo 
wraz z wynagrodzeniem za marzec 
wszyscy pracownicy fi rmy otrzy-
mają jednorazowy bonus wyno-
szący 1000 zł brutto.

Porozumienie zakłada, że w 2018 
roku wynagrodzenia zasadnicze 
pracowników firmy wzrosną o 
250 zł, w 2019 roku o 300 zł. W 
2020 roku podwyżka wyniesie 4,5 
proc. Ponadto w przyszłym roku 
pracownicy otrzymają bonus w 
wysokości 500 zł, w 2019 roku 
będzie to 1000 zł. 

Jak informuje Jacek Urbańczyk, 
w tej chwili w tyskim oddziale 
GMMP nie jest prowadzona żadna 
produkcja. Firma jest przebudo-
wywana i przygotowuje się do 
uruchomienia produkcji nowo-
czesnych silników CSS, spełnia-
jących nowe normy emisji spalin 
wynoszące 95 g CO

2
/km. Wartość 

tej inwestycji to ok. 350 milionów 
euro. – Przy wdrażaniu nowych 
linii produkcyjnych zatrudnionych 
jest 139 osób. 270 pracowników 
na czas przebudowy zakładu 
zostało oddelegowanych do pracy 
w gliwickim Oplu – dodaje prze-
wodniczący zakładowej Solidar-
ności. Produkcja nowoczesnych 
silników ma ruszyć w Tychach 
pod koniec 2018 roku. Wtedy 
też zakład zwiększy zatrudnienie 
o ok. 400 osób.

Zdaniem Jacka Urbańczyka 
kilkuletnie porozumienie płacowe 
jest korzystne także dla pracodawcy. 
– GM znajduje się w fazie inwesty-
cyjnej. Podpisując taki dokument, 
pracodawca ma klarowną infor-
mację dotyczącą wysokości płac w 
najbliższych latach. Jest to bardzo 
ważne w kontekście przyznawania 
nowych projektów – podkreśla.

Obecnie w spółce w Tychach 
zatrudnionych jest 409 osób. Do 
Solidarności, będącej jedynym 

związkiem zawodowym działa-
jącym w fi rmie, należy ponad 40 
proc. pracowników.

Łącznie  Genera l  Motors 
Manufacturing Poland zatrudnia 
4 tys. pracowników. W jego skład 
wchodzą trzy zakłady: fabryka 
samochodów osobowych w Gliwi-
cach, zakład produkcji silników 
w Tychach oraz Centrum Usług 
Wspólnych, które także znajduje 
się w Tychach.

AGNIESZKA KONIECZNY

W ciągu najbliższych czterech lat wynagrodzenia pracowników tyskiego 
oddziału General Motors Manufacturing Poland wzrosną o ok. 950 zł brutto. 
Podwyżki zapewni załodze fi rmy porozumienie płacowe podpisane 12 stycznia przez 
zakładową Solidarność i pracodawcę. 

Foto: media.gm.com/CC4.0

Porozumienie na cztery lata
PKM Sosnowiec
» W 2017 ROKU WYNAGRODZENIA 
ZASADNICZE pracowników Przedsiębior-
stwa Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu 
wzrosną o ok. 200 zł. Podwyżka jest efektem 
negocjacji płacowych przeprowadzonych z 
pracodawcą przez zakładowe organizacje 
NSZZ Solidarność i NSZZ Pracowników 
PKM w Sosnowcu.
Jak informuje Andrzej Badura, przewodni-
czący Solidarności w fi rmie, od 1 stycznia 
wynagrodzenia zasadnicze pracowników 
umysłowych zostały podniesione o 117 zł, 
a zasadnicze stawki godzinowe kierowców 
i pracowników zaplecza technicznego są 
wyższe o 70 gr. Kolejna podwyżka wejdzie w 
życie w czerwcu. Od tego miesiąca pracow-
nicy umysłowi będą zarabiać o 84 zł więcej. 
Stawki godzinowe kierowców i pracowników 
zaplecza technicznego wzrosną o 50 gr. 
– Podwyższenie stawek zasadniczych oznacza 
wzrost pozostałych wskaźników wynagrodzeń, 
m.in. premii – zaznacza Andrzej Badura.
Podkreśla, że rozmowy z pracodawcą były 
bardzo trudne. – Staraliśmy się wynego-
cjować jak najwyższe podwyżki, ale musie-
liśmy brać pod uwagę sytuację fi nansową 
spółki, która nie jest najlepsza. Firma planuje 
zakup ponad 80 autobusów. Część pieniędzy 
na nowy tabor będzie pochodziła z Unii 
Europejskiej, ale musimy mieć także wkład 
własny. Ta inwestycja jest niezbędna, jeśli 
w dalszym ciągu chcemy świadczyć usługi 
dla KZK GOP. Jeżeli nie kupimy nowych 
autobusów, będziemy musieli zrezygnować z 
obsługi niektórych połączeń, a to może się 
wiązać z redukcjami etatów – dodaje.
W PKM Sosnowiec zatrudnionych jest 865 
osób. Do Solidarności należy ponad 300 
pracowników.
W fi rmie działają trzy zakładowe organi-
zacje związkowe, ale jedna z nich nie bierze 
udziału w rozmowach płacowych. 

Valeo Lighting 
Systems
» PRACOWNICY SPÓŁKI VALEO 
LIGHTING SYSTEMS z Chrzanowa będą 
otrzymywać premię roczną. Jej wysokość 
uzależniona została od realizacji celów 
produkcyjnych, założonych w danym
roku przez zarząd spółki. Jeśli pracownicy 
zrealizują je w 100 proc., to każdy z nich 
otrzyma po 1000 zł brutto. W przypadku 
ich częściowej realizacji, premia będzie 
odpowiednio niższa. Nagroda nie zostanie 
wypłacona, jeśli w danym roku zakład nie 
odnotuje zysków.
Zawarte 17 stycznia porozumienie pomiędzy 
zarządem spółki a zakładową Solidarnością 
w sprawie ustanowienia w zakładzie premii 
rocznej to efekt kilkuletnich starań strony 
związkowej. Jak podkreśla Sebastian Pająk, 
przewodniczący Solidarności w spółce, 
pracodawca przez długi czas utrzymywał, że 
fi rmy nie stać na wypłatę nagrody z zysków. 
– Z kolei z naszych informacji wynikało, że 
zakład każdy rok kończy na plusie. Podczas 
negocjacji podkreślaliśmy, że premia z zysków 
zrekompensuje ludziom niskie zarobki. 
Odwoływaliśmy się też do wytycznych OECD 
dla przedsiębiorstw międzynarodowych, z 
których jasno wynika, że pracownicy mają 
prawo do udziału w zyskach fi rmy 
– podkreśla Sebastian Pająk. Dodaje, że 
premię roczną dostaną zarówno pracownicy 
spółki, jak i osoby zatrudnione w zakładzie 
przez agencje pracy tymczasowej. 
Po raz pierwszy premia ma zostać wypłacona 
w I kwartale 2018 roku, pod warunkiem, że 
zakład 2017 rok zakończy zyskiem.
Chrzanowska spółka Valeo Lighting Systems 
zatrudnia blisko 2000 pracowników. Zakład 
produkuje lampy samochodowe.

AGA, BEA

KRÓTKO 

Wspólna akcja Solidarności i PIP
Solidarność i Państwowa Inspekcja 
Pracy rozpoczynają akcję, której 
celem jest egzekwowanie stoso-
wania minimalnej stawki godzi-
nowej, wynoszącej od 1 stycznia 
13 zł brutto. O podjęcie wspól-
nych działań zwrócił się do PIP 
przewodniczący „S” Piotr Duda. 
– To cenna inicjatywa. Wsparcie 
Solidarności, która ma swoje 
struktury w całym kraju, jest 
nam bardzo potrzebne – powie-
dział Roman Giedrojć, Główny 
Inspektor Pracy.

Wspólna akcja Solidarności i 
PIP jest reakcją na liczne sygnały 
docierające do związku, z których 
wynika, że pracodawcy nie 
przestrzegają przepisów doty-
czących stawki godzinowej. 
– Znamy kilka przypadków, gdzie 
firmy w nowych ogłoszeniach 
oferują stawki poniżej obowiązu-
jącej kwoty 13 zł. Dochodzą do 
nas również sygnały, że niektóre 
podmioty idą jeszcze dalej i zamie-
niają umowy-zlecenia na umowy 
o dzieło, choć gros z tych umów i 
tak powinno być umowami etato-
wymi. To pokazuje, jak głęboko 
patologiczny jest to segment 
rynku pracy – napisał Piotr Duda 
w piśmie skierowanym do Głów-
nego Inspektora Pracy. 

Przewodniczący Solidarności 
podkreślił, że wiele osób pracują-
cych na umowach-zleceniach boi 
się utraty pracy i z tego względu 
nie wnosi skargi na pracodawcę 
bezpośrednio do PIP, tylko zgłasza 
się do Solidarności. W piśmie Piotr 
Duda zwrócił się do Głównego 
Inspektora Pracy o zwiększenie 

aktywności PIP w kontrolach 
stosowania minimalnych stawek 
godzinowych przy umowach-zlece-
niach. Zadeklarował też wsparcie 
struktur związku w zakresie zbie-
rania i przekazywania informacji 
o przypadkach łamania prawa. 

W odpowiedzi  na pismo 
przewodniczącego Solidarności 

Roman Giedrojć podkreślił, że 
Państwowej Inspekcji Pracy najbar-
dziej zależy na informacjach, w 
których firmach dochodzi do 
łamania prawa. – Abyśmy mogli 
je sprawdzić i skutecznie zainter-
weniować. Jestem przekonany, że 
wsparcie Solidarności przyczyni 
się do zwiększenia skuteczności 
inspektorów pracy – zaznaczył 
Główny Inspektor Pracy. Jego 
zdaniem związkowcy najlepiej 
wiedzą, co się dzieje w zakładach 
pracy i jest to wiedza szczególnie 
cenna w sytuacji, gdy inspektorzy 
pracy nie mają możliwości, by 
wszędzie dotrzeć.

Pierwsze efekty wspólnych 
działań Solidarności i PIP będą 
widoczne dopiero na początku 
lutego, gdy pracownicy otrzy-
mają pierwsze wynagrodzenia 
z umów-zleceń. Wtedy będzie 
można stwierdzić, czy zostały 
one wypłacone zgodnie ze stawką 
obowiązującą od 1 stycznia.

Ustawa o minimalnej stawce 
godzinowej za pracę na umowę-
-zlecenie i w ramach samozatrud-
nienia uchwalona została przez 
Sejm w lipcu ubiegłego roku. Jej 
ustalenie było inicjatywą związków 
zawodowych.

DIKK, AGA

Foto: pixabay.com/CC0
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O 
decyzji dotyczącej 
połączenia PGG i 
KHW poinformował 
2 stycznia wicemini-
ster energii Grzegorz 

Tobiszowski podczas posiedzenia 
sejmowej Komisji do spraw Energii 
i Skarbu Państwa. Zapowiedź fuzji, 
która ma zostać przeprowadzona 
do końca marca 2017 roku, wzbu-
dziła niepokój strony społecznej 
w PGG. – Dużo mówi się o tym, 
co czeka Holding po połączeniu 
z PGG, za to bardzo niewiele o 
tym, co oznacza ono dla Polskiej 
Grupy Górniczej. Nie jest tajem-
nicą, że KHW ma 2,5 miliarda zł 
zadłużenia, ale nie wiemy, kto te 
zobowiązania będzie spłacał – mówi 
Bogusław Hutek, przewodniczący 
Solidarności w PGG. 

Związkowcy oczekują od szefa 
resortu energii informacji dotyczą-
cych biznesplanu PGG, który w 
przypadku połączenia z Katowickim 
Holdingiem Węglowym będzie 
musiał ulec znaczącej przebudowie. 
– 2 stycznia dowiedzieliśmy się, że 
KHW otrzyma obiecane wcześniej 
700 milionów złotych plus 400 
mln zł na inwestycje w kopal-
niach Murcki-Staszic i Mysłowice-
-Wesoła. Chcemy się dowiedzieć, 
jak będzie wyglądał zaktualizowany 
biznesplan PGG, ile pieniędzy i na 
jakie inwestycje dostaną kopalnie 
PGG. Bardzo szybko może się 
okazać, że połączenie spółek, które 
miało być ratunkiem dla Holdingu, 

pogrąży samą Polską Grupę Górniczą 
– wskazuje przewodniczący. 

Przedstawiciele 13 central związ-
kowych działających w PGG ocze-
kują również informacji dotyczą-
cych realizacji porozumienia z 
19 kwietnia 2016 roku, na mocy 
którego kopalnie i zakłady wcho-
dzące wówczas w skład Kompanii 
Węglowej stały się częścią Polskiej 
Grupy Górniczej. – Ten dokument 
przewidywał m.in. stopniowe 
odchodzenie kopalń od korzystania 

z usług fi rm zewnętrznych. To się 
jednak nie dzieje. Mieliśmy tam 
również szereg innych zapisów, 
od których związki zawodowe 
uzależniły swoją zgodę na prze-
jęcie kopalń Kompanii przez PGG. 
Nadszedł czas na zweryfi kowanie, 
czy są one realizowane – zaznacza 
Bogusław Hutek.

Zgodnie z zapowiedziami resortu 
energii 1 kwietnia wszystkie kopalnie 
Katowickiego Holdingu Węglowego 
mają stać się częścią Polskiej Grupy 

Górniczej, tworząc „Ruch KHW”. 
Z kolei należąca do Grupy Kapi-
tałowej KHW spółka Katowicki 
Węgiel zajmująca się sprzedażą 
węgla w obrocie krajowym ma 
zostać połączona z Węglozbytem, 
spółką zależną Węglokoksu. Proces 
połączenia ominie Śląsko-Dąbrowską 
Spółkę Mieszkaniową, gdzie wcześ-
niej zostaną przeniesione wszystkie 
mieszkania zakładowe stanowiące 
własność KHW.

MJ, ŁK
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Zapowiedź połączenia Polskiej Grupy Górniczej i Katowickiego Holdingu 
Węglowego wzbudza spore obawy strony społecznej. Centrale związkowe 
z PGG zwróciły się do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego o pilne spotkanie 
w sprawie planowanych przekształceń.

Obawy przed fuzją
Szpital w Ochojcu
» PRZEZ CAŁY 2017 ROK pracownicy Samo-
dzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego 
nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w 
Katowicach-Ochojcu będą otrzymywać comie-
sięczne premie. Lekarze i pielęgniarki po 280 zł 
brutto, pozostali pracownicy po 310 zł brutto. 
Takie gwarancje zawiera porozumienie z 11 
stycznia pomiędzy dyrekcją placówki a szpital-
nymi związkami zawodowymi.
– Od długiego czasu zabiegaliśmy o jakikolwiek 
wzrost wynagrodzeń pracowników szpitala.
Jeśli nie w formie podwyżki płac zasadniczych, to 
chociażby w postaci premii. Dyrekcja wykazywała 
dobrą wolę i zrozumienie dla naszych postulatów, 
ale na ich realizację nie pozwalała trudna 
sytuacja fi nansowa szpitala. Na szczęście ubiegły 
rok okazał się dla naszej placówki wyjątkowo 
korzystny. Pozyskaliśmy dodatkowe środki i 
teraz część z nich zostanie przeznaczona na 
comiesięczne premie – wyjaśnia Anna Cierpica, 
przewodnicząca zakładowej Solidarności. 
Zaznacza, że wprawdzie premie mają okresowy 
charakter, ale na początku przyszłego roku związki 
będą wnioskować do pracodawcy o włączenie 
tego dodatku do płac zasadniczych. – Jesteśmy 
dobrej myśli, bo obecnie kondycja fi nansowa 
naszego szpitala uległa znacznej poprawie 
– podkreśla Anna Cierpica.
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 
w Katowicach-Ochojcu zatrudnia blisko 2000 
pracowników.

Huta Łabędy
» OSZCZĘDNOŚCI Z UBIEGŁOROCZNEGO 
FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ w Hucie Łabędy 
w Gliwicach zostaną wypłacone pracownikom 
zakładu. Otrzymają je w formie jednorazowej 
premii stanowiącej równowartość 2/3 ich płacy 
zasadniczej. Porozumienie w tej sprawie zawarli 
13 stycznia przedstawiciele zarządu huty i działa-
jących w zakładzie związków zawodowych. – Co 
roku w fi rmie prognozowany jest fundusz wyna-
grodzeń na 12 miesięcy. Jeśli po upływie roku 
okazuje się, że pozostały w nim środki rezerwowe, 
to należy rozdysponować je pomiędzy pracow-
ników. W tym roku bonus z tego tytułu będzie 
dość bogaty, bo rezerwa za 2016 rok wyniosła 
średnio aż 66,4 procent płacy zasadniczej w 
zakładzie – mówi Czesław Ryś, przewodniczący 
zakładowej Solidarności.
Huta Łabędy w Gliwicach zatrudnia blisko 500 
pracowników. Zakład produkuje rury, obudowy 
górnicze i profi le zamknięte zimnogięte.

Transgór
» OD 200 DO 350 ZŁ BRUTTO WZROSŁY 
OD 1 STYCZNIA płace zasadnicze w spółce 
Transgór Mysłowice. Wysokość podwyżek uzależ-
niona jest od stawek osobistego zaszeregowania 
poszczególnych pracowników. – O podwyżki 
wystąpiliśmy pod koniec zeszłego roku. W związku 
z tym, że rząd zdecydował, że od stycznia płaca 
minimalna wynosi 2 tys. zł, pracodawca był 
zobligowany do podniesienia wynagrodzeń tym 
pracownikom, których zarobki są właśnie na tym 
minimalnym poziomie ustawowym. Niejako przy 
okazji rozpoczęliśmy rozmowy o podwyżce dla 
całej załogi. Naszym atutem był fakt, że zakłady 
spółki kończyły 2016 rok na plusie – mówi Józef 
Wołek, przewodniczący zakładowej Solidarności. 
Dodaje, że zakładowe organizacje związkowe 
starają się, aby wynagrodzenia pracowników 
systematycznie rosły i co roku prowadzą rozmowy 
płacowe. – Jeśli w danym roku na podwyżki płac 
zasadniczych nie ma szans, to zwykle udaje nam 
się przekonać zarząd spółki do przyznania ludziom 
innych świadczeń, np. premii – podkreśla Wołek.
Spółka Transgór w oddziałach w Mysłowicach i 
Trzebini zatrudnia blisko 200 pracowników. Firma 
świadczy usługi w zakresie transportu towarowego 
i komunikacji autobusowej.

BEA
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WRDS o kopalni Krupiński
Na wniosek przedstawicieli stron 
związkowej i samorządowej Woje-
wódzkiej Rady Dialogu Społecznego 
w Katowicach przewodniczący 
WRDS Marek Zychla zwrócił się 
do ministra energii o kontynuację 
prac zespołu badającego zasadność 
przekazania kopalni Krupiński do 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 

Sytuacja w kopalni Krupiński 
była przedmiotem posiedzenia 
WRDS, które odbyło się 16 stycznia 
w gmachu Sejmu Śląskiego. W 
obradach uczestniczył wicemini-
ster energii Grzegorz Tobiszowski. 

Dyskusja miała bardzo burzliwy 
przebieg. Przedstawiciele strony 
społecznej zażądali podczas obrad 
upublicznienia wyników prac 
zespołu, który został powołany 
w listopadzie ubiegłego roku na 
wniosek WRDS przez ministra 
energii. Zespół miał przeanalizować 
możliwości dalszego funkcjonowania 
kopalni Krupiński. Raport z jego 
prac nie został przedstawiony do 
publicznej wiadomości. Co więcej, 
pod końcowymi wnioskami zaleca-
jącymi likwidację kopalni podpisało 
się zaledwie 6 z 15 członków zespołu. 
Pozostałych 9, w tym m.in. prof 
Krystian Probierz, geolog górniczy 
z Politechniki Śląskiej i senator PiS, 
zgłosili zdania odrębne. 

W ocenie związkowców i samo-
rządowców zespół nie wywiązał 

się z podstawowych zadań, do 
których realizacji został powołany. 
W swoich pracach nie wziął pod 
uwagę funkcjonowania kopalni w 
innej niż dotychczasowa strukturze 
organizacyjnej, ani zewnętrznych 
analiz uwzględniających wzrost 
cen na rynku węgla. Zdaniem 
przedstawicieli strony społecznej 
po przestawieniu kopalni na wydo-
bycie węgla koksowego i zain-
westowaniu środków znacznie 
mniejszych od tych, które trzeba 
będzie przeznaczyć na jej likwidację 
i osłony socjalne dla pracowników, 

Krupiński zacząłby przynosić zysk 
od 2019-2020 roku, mając do wydo-
bycia przynajmniej 70 mln ton 
zasobów przemysłowych węgla. 

Strony społeczna oraz samo-
rządowa WRDS zawnioskowały o 
wznowienie prac zespołu i ponowne 
przeanalizowanie możliwości 
dalszego funkcjonowania kopalni 
Krupiński przy zmienionej struk-
turze organizacyjnej, z uwzględ-
nieniem obecnej sytuacji na rynku 
węgla oraz prognozowanych cen 
tego surowca. Związkowcy zażądali 
także, aby do czasu zakończenia 

prac zespołu zarząd JSW wstrzymał 
wszelkie działania zmierzające do 
wygaszenia wydobycia w Krupiń-
skim. Związkowcy podkreślali, że 
w ich ocenie decyzja o likwidacji 
KWK Krupiński ma charakter 
polityczny a nie merytoryczny.

Jednym z pomysłów na urato-
wanie kopalni, który pojawił się 
podczas dyskusji, jest utworzenie 
na bazie KWK Krupiński odrębnej 
spółki w ramach Grupy Kapitałowej 
JSW. W przyszłości spółka mogłaby 
pozyskać inwestora, który w zamian 
za część udziałów sfi nansowałby 
niezbędne inwestycje. 

Wiceminister Tobiszowski 
zapewnił, że przekaże uwagi strony 
społecznej i samorządowej WRDS 
szefowi resortu energii Krzyszto-
fowi Tchórzewskiemu. Stwierdził 
jednak, że wycofanie się z decyzji o 
przekazaniu Krupińskiego do SRK 
będzie bardzo trudne do zaakcep-
towania przez instytucje fi nansowe 
będące wierzycielami JSW.

Decyzję o przekazaniu KWK 
Krupiński do Spółki Restruktury-
zacji Kopalń, co w praktyce jest 
równoznaczne z jej likwidacją, 
podjęło 1 grudnia Walne Zgroma-
dzenie Akcjonariuszy Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej. Kopalnia miałaby 
trafi ć do SRK jeszcze w pierwszym 
kwartale tego roku.

ŁK
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O wprowadzeniu dualnego systemu kształcenia studentów, łączącego zajęcia teoretyczne ze zdobywaniem 
kompetencji i umiejętności w przedsiębiorstwach, mówi się w Polsce od wielu lat. Politechnika Śląska wspólnie 
z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną pokazały, jak taki model może funkcjonować w praktyce.

System dualny. Nie ma innej drogi
W 

styczniu 30-oso-
bowa grupa 
studentów 
W y d z i a ł u 
Mechanicz-

nego Technologicznego Poli-
techniki Śląskiej rozpoczęła 
staże w zakładach Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
w ramach studiów dualnych na 
kierunku mechanika i budowa 
maszyn. Wspólne przedsię-
wzięcie Politechniki Śląskiej 
i KSSE to jedne z pierwszych 
tego typu studiów w Polsce. 
– Studenci 6 miesięcy spędzają 
na uczelni, a pozostałe 6 na 
stażach w zakładach pracy. 
Przygotowany program zajęć był 
konsultowany z pracodawcami 
i dostosowany do ich potrzeb. 
Program może być zmieniany 
dla kolejnych roczników stu-
dentów, w zależności od potrzeb 
przemysłu. Część przedmiotów 
prowadzą specjaliści z firm, 
z którymi współpracujemy 
– mówi prof. Anna Timofi ej-
czuk, dziekan Wydziału Mecha-
nicznego Technologicznego 
Politechniki Śląskiej. 

W trakcie studiów zorgani-
zowanych w systemie dualnym 
studenci będą odbywać staże 
w różnych przedsiębiorstwach 
działających na terenie KSSE, 
które przystąpiły do projektu. 
Są to m.in. Tenneco Automotive 
Polska, Nexteer Automotive 
Poland czy Electropoli Poland. 
Za staż studenci otrzymują 
wynagrodzenie.

Potrzeby pracodawców
Prezes Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej Piotr 
Wojaczek, jeden z inicjatorów 
powstania dualnego kierunku 
studiów na Politechnice Śląskiej 
zaznacza, że pomysł na to 
przedsięwzięcie zrodził się 
z potrzeb zgłaszanych przez 
samych pracodawców. – Od 
zawsze panowało przeko-
nanie, że śląski rynek pracy 
jest nieograniczenie duży i 

głęboki. To była jedna z naszych 
głównych przewag konku-
rencyjnych, która sprawiała, 
że nasz region jest bardzo 
atrakcyjny dla inwestorów. 
Od kilku lat pojawiają się 
jednak sygnały, że na tym 
rynku powstają braki i coraz 
trudniej pozyskać wykwalifi -
kowanych pracowników. Skoro 
tego problemu nie dostrzegała 
administracja państwowa, 
należało zainicjować jego 

rozwiązanie oddolnie – mówi 
Piotr Wojaczek. 

KSSE jest inicjatorem projektu 
„K2” (Kariera i Kompetencje), w 
ramach którego rozwijane jest 
kształcenie dualne na poziomie 
szkół technicznych, zawodo-
wych. W programie weźmie 
udział blisko 500 uczniów ze 
szkół z Bytomia, Bierunia, 
Pszczyny i Pawłowic. – Naturalną 
drogą rozwoju tego programu 
była współpraca z Politechniką 

Śląską, jedną z najlepszych 
uczelni technicznych w kraju 
– dodaje prezes Wojaczek. 

Jak podkreśla profesor Timo-
fiejczuk, w ramach staży w 
przedsiębiorstwach studenci 
mają możliwość zdobywania 
doświadczenia we wszystkich 
działach danej fi rmy. – Na pierw-
szym stażu zapoznają się z jej 
funkcjonowaniem, są włączani 
w pierwsze projekty. Co ważne, 
pracują w grupach razem z 
pracownikami danej fi rmy, aby 
podczas kolejnych semestrów, 
kolejnych staży realizować coraz 
bardziej zaawansowane zadania – 
mówi dziekan Wydziału Mecha-
nicznego Technologicznego 
Politechniki Śląskiej. 

Korzyści dla wszystkich stron
Studia w systemie dualnym od 
wielu dziesięcioleci funkcjonują 
w krajach Europy Zachodniej. 
Taki model przynosi korzyści 
wszystkim zainteresowanym 
stronom. Studenci zdobywają 
praktyczne doświadczenie, a 
pracodawcy zyskują możliwość 
uczestniczenia w procesie kształ-
cenia przyszłych inżynierów 
i tym samym dopasowania 
ich kompetencji oraz umie-
jętności do swoich potrzeb. 
Korzystają również uczelnie. 
– Na pewno nie są to korzyści 
materialne, bo takie studia są 
dla nas droższe, musimy tym 
studentom poświęcić więcej 
czasu. Jednocześnie jednak 
rozwijamy naszą współpracę 

z przemysłem. To jest wartość, 
którą trudno zmierzyć, ale 
jej efekty są niezwykle cenne 
– mówi prof. Timofi ejczuk. 

Początek systemowych zmian?
Model studiów dualnych wpro-
wadzony na Politechnice Śląskiej 
ma szanse stać się inspiracją do 
systemowych zmian w szkol-
nictwie wyższym. Politycy od 
wielu lat powtarzają koniecz-
ność lepszego dostosowania 
procesu kształcenia do potrzeb 
pracodawców. W marcu na 
Politechnice Śląskiej zostanie 
zorganizowana konferencja 
poświęcona kształceniu dual-
nemu, w której udział zapo-
wiedział m.in. wicepremier i 
minister nauki i szkolnictwa 
wyższego Jarosław Gowin.

W ocenie prezesa KSSE bez 
rozwoju kształcenia dualnego 
trudno mówić o reindustria-
lizacji polskiej gospodarki i 
oparciu jej rozwoju o nowo-
czesne technologie. – Ten model 
musi się rozwijać, bo po prostu 
nie mamy innego wyjścia, a to 
jest najlepsza motywacja. Bez 
inwestowania w przyszłych 
inżynierów najwyższej klasy 
możemy co najwyżej budować 
nowe fabryki w miejsce starych, 
które nadal będą produkować 
podobne produkty. Natomiast 
jeżeli marzymy o produktach 
wysokomarżowych pod polskimi 
brandami, to nie ma innej drogi 
– podkreśla Piotr Wojaczek. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK
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Trzeba dopracować szczegóły reformy
9 stycznia prezydent Andrzej 
Duda podpisał ustawa zmienia-
jącą system oświaty w Polsce. 
Wracają ośmioletnie szkoły 
podstawowe, zlikwidowane 
zostaną gimnazja. 

– Skończyły się spekulacje. 
Reforma systemu edukacji 
stała się faktem. Zmiany wejdą 
w życie i trzeba się do nich 
jak najlepiej przygotować: 
ustalić nowe zasady fi nanso-
wania oświaty oraz stworzyć 
siatkę szkół na poziomie gmin. 
Solidarność bierze udział 
w rozmowach z przedsta-
wicielami resortu edukacji. 
Zgłaszamy wnioski, które 
w naszej ocenie powinny 
zostać uwzględnione podczas 
wprowadzania reformy. Te 
rozwiązania mogą pomóc w 
poprawie jakości nauczania, 
warunków pracy nauczycieli 
oraz ochronie miejsc pracy 
– mówi Lesław Ordon, prze-
wodniczący Regionalnego 
Sekretariatu Nauki i Oświaty 
NSZZ Solidarność. 

Ile to kosztuje?
Zdaniem związkowców z 
oświatowej „S” kluczową 
kwestią powinno być usta-
lenie rzeczywistych kosztów 

funkcjonowania systemu 
edukacji. – Te koszty nie zostały 
dobrze obliczone, a to właśnie 
od ich rzetelnego oszaco-
wania powinniśmy zacząć 
jakiekolwiek zmiany. Trzeba 
ustalić, ile samorządy rzeczy-
wiście potrzebują pieniędzy 
na edukację oraz zmienić 
algorytm obliczania subwencji 
oświatowej. W tej chwili jest 
on bardzo skomplikowany 

i mało przejrzysty – mówi 
Lesław Ordon. Kolejną sprawą, 
którą przedstawiciele resortu 
powinni wziąć pod uwagę, 
są nauczycielskie wynagro-
dzenia. Sposób ich naliczania 
także jest skomplikowany. 
Pensje zasadnicze stanowią 
niewiele ponad 60 proc., 
reszta to różnego rodzaju 
dodatki. – Postulujemy, by 
zmienić tę strukturę, pensje 

zasadnicze powinny wynosić 
ok. 75 proc. wynagrodzenia 
– mówi związkowiec.

Liczebność klas
Najwięcej obaw związanych 
z reformą systemu edukacji 
dotyczy utrzymania miejsc 
pracy. Zwolnień najbardziej 
obawiają się nauczyciele gimna-
zjów. Zdaniem Ordona, o ile po 
wejściu zmian w życie liczba 

uczniów w systemie nie zmieni 
się, o tyle problemem jest niż 
demografi czny. Z tego względu 
podczas ośmioletnich rządów 
koalicji PO-PSL pracę straciło 
ok. 50 tys. nauczycieli. Dlatego 
jeden z postulatów oświatowej 
Solidarności dotyczy okre-
ślenia maksymalnej liczby 
uczniów w klasach. Związ-
kowcy domagają się, by w 
szkole podstawowej było to 
najwyżej 20, w szkole średniej 
25. To pozwoli nie tylko na 
otworzenie dodatkowych klas 
i uratowanie miejsc pracy, ale 
także na poprawę warunków 
pracy nauczycieli i jakości 
nauczania. – W mniej licznych 
klasach więcej czasu można 
poświęcić na pracę z uczniem 
słabym i szczególnie zdolnym. 
Łatwiej jest także wprowa-
dzać elementy wychowawcze 
– dodaje Ordon. 

Podstawy programowe
Związkowcy z oświatowej Soli-
darności podkreślają, że poja-
wiło się już wiele krytycznych 
opinii dotyczących nowych 
podstaw programowych. – Na 
tym etapie prac krytykowanie 
nowych podstaw jest nieuza-
sadnione. Wprawdzie zespoły 

ekspertów zakończyły już swoje 
prace, ale do końca stycznia 
strona społeczna, czyli m.in. 
związki zawodowe, mogą zgła-
szać wnioski i uwagi dotyczące 
zmian w podstawach. Dopiero 
po zakończeniu konsultacji 
społecznych będzie można 
je ocenić – zaznacza Ordon. 

Strajk bez „S”
Wśród środowisk krytyku-
jących reformę oświaty jest 
Związek Nauczycielstwa 
Polskiego, który rozpoczął 
już przygotowania do strajku w 
szkołach. – Jako Solidarność nie 
namawiamy naszych członków 
do angażowania się w akcje 
protestacyjne. Działania ZNP 
podszyte są polityką, w którą 
my nie zamierzamy wchodzić 
– mówi przewodniczący.

Reforma systemu oświaty 
oznacza likwidację gimnazjów, 
powrót do 8-letnich szkół 
podstawowych, 4-letnich liceów 
ogólnokształcących i 5-letnich 
techników. Zasadnicze szkoły 
zawodowe zostaną zastąpione 
przez dwustopniowe szkoły 
branżowe. Zmiany będą wpro-
wadzane stopniowo, rozpoczną 
się już we wrześniu tego roku.

AGNIESZKA KONIECZNY

Foto: fl ickr.com/EduSpaces
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Komunikat

Harmonogram szkoleń 
związkowych

styczeń-marzec 2017

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

8 lutego – Sprawozdawczość komisji zakładowej 
– trener: Beata Kocerba

14-15 lutego – Negocjacje – techniki  i strategie 
(podstawowe) – trener: Jacek Majewski

20-22 lutego – Ogólnozwiązkowe i uprawnienia 
organizacji związkowych  – trener: Andrzej Kampa

23-24 lutego – Czas pracy – trener: Jadwiga Piechocka

1-2 marca – Szkolenie podstawowe dla SIP 
– trenerzy: Agnieszka Lenartowicz-Łysik, Andrzej Kampa, 
Okręgowy Inspektor Pracy

4 marca (sobota) – Stres w miejscu pracy i w pracy 
związkowej – trener: Agnieszka Lenartowicz-Łysik

6-7 marca – Zagadnienia statutowo-organizacyjne i 
księgowe dla skarbników KZ i Zakładowych Komisji 
Rewizyjnych – trenerzy: Andrzej Kampa, Beata Kocerba

13-14 marca – Spory zbiorowe – trener: Jadwiga 
Piechocka

16-17 marca – Negocjacje – warsztaty doskonalące 
– trener: Jacek Majewski

22-23 marca – Wzmocnienie kompetencji lidera 
związkowego: wystąpienia publiczne i sztuka rozmowy 
– trener: Agnieszka Lenartowicz-Łysik

29 marca – Szkolenie doskonalące dla społecznych 
inspektorów pracy: protokoły powypadkowe – trener: 
nadinspektor Zbigniew Latacz, OIP Katowice

L
aureatami IX edycji 
konkursu zostało 
5  f i r m  z  w o j e -
wództwa śląskiego. 
Są to: Przedsiębior-

stwo Komunikacji Miejskiej 
w Sosnowcu, Przedsiębior-
stwo Energetyki Cieplnej w 
Bytomiu, Powszechna Spół-
dzielnia Spożywców „Społem” 
w Katowicach, mysłowickie 
Konsorcjum Przedsiębiorstw 
Robót Górniczych i Budowy 
Szybów oraz tyski oddział 
General Motors Manufactu-
ring Poland, zajmujący się 
produkcją silników. Komisja 
Certyfikacyjna nagrodziła 
także m.in. fi rmę Volkswagen 
Motor Polska z Polkowic, spółki 
wodociągowe z Gdyni i Kosza-
lina oraz kilka szkół.

Inicjatorem akcji certyfi ka-
cyjnej Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom jest NSZZ Soli-
darność. Honorowy patronat 
na IX edycją konkursu objął 
prezydent Andrzej Duda. Celem 
akcji jest nagradzanie fi rm, które 
w swojej działalności promują 

dobre praktyki w zakresie 
przestrzegania przepisów BHP 
i prawa pracy, w szczególności 
prawa pracowników do zrze-
szania się w związki zawodowe. 
Certyfikat otrzymują firmy, 

które zatrudniają pracowników 
na czas nieokreślony i podpi-
sały z organizacjami związ-
kowymi Zakładowe Układy 
Zbiorowe Pracy. W ocenie 
Solidarności stałe zatrudnienie 

ma wpływ na bezpieczeń-
stwo pracy oraz działalność 
związków zawodowych.

Kandydatów do konkursu 
zgłaszają podstawowe organi-
zacje związkowe działające w 

fi rmach. Pracodawca może także 
sam zgłosić swoją kandydaturę, 
ale musi ona zostać poparta 
przez „S”. Jednym z warunków 
uczestnictwa w akcji certyfi -
kacyjnej jest przesłanie przez 

pracodawcę oświadczenia, że 
nie zalega z płatnościami podat-
kowymi oraz z opłatą składek 
na ubezpieczenie społeczne. 
Laureatów konkursu wyłania 
Komisja Certyfi kacyjna, w skła-
dzie której znajduje się m.in. 
przewodniczący Solidarności, 
przedstawiciel Prezydenta 
RP oraz przedstawiciel Rady 
Ochrony Pracy.

Certyfikaty Pracodawca 
Przyjazny Pracownikom 
zostaną wręczone laureatom 
IX edycji konkursu podczas 
uroczystej gali, która odbędzie 
się w Pałacu Prezydenckim. 
Wezmą w niej udział m.in. 
nagrodzeni pracodawcy oraz 
związkowcy. Otrzymanym 
tytułem laureaci będą posłu-
giwać się przez trzy lata. W 
tym czasie nie będą mogli 
ponownie wystartować w 
konkursie. Certyfi kat może 
zostać odebrany, jeśli praco-
dawca zacznie łamać przepisy 
prawa pracy lub zasady dialogu 
społecznego.

AGNIESZKA KONIECZNY

W IX edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom wyróżnione zostały 22 fi rmy. Wśród nich 
znalazły się przedsiębiorstwa działające w naszym regionie. Nagrodzeni pracodawcy przestrzegają przepisów 
prawa pracy i zasad dialogu społecznego.

Znamy laureatów konkursu 
Pracodawca Przyjazny Pracownikom

Foto: tysol.pl/M.Żegliński

Agatka Szczypior w maju skończy 
dwa latka. Dziewczynka urodziła się ze 
znamieniem barwnikowym znajdującym się 
na prawej stronie głowy, czoła i policzka. 
Znamię to przez lekarzy określane jest 
jako ogromne. Dotychczasowe próby 
jego usunięcia nie powiodły się. Agatka 
przeszła dwie operacje i dermabrazję. 
Niestety po każdym zabiegu barwnik 
pojawiał się ponownie. 

Ogromną szansą dla Agatki jest wyjazd 
do Stanów Zjednoczonych. Usuwaniem tego 
typu znamion zajmuje się dr Bruce Bauer 
z kliniki w Chicago, który stosuje nowa-
torską metodę wszczepiania ekspanderów 
tkankowych. Polega ona na umieszczeniu 
pod skórą urządzenia przypominającego 
balonik, które przez kilka tygodni jest 
wypełniane solą fi zjologiczną. Następnie 
ekspander jest usuwany, a „wyhodowana” 
skóra zostaje nałożona na znamię. 

Usunięcie znamienia Agatki wymaga 
wszczepienia dwóch takich urządzeń. 
Dziecko w każdej chwili mogłoby rozpocząć 
leczenie w Stanach Zjednoczonych, ale 
barierą są pieniądze. Na ten cel potrzeba 
28 640 $, czyli ok. 110 000 zł. Rodzice 
Agatki proszą wszystkich ludzi dobrej woli 
o pomoc w uzbieraniu tej kwoty.

Agatka czeka na naszą pomoc
Ogłoszenie Ogłoszenie

Na leczenie Agatki można przekazać 
także 1 proc. podatku. By to zrobić w 
formularzu PIT należy wpisać numer: 

KRS 0000037904

W rubryce „Informacje uzupełniające 
– cel szczegółowy 1%” trzeba dodać: 
29980 Szczypior Agata.

Dziewczynka jest podopieczną 
Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”. 
Wpłaty można kierować na konto nr: 

15 1060 0076 0000 3310 0018 2615

z  dopisk iem „29980 AGATA 
SZCZYPIOR, darowizna na pomoc
i ochronę zdrowia”.
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Po śmierci 

TATY
łączymy się w bólu
z naszym Kolegą

Jackiem Majewskim

Wyrazy najgłębszego współczucia

składają
koleżanki i koledzy

z biur Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Anna Trojnar-Słomska
CDO24

Możliwość dochodzenia zwrotu 
utraconych korzyści
Jak stanowi art. 361 Kodeksu 

cywilnego, zobowiązany 
do odszkodowania ponosi 

odpowiedzialność tylko za 
normalne następstwa działania 
lub zaniechania, z którego 
szkoda wynikła (§1). W powyż-
szych granicach, w braku 
odmiennego przepisu ustawy 
lub postanowienia umowy, 
naprawienie szkody obejmuje 
straty, które poszkodowany 
poniósł, oraz korzyści, które 
mógłby osiągnąć, gdyby mu 
szkody nie wyrządzono (§2). 
Kodeks cywilny nie zawiera 
legalnej defi nicji szkody, dlatego 
pod tym pojęciem należy rozu-
mieć różnicę pomiędzy stanem 
majątku poszkodowanego, a 
stanem, jaki istniałby, gdyby 
brak było czynnika szkodzącego.

Odpowiedzialność odszko-
dowawczą można ustalić, jeżeli 
spełnione zostaną trzy kryteria:  
da się stwierdzić istnienie szkody, 
miało miejsce zdarzenie, które 
szkodę wywołało, a także 

pomiędzy szkodą, a zdarze-
niem można ustalić adekwatny 
związek przyczynowo-skutkowy. 
Szkoda majątkowa, czyli mająca 
odzwierciedlenie w uszczerbku 
w majątku pokrzywdzonego, 
może wystąpić w dwóch posta-
ciach. Może to być strata lub 
utracone korzyści. Straty i utra-
cone korzyści rozgraniczane są 
w oparciu o kryterium czasowe 
ich wystąpienia. Stratą jest 
zmniejszenie wartości majątku 
poszkodowanego, które nastąpiło 
do chwili zakończenia oddzia-
ływania czynnika szkodzącego. 
Z kolei utracone korzyści to 
zyski, jakie poszkodowany 
mógłby osiągnąć w przyszłości, 
gdyby oddziaływanie czynnika 
szkodzącego nie miało miejsca.

Podstawową kwestią zwią-
zaną z naprawieniem szkody 
polegającej na utracie przy-
szłych korzyści, jest prawdo-
podobieństwo ich osiągnięcia. 
Każdorazowo ustalanie wyso-
kości utraconych korzyści ma 

charakter hipotetyczny, gdyż 
skoro zdarzenie zniweczyło 
możliwość ich uzyskania, to 
nie da się ustalić ich wysokości 
z taką pewnością, jak gdyby 
rzeczywiście zostały uzyskane. 
W orzecznictwie sądowym 
zwraca się uwagę, że zasądzenie 
odszkodowania za utracone 
korzyści uzależnione jest od 
wykazania przez poszkodowa-
nego graniczącego z pewnością 
w stopniu prawdopodobieństwa, 
że uzyskałby te korzyści (wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 21 
czerwca 2002 r., sygn. akt IV 
CKN 382/00). Przy orzekaniu 
o zasadności roszczeń o zwrot 
utraconych korzyści, sądy 
kierują się doświadczeniem 
życiowym. Przykładowo jeśli 
poszkodowany nie awansował w 
ciągu 12 lat pracy, to nie można 
przyjąć, że awansowałby w 
najbliższym czasie i zdarzenie 
wywołujące szkodę wykluczyło 
jego awans i osiąganie wyższych 
dochodów. Sądy nie zasądzają 

odszkodowania za utracone 
korzyści w sytuacji, gdy stopień 
prawdopodobieństwa uzyskania 
korzyści był niewielki bądź 
w ogóle niemożliwy do ustalenia.

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 47 81 700. 
Pozostałe osoby zainteresowane 
posiadaniem ochrony prawnej 
zapraszamy do zapoznania się z 
ofertą CDO24 na stronie inter-
netowej www.cdo24.pl.

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 IV kwartale 2016 roku):  4.403,78 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

§

Małgorzata 
Karolczyk-Pundyk

Zasiłek chorobowy
Jak oblicza się okres zasiłkowy 
w sytuacji, gdy pracownik 
często choruje? Czy wysta-
wienie L4 po kilku dniach 
powoduje naliczanie tego 
okresu od nowa?

Okres zasiłkowy jest okresem, 
przez jaki pracownik ma prawo 
do zasiłku chorobowego oraz do 
wynagrodzenia chorobowego, 
które przysługuje pracownikom:
• za pierwsze 33 dni niezdol-

ności do pracy w roku kalen-
darzowym, 

• za pierwsze 14 dni niezdol-
ności do pracy w roku – w 
przypadku pracowników, 
którzy ukończyli 50. rok życia. 
Przerwa w niezdolności do 

pracy nie zawsze oznacza, że 
powstaje prawo do liczenia 
nowego okresu zasiłkowego. 
Ważne jest to, jak długo trwała 

przerwa, czy kolejne okresy 
niezdolności do pracy są ze 
sobą powiązane i czy w czasie 
przerwy w zwolnieniach lekar-
skich pracownik odzyskał 
zdolność do pracy.

UWAGA: Jeśli niezdolność 
do pracy trwa ponad 30 dni,
a pracownik chciałby skorzystać 
z urlopu wypoczynkowego, 
w pierwszej kolejności powi-
nien uzyskać zaświadczenie o 
zdolności do pracy od lekarza 
medycyny pracy.

Okres zasiłkowy należy liczyć 
od początku, jeśli kolejne niezdol-
ności do pracy zostały spowo-
dowane różnymi chorobami, a 
między nimi wystąpiła przerwa 
– nawet jednodniowa – w której 
pracownik był zdolny do pracy. 
Zatem ważne jest, aby były to 
różne choroby, czyli choroby 

oznaczone na zwolnieniu lekar-
skim innymi symbolami.

Inaczej jest w przypadku, 
gdy pracownik po przerwie 
stanie się niezdolny do pracy z 
powodu tej samej choroby. Okresu 
wypłaty zasiłku przed przerwą 
i po przerwie nie wlicza się do 
jednego okresu zasiłkowego, 
jeśli przerwa w zachorowaniu na 
tę samą chorobę wynosi ponad 
60 dni. W takim przypadku 
okres zasiłkowy powinien być 
liczony na nowo. Warunkiem jest 
jednak, by w czasie tej przerwy 
pracownik był zdolny do pracy. 

Jeśli między okresami orze-
czonych niezdolności do pracy 
pracownik nie odzyskał zdol-
ności do pracy, nie powstaje 
prawo do nowego okresu zasił-
kowego. Mimo przerwy w zwol-
nieniach wynoszącej ponad 60 

dni okresy niezdolności do pracy 
przypadające przed przerwą i 
po przerwie należy zliczyć do 
jednego okresu zasiłkowego.

Natomiast jeśli w okresie 
przerwy ubezpieczony był 
zdolny do pracy, powstaje prawo 
do nowego okresu zasiłko-
wego. W związku z tym okresu 
niezdolności przypadającej przed 
przerwą nie należy sumować do 
jednego okresu zasiłkowego z 
okresem niezdolności do pracy 
po przerwie.

Prawo do nowego okresu 
zasiłkowego powstaje w przy-
padku przerwy w niezdolności 
do pracy spowodowanej tą samą 
chorobą wynoszącej ponad 
60 dni tylko wtedy, gdy jest 
to przerwa w niezdolności do 
pracy, a nie przerwa w zwol-
nieniach lekarskich.

Wyrazy najgłębszego współczucia 
z powodu śmierci 

TATY
Koledze

Jackowi Majewskiemu

składa
Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 

NSZZ Solidarność 

W trudnych chwilach po śmierci 

TATY 

dzielimy smutek z naszym Kolegą 

Jackiem Majewskim

z Biura ds. Szkoleń Związkowych 
oraz Współpracy Zagranicznej.

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

Rodzinie i Bliskim

w imieniu Prezydium Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

przekazuje
przewodniczący Dominik Kolorz
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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

» TRUDNO WSKAZAĆ POLE, na 
którym nasz kraj nie rozwijałby się w 
tempie najwyższym od zarania dziejów. 
Ostatnio wykazaliśmy się nawet na 
odcinku odkryć geografi cznych, choć 
wydawałoby się, że wszystko co było do 
namalowania na globusie już dawno na 
nim namalowano. To jednak w niczym nie 
przeszkodziło szefowi naszej dyplomacji, 
który nie tylko odkrył nowe państwo San 
Escobar, ale też błyskawicznie rozsławił 
je w internetach. Postulujemy, aby jak 
najszybciej stworzyć w stolicy San Escobar 
placówkę dyplomatyczną. A ambasa-
dorem mianować ministra Witolda. Za 
zasługi jako odkrywcy. 

» A PROPOS STOLIC. Po naszej od paru 
dni krąży żart: Dlaczego nad Warszawą 
wisi smog? Bo Kijowski pali faktury. 
Alimenciarz Roku ma jednak większe 
zmartwienie od tego, że do jego motóra 
przykują się działacze Greenpeace’u. Jego 
koledzy z zarządu KOD wezwali go do 
natychmiastowej dymisji. Alimenciarz 
uznał, że żadnej rezygnacji nie złoży, 
bo nie po to walczy o demokrację, żeby 
jacyś tam leszcze mogli go odwoływać. 
I słusznie. Jeszcze tyle dobrego może 
zrobić i to prawie za darmo. 

» W ZESZŁYM TYGODNIU pisaliśmy, 
że niektórzy podejrzewają, iż seria spek-
takularnych wtop liderów opozycji to 
nie przypadek, ale przygotówka do 
triumfalnego powrotu z Brukseli rudego 
jeźdźca na białym koniu. Chyba coś w 
tym jest rzeczywiście. 17 stycznia prze-
wodniczącym Parlamentu Europejskiego 
został facet z tej samej frakcji, co obecny, 
miłościwie nam panujący Prezydent 

Europy. To ponoć oznacza, że szanse 
Donka na reelekcję drastycznie spadły. 
I teraz nie wiadomo jak się zachować. 
Zawistnie cieszyć się, że Donka wywalą z 
roboty, kibicować mu w walce o reelekcję, 
żeby do nas nie wracał, czy jednak na 
wszelki wypadek złożyć podanie o azyl 
polityczny w San Escobar. 

» NA KONIEC O NAJSŁYNNIEJSZYM 
w ostatnich dniach programie satyrycznym 
w Polsce. Po emisji pierwszych odcinków 
„Ucha Prezesa” głos na temat serialu zabrał 
sam prawdziwy Prezes i trzeba przyznać, 
że wybrnął z klasą i dystansem do samego 
siebie. Stwierdził, że zostając Naczelnikiem 
całej Polski sam pchał się na celownik 

kabareciarzy i nie podoba mu się tylko 
to, że kot serialowego prezesa pije mleko, 
a jego kot mleka pić nie zwykł. Niestety 
potem zabrała głos posłanka Pawłowicz, 
która wysmażyła na temat „Ucha prezesa” 
artykuł na jednym z niepokornych portali. 
Stwierdziła w nim m.in.: „Robert Górski 
(autor serialu – przyp. G&P) – pod wpływem 
wielu lat skutecznej „antykaczystowskiej” 
propagandy „Gazety Wyborczej” i TVN 
też przestraszył się Prezesa i do swych 
programów przenosi stan swego ducha 
i wystraszonej wyobraźni”. Ciekawe 
czy poseł Krystyna pije mleko. My w 
każdym razie gorąco polecamy. Podobno 
działa uspokajająco. 

GOSPODZKI&PODRÓŻNY
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Staruszek przychodzi do czarow-
nika i prosi, żeby zdjął z niego 
klątwę, która wisi nad nim od 
50 lat. Czarownik mówi: 
– Żeby coś poradzić, muszę znać 
dokładną treść tej klątwy. Jak 
ona brzmiała?
– Jakoś tak: „I od teraz jesteście 
mężem i żoną”.

***
Po meczu piłkarskim kibic prze-
granej drużyny podchodzi do 
sędziego i pyta:
– A gdzie pana pies?
– Pies? Ja nie mam psa...
– Wobec tego bardzo panu współ-
czuję. Ślepy i bez psa!

***
Grupa archeologów prowadziła 
wykopaliska na pustyni Negev 
w Izraelu. Trafi li na sarkofag z 
mumią. Po krótkich oględzinach 
jeden z archeologów zadzwonił 
do Muzeum Historii Naturalnej.
– Właśnie odkryłem liczącą sobie 
3000 lat mumię mężczyzny, który 
umarł na zawał serca.
– Proszę przywieźć tę mumię do 
nas. Zbadamy. 
Tydzień później dyrektor muzeum 
dzwoni do archeologa:
– Miał pan rację na temat wieku 
oraz przyczyny śmierci. W jaki 
sposób bez żadnych specjalistycz-
nych badań mógł pan to wiedzieć?
– To proste... miał w ręce kawałek 
papieru, a na nim było napisane: 
„Stawiam 10 000 szekli na Goliata”.

***
Przed zbadaniem baby lekarz pyta: 
– Ile ma pani lat? 

– Zbliżam się do czterdziestki. 
– A z którego kierunku?

***
Lekarz przegląda opis choroby 
pacjentki i mówi: 
– Oj, nie podoba mi się pani, 
nie podoba... 
– Pan, panie doktorze też nie 
należy do najprzystojniejszych..

***
Są trzy rodzaje ludzi:
1. Tacy co uczą się czytając
2. Tacy co uczą się obserwując
3. Cała reszta, która musi osobiście 
nasikać na elektryczne ogrodzenie...

***
Wielka amerykańska korporacja. 
Szef wzywa do siebie psychologa 
fi rmowego:
– Johnny. Doceniam to co robisz, 
ale pracoholików to ty zostaw w 
spokoju!

***
W pociągu wygodnie rozparty na 
miękkim siedzeniu jedzie kowboj 
i puszcza kółka dymu z drogiego 
cygara, raz większe, raz mniejsze. 
Obserwuje go uważnie siedzący 
naprzeciwko Indianin. Widać, że 
jest coraz bardziej poirytowany. 
Wreszcie zwraca się do kowboja:
– Jeszcze jedno takie słowo, a 
dostaniesz w pysk.

***
Facetowi samochód nie chciał 
odpalić. Poszedł na pobliską stację 
benzynową i pyta dziewczynę za kasą: 
– Są klemy? 
A pani z rozbrajającym uśmiechem 
odpowiada pytaniem: 
– Do ląk czy do twarzy?

Reklama


