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W
spólny apel 
do premier 
Szydło skie-
rowano po 
posiedzeniu 

Krajowej Sekcji Hutnictwa, 
które odbyło się w siedzibie 
ArcelorMittal  Poland w 
Dąbrowie Górniczej. W spot-
kaniu obok związkowców i 
pracodawców uczestniczyli też 
samorządowcy oraz parlamen-
tarzyści Prawa i Sprawiedli-
wości. Pod listem obok przed-
stawicieli hutniczej „S” swoje 
podpisy złożyli m.in. prezes 
CMC Poland Jerzy Kozicz, 
członek zarządu ArcelorMittal 
Poland Tomasz Ślęzak, prezes 
Stalprofi lu Jerzy Bernhard oraz 
prezydent Dąbrowy Górni-
czej Zbigniew Podraza. – To 
apel całego środowiska prze-
mysłu hutniczego i stalowego. 
Obawiamy się o miejsca pracy, 
obawiamy się o przyszłość 
zakładów z naszej branży. Od 
wielu miesięcy przekazujemy 
stronie rządowej poprzez 
różne gremia informacje, że 
bez systemowych rozwiązań, 
które stworzą naszej branży 
porównywalne warunki 
funkcjonowania do tych, 
które obowiązują w innych 
krajach UE, nasz przemysł 
nie przetrwa. Jesteśmy pod 
ścianą – powiedział podczas 
posiedzenia Andrzej Karol, 
przewodniczący Krajowej 
Sekcji Hutnictwa NSZZ Soli-
darność. Przewodniczący 
wskazał, że już w kwietniu 
ubiegłego roku Rada Dialogu 
Społecznego podjęła uchwałę, 
zawierającą rekomendacje 
kompleksowych rozwiązań 
dla przemysłu stalowego. Od 
tego czasu rząd nie podjął 
jednak żadnych decyzji w 
tej kwestii.

 
Handel emisjami i koszty energii
W liście do premier Szydło 
wskazano dwa największe 
zagrożenia dla funkcjono-
wania branży hutniczej w 
Polsce. Pierwszym z nich jest 
procedowana na forum Unii 
Europejskiej zmiana Euro-
pejskiego Systemu Handlu 
Uprawnieniami do Emisji 
CO

2
. Przyjęcie proponowa-

nych rozwiązań w obecnym 
kształcie oznaczałoby, że od 
2021 roku cena emisji tony 
CO

2
 wyniosłaby dla przemysłu 

ok. 30 euro. Koszty z tym 
związane sprawią, że polski 
przemysł hutniczy stałby się 
całkowicie niekonkurencyjny 
wobec krajów spoza UE, 
w których nie obowiązują 
drastyczne obostrzenia doty-

czące emisji CO
2
. – Wejście w 

życie znowelizowanej dyrek-
tywy dotyczącej zmian w EU 
ETS może doprowadzić do 
upadku przemysłu hutniczego 
w Polsce, utraty dziesiątek 
tysięcy miejsc pracy w hutach, 
stalowniach i koksowniach 
oraz w sektorze okołohut-
niczym. Byłby to również 
potężny cios w polskie górni-
ctwo węgla kamiennego, bo 
sektor hutniczy jest jednym 
z głównych odbiorców tego 
surowca – czytamy w liście 
do szefowej rządu.

 
Pracodawcy wstrzymują 
inwestycje
Niepewność dotycząca przy-
szłych kosztów związanych z 
funkcjonowaniem zakładów 
hutniczych w kontekście 
unijnej polityki klimatycznej 
sprawia, że ich właściciele już 
dzisiaj wstrzymują niektóre 

procesy inwestycyjne. Jak 
poinformował podczas posie-
dzenia KSH Sanjay Samaddar, 
prezes ArcelorMittal Poland, 
fi rma postanowiła wstrzymać 
decyzję o remoncie wiel-
kiego pieca nr 2 w dawnej 
Hucie Katowice do czasu 
ostatecznego przyjęcia przez 
Komisję Europejską zmian w 
systemie handlu emisjami. 
– W oczekiwaniu na dobre 
rozwiązania przyszłej formy 
ETS zdecydowaliśmy się zain-
westować pół mld zł w przy-
szłość naszej produkcji stali w 
Krakowie. Gdybyśmy wiedzieli 
o planowanych zmianach w 
ETS być może byśmy tych 
inwestycji nie podejmowali. 
Teraz stoimy naprzeciw tego 
samego pytania, bo piec nr 2 w 
Dąbrowie Górniczej dochodzi 
do cyklu życia i w 2018 roku 
musiałby być także remon-
towany. W sytuacji, kiedy 

kwestia przyszłego modelu 
ETS się pojawia musimy się 
zastanowić czy ten remont ma 
uzasadnienie ekonomiczne 
– powiedział prezes Samaddar.

 
Dwa razy drożej niż w Niemczech
W ocenie związkowców 
i  pracodawców drugim 
głównym zagrożeniem dla 
branży stalowej w naszym 
kraju jest znacznie droższa niż 
w innych krajach UE energia 
elektryczna dla przemysłu. 
– Polska branża hutnicza 
wbrew powszechnemu prze-
konaniu jest jedną z najnowo-
cześniejszych w Europie. Od 
strony jakościowej i wskaź-
ników efektywności nie boimy 
się konkurencji europejskiej 
i światowej. Elementem, 
który nas ogranicza są koszty 
energii. Dla huty w Polsce 
koszty energii elektrycznej 
są dwa razy wyższe niż dla 

huty w Niemczech. Przy 
takiej różnicy nie jesteśmy 
w stanie konkurować. M.in. 
dlatego tylko jedna trzecia 
stali zużywanej w Polsce 
jest pochodzenia polskiego 
– podkreślił Jerzy Kozicz, 
prezes CMC Poland.

 
Katastrofa dla pracowników 
i budżetu
W liście do premier Beaty 
Szydło wskazano, że sektor 
stalowy w Polsce wraz z branżą 
okołohutniczą i kooperantami 
zatrudnia 146 tys. osób. W 
przypadku braku odpowied-
nich działań rządu znaczna 
część tych miejsc pracy może 
zostać utracona. Załamanie 
sektora hutniczego w Polsce 
oznaczałoby również kata-
strofalne skutki dla budżetu 
państwa. Przemysł stalowy 
wnosi  bezpośrednio do 
budżetu ok. 7,7 mld zł (1,1 

proc. dochodów ogółem) 
rocznie, pośrednio – od fi rm 
współpracujących z sektorem 
– budżet państwa jest zasilany 
wpływami na poziomie ok. 
2,6 mld zł rocznie. – Kierując 
się troską o przyszłość dzie-
siątek tysięcy miejsc pracy w 
sektorze stalowym w Polsce, 
o pracowników i ich rodziny, 
o przyszłość polskiego prze-
mysłu i polskiej gospodarki 
apelujemy do Pani Premier o 
bezpośrednie zaangażowanie 
się w działania, które pozwolą 
zapobiec urzeczywistnieniu 
się katastrofalnych skutków, 
jakie niesie ze sobą plano-
wana zmiana systemu EU 
ETS oraz nieodpowiadająca 
współczesnym międzyna-
rodowym realiom polityka 
kształtowania przez Polskę 
kosztów energii dla hutni-
ctwa – czytamy w liście.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Bez zdecydowanych działań polskiego rządu przemysł hutniczy w naszym kraju czeka katastrofa 
– ostrzegają związkowcy i przedsiębiorcy z branży stalowej. 31 stycznia przedstawiciele hutniczej Solidarności 
oraz pracodawcy wystosowali wspólny list w tej sprawie do premier Beaty Szydło.

Krytyczna sytuacja w hutnictwie

Foto: commons.wikimedia.org/Borvan53
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LICZBA tygodnia

4 mln
ponad tylu Polaków dotkniętych jest 
ubóstwem energetycznym – wynika z 
najnowszych badań Instytutu Badań 
Strukturalnych. Eksperci Instytutu 
wyliczyli, że to zjawisko dotyczyło 9,6 
proc. gospodarstw domowych. Oznacza 
to, że niemal co dziesiątej rodziny 
w Polsce nie stać na ogrzanie domu 
zimą czy pokrycie rachunków za prąd. 
Powodem, dla którego koszty energii 
w naszym kraju są tak wysokie, jest 
przede wszystkim polityka klimatyczno-
energetyczna Unii Europejskiej. 

K
ażdy kto posiada potomstwo prędzej 
czy później usłyszy złowrogie zdanie: 
„mamo/tato ja chce mieć zwierzątko”. 

W domku jednorodzinnym to jeszcze pół 
biedy, ale większość z nas mieszka w blokach, 
a wtedy pojawia się problem. Psa nie można 
wypuścić na podwórko, trzeba z nim wycho-
dzić na spacery i nie ma co liczyć, że będzie 
to robił potomek, który solennie obiecywał, 
że będzie się czworonogiem opiekował. Po 
kocie trzeba sprzątać kuwetę i też wiadomo 
na czyje barki to spadnie. Najmniej roboty 
jest przy rybkach, ale co to za uciecha, 
kiedy młody lub młoda swoje zwierzątko 
może tylko oglądać przez szybę. Idealnym 
rozwiązaniem wydaje się chomik. Tani w 
zakupie i utrzymaniu, przyjemny dla oka, 
puchaty, na ręce wziąć można i pogłaskać. 
Dzieciak powinien być zadowolony. Na 
dodatek chomik śpi 16 godzin na dobę, a jak 
już się wyśpi to głównie zasuwa w swoim 
kołowrotku i jest z nim spokój.

Chomiki w Europie żyją nie tylko 
w sklepach zoologicznych, ale też na wolności. 
Podobno są też w naszym kraju, choć ja nigdy 
dzikiego chomika na oczy nie widziałem. 
I być może już nie będę miał okazji. Z badań 
przeprowadzonych przez francuskich 
naukowców wynika, że tym sympatycznym 
futrzakom grozi wyginięcie. Najciekawsza 
jest jednak przyczyna tego stanu rzeczy. Otóż 
europejskie chomiki stały się kanibalami. 
Dzieje się tak w wyniku braku urozmaiconego 
pożywienia spowodowanego monokulturą 
rolniczą, zwłaszcza ogromnymi uprawami 
kukurydzy. Niedobór niektórych skład-
ników odżywczych w jednoskładnikowej 
diecie sprawił, że chomiki zaczęły zjadać 
siebie nawzajem.

Smutny los dzikich chomików niesie 
przestrogę dla nas, ludzi. Nie chodzi oczy-
wiście o to, że niedługo zamiast schabo-
wego na obiad przyjdzie nam ochota na 
kotlet z sąsiada spod „czwórki”. Jednak 
nas też politycy i media karmią całkowicie 
jednorodną papką. Po jednej i drugiej 
stronie barykady papka jest niemal iden-
tyczna. Jedyna różnica polega na tym, że 

ci „dobrzy” zmieniają się miejscami z tymi 
„złymi”. Politycy z obu stron barykady 
zamiast sympatyków mają wyznawców. 
Miejsca na dyskusję, wymianę poglądów 
nie ma żadnego, pola do porozumienia 
czy choćby szacunku dla odmiennych 
poglądów także. Politykom to pasuje, bo 

wyznawców bardzo łatwo utrzymać po 
swojej stronie. Wystarczy podgrzewać 
emocje, sprawy merytoryczne schodzą 
na dalszy plan. Mediom też ta sytuacja 
odpowiada, bo konfl ikt zawsze lepiej się 
sprzedaje od kompromisu i porozumienia. 
W efekcie nam, zwykłym ludziom zrobiono 
już taka wodę z mózgu, że jesteśmy się w 
stanie wzajemnie pozabijać się o to, czy 
partia „X” jest lepsza od partii „Y”.

Większość polityków nie myśli dalej niż 
do końca kadencji. Taka ich natura. My 
jednak powinniśmy zadać sobie pytanie: 
do czego doprowadzi to ciągłe szczucie 
jednych na drugich, to ciągłe pogłębianie 
podziałów między ludźmi. Im szybciej to 
zrobimy, tym lepiej. Bo inaczej prędzej czy 
później skończymy jak te biedne chomiki. 

TRZECI Z CZWARTĄ:)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: esmem

Chomik jest tani w zakupie 
i utrzymaniu, przyjemny dla 
oka, puchaty, na ręce wziąć 
można i pogłaskać. Na dodatek 
śpi 16 godzin na dobę, a jak już się 
wyśpi to głównie zasuwa w swoim 
kołowrotku i jest z nim spokój.

KRÓTKO

Zmiany w Kodeksie 
Pracy i ustawie o ZFŚS
» 1 STYCZNIA WESZŁA W ŻYCIE USTAWA 
o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia 
prawnego przedsiębiorców. Ustawa ta wprowadza 
zmiany m.in. do Kodeksu pracy oraz do ustawy o zakła-
dowym funduszu świadczeń socjalnych. 
Zmiany w Kodeksie pracy dotyczą zasad ustalania regu-
laminu wynagradzania, regulaminu pracy, świadectw 
pracy, współodpowiedzialności materialnej pracowników 
oraz terminów wnoszenia odwołań do sądu pracy.
Zmiana zasad ustalania regulaminu wynagradzania 
polega na zwiększeniu do 50 liczby zatrudnionych 
pracowników nieobjętych zakładowym układem zbio-
rowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym 
pracy, nakładającej na pracodawcę obowiązek usta-
lenia warunków wynagradzania za pracę w regulaminie 
wynagradzania. Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 
pracowników może ustalić regulamin wynagradzania, ale 
nie jest do tego obowiązany przez przepisy prawa. 
Z kolei pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej 
niż 50 pracowników, nieobjętych zakładowym ani pona-
dzakładowym układem zbiorowym pracy ma obowiązek 
ustalić ten regulamin, gdy zawnioskuje o to działająca 
w zakładzie organizacja związkowa.
Kolejną zminą jest wydłużenie do 21 dni terminu na 
wniesienie odwołania do sądu od wypowiedzenia umowy 
o pracę, żądania przywrócenia do pracy lub odszko-
dowania, a także żądania nawiązania umowy o pracę. 
Podniesiony został również próg zatrudnienia, którego 
osiągnięcie nakłada na pracodawcę obowiązek utworzenia 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
I tak, obowiązek tworzenia Funduszu obejmuje praco-
dawców zatrudniających na dzień 1 stycznia danego 
roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na 
pełne etaty. Pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 
pracowników mogą, ale nie mają obowiązku tworzyć 
Funduszu. Natomiast pracodawcy zatrudniający co 
najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników tworzą 
Fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej. 
Przepisy ustawy nie wskazują terminu, w którym zakła-
dowa organizacja związkowa powinna złożyć wniosek o 
utworzenie Funduszu. Zatem można przyjąć, iż termin 
ten rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy tj. 
z dniem 1 stycznia 2017 roku.  
Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników, 
nieobjęty układem zbiorowym pracy oraz niezobowią-
zany do wydania regulaminu wynagradzania, w pierw-
szym miesiącu danego roku kalendarzowego przeka-
zuje pracownikom informacje w sprawie nietworzenia 
Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego, w 
sposób przyjęty u danego pracodawcy. Zatem możliwość 
uwolnienia się przez pracodawcę od tworzenia zakłado-
wego funduszu świadczeń socjalnych poprzez przekazanie 
informacji w terminie wskazanym w ustawie dotyczy tylko 
tych pracodawców, u których nie występują wewnętrze 
źródła prawa pracy i nie działają związki zawodowe. 
Tam gdzie związki zawodowe działają lub występują 
wewnętrzne źródła prawa pracy rezygnacja z tworzenia 
funduszu wymaga zmiany wewnętrznego źródła prawa 
na zasadach ustawowych.

DZIAŁ INFORMACJI KK

INNI napisali

Polscy pracownicy 
emigrują do Czech

P
olscy pracownicy coraz częściej 
jako kierunek emigracji zarob-
kowej wybierają Czechy – podaje 

gazeta Lubuska. Nasi południowi sąsiedzi 
kuszą pracowników nie tylko wyższymi 
wynagrodzeniami. Polski pracownik 
produkcyjny w Czechach może liczyć na 
wynagrodzenie od 2,5 do 3,7 tys. zł na 
rękę. Jednak bardzo często pracodawcy 
zapewniają pracownikom również zakwate-
rowanie lub dopłaty do dojazdu, darmowe 
posiłki, prywatną opiekę medyczną czy 
karnety na basen. 

Bezrobocie w Czechach jest najniższe 
w całej Unii Europejskiej i wynosi obecnie 
3,7 proc. Pracodawcy mają coraz większe 
problemy ze znalezieniem pracowników 
o czym świadczy chociażby liczba 100 
tys. nieobsadzonych wakatów w tym 
kraju. Polscy pracownicy są cenieni za 
naszą południową granicą jako rzetelni, 
pracowici fachowcy. Dlatego pracodawcy 
bardzo dbają o ich samopoczucie. W 
większości fi rm zatrudniających Polaków 
wraz z pracownikami z Polski pojawiają 
się np. tablice informacyjne w polskim 
języku. Czescy przedsiębiorcy bardzo 
chętnie zatrudniają też pary lub małżeń-
stwa, co zwiększa szanse, że pracownicy 
zostaną u nich na dłużej. 

 Przez 10 lat brał 
pensje za nic

Jak donosi  hiszpański dziennik 
„El Mundo” dyrektor archiwum miej-
skiego w Walencji przez 10 przychodził 

do urzędu tylko po to, żeby odbić karte, 
a następnie wracał do domu. 

Dziennikarze na podstawie rozmów 
z pracownikami urzędu i dzięki analizie 
listy obecności stwierdzili, że Carles 
Recio, choć fi guruje wśród zatrudnio-
nych, nigdy nie pracował w archiwum 
miejskim w Walencji. Nie zna go żaden 
z pracowników urzędu, a lista zadań 
wykonanych przez dyrektora w ciągu 
ostatniej dekady jest pusta.

Jak stwierdzili strażnicy zatrudnieni 
w archiwum, dyrektor pojawiał się w 
urzędzie codziennie rano,aby odbić w 
czytniku przy wejściu swoją legitymację, 
po czym wychodził i wracał dopiero pod 
koniec dnia pracy, aby ponownie odbić 
kartę w systemie. 

Dyrektor pobierał pensje przekraczającą 
50 tys. euro rocznie. Jak twierdzi przez 
okres swojego zatrudnienia w miejskim 
archiwum wykonywał ważne zadania poza 
jego siedzibą, ale nie może powiedzieć 
jakie ze względu na ich poufny charakter. 
Sprawa Carlesa Recio niebawem trafi 
do sądu. Grozi mu zwolnienie z pracy 
i grzywna.  

W Austrii szukają 
pustelnika 

W 
austriackim miasteczku Saalfelden 
trwają poszukiwania pustelnika, 
który zamieszka w pustelni 

zbudowanej 350 lat temu na stromym 
zboczu góry – donosi Rzeczpospolita.

W pustelni nie ma ciepłej wody ani 
ogrzewania. Pozostaje ona niezamiesz-
kana od jesieni 2016 roku, gdy poprzedni 
lokator, wiedeński pastor wrócił do życia 
w stolicy kraju. 

Chętni na posadę pustelnika muszą 
przesłać swoje CV oraz list motywacyjny. 
Ostatecznie nowego lokatora pustelni 
wybiorą ojciec Alois Moser z miejscowej 
parafii   oraz burmistrz miasteczka. Decy-
dująca ma być osobowość kandydata, a 
nie jego dotychczasowe doświadczenie. 
Poszukiwana jest osoba, „samowystar-
czalna, pogodzona z samym sobą i chętna 
do rozmów z ludźmi, ale nie narzucająca 
się im”. To ostatnie jest ważne, ponieważ 
pustelnia jest często odwiedzana przez 
pielgrzymów i okolicznych mieszkańców, 
którzy przychodzą modlić się, podziwiać 
roztaczające się z murów pustelni widoki.

Posada pustelnika nie wiąże się z 
żadnym wynagrodzeniem, a więc osoba 
chętna na tą posadę musi mieć własne 
źródło utrzymania.  

OPRAC. ŁK
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Z
miany zapropono-
wane w projekcie 
ustawy mają dopro-
wadzić do uporząd-
kowania działalności 

agencji pracy tymczasowej. 
W Polsce działa ich ponad 6 
tys. W 2015 roku za pośredni-
ctwem APT do pracy u praco-
dawców użytkowników, czyli 
fi rm zatrudniających pracow-
ników poprzez agencje, skie-
rowanych zostało ok. 800 tys. 
osób. Jak wynika z informacji 
przekazanych przez Minister-
stwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej tylko w ciągu roku 
liczba pracowników zatrud-
nianych za pośrednictwem 
tego typu agencji wzrosła o 
ponad 100 tys. W 2015 roku z 
pracownikami tymczasowymi 
podpisano w sumie ponad 
2 miliony 300 tys. różnego 
rodzaju umów o świadczenie 
pracy, z czego większość stano-
wiły umowy cywilnoprawne. 
Rok wcześniej takich umów 
było o ponad 300 tys. mniej.

Kontrole przeprowadzone 
w latach 2013-2015 przez 
Państwową Inspekcję Pracy 
w agencjach pracy tymcza-
sowej oraz u pracodawców 
użytkowników wykazały 
wiele nieprawidłowości. 
Nadużycia dotyczyły przede 
wszystkim zawierania umów 
cywilnoprawnych w sytua-
cjach, w których pracownik 
powinien otrzymać umowę o 
pracę, naruszania przepisów z 
zakresu wypłaty wynagrodzeń 
i innych świadczeń, a także 
niezapewnienia pracownikom 
tymczasowym bezpiecznych 
warunków pracy.

Ukrócić patologie
Dr Anna Reda-Ciszewska, 
ekspert NSZZ Solidarność 
podkreśla, że obowiązująca 
obecnie ustawa o zatrudnianiu 
pracowników tymczasowych 
zawiera wiele przepisów doty-
czących ochrony prawnej 
pracowników, ale możli-

wości ich wyegzekwowania 
są niewielkie i z tego powodu 
dochodzi do nadużyć. Te same 
osoby przez wiele lat są zatrud-
niane za pośrednictwem agencji 
pracy tymczasowej, stając się 
pracownikami permanen-
tnie tymczasowymi. Projekt 
ustawy przyjęty przez rząd 
zakłada, że agencja nie będzie 
mogła skierować pracownika 
do pracy na rzecz jednego 
pracodawcy użytkownika na 
okres dłuższy niż 18 miesięcy 

w ciągu 36 kolejnych miesięcy. 
Równocześnie pracodawca 
użytkownik nie będzie mógł 
korzystać z pracy tego samego 
pracownika tymczasowego 
dłużej niż przez 18 miesięcy w 
ciągu 3 lat. – Nie będzie już tak, 
że pracownik kierowany jest 
przez jedną agencję do pracy 
tymczasowej na 18 miesięcy, a 
po upływie tego okresu inna 
agencja kieruje go do pracy 
na kolejne 18 miesięcy i tak 
dalej – mówi dr Anna Reda-

-Ciszewska. Pracodawca nie 
będzie mógł także dłużej niż 
przez 36 miesięcy zatrudniać 
pracownika tymczasowego, 
który wykonuje pracę obej-
mującą zadania należące do 
obowiązków nieobecnego 
pracownika etatowego.

Ochrona kobiet w ciąży
W rządowym projekcie znalazły 
się rozwiązania gwarantujące 
pracownikom tymczasowym 
równe traktowanie względem 

pracowników zatrudnionych 
bezpośrednio u danego praco-
dawcy. Odnoszą się one m.in. do 
zasad wynagrodzenia za urlop 
wypoczynkowy oraz wypłaty 
ekwiwalentu pieniężnego 
za niewykorzystany urlop. 
Kluczowa zmiana dotyczy 
ochrony kobiet w ciąży. W tej 
chwili umowa z pracownicą 
tymczasową będącą w ciąży 
ulega rozwiązaniu po upływie 
okresu, na jaki została podpi-
sana. Zmiana proponowana w 

projekcie ustawy zakłada, że 
taka umowa zostanie przedłu-
żona do dnia porodu, jeśli do 
jej wygaśnięcia miałoby dojść 
po upływie trzeciego miesiąca 
ciąży. Dzięki temu kobieta 
otrzyma zasiłek macierzyński. 
– Do tej pory pracownice 
tymczasowe będące w ciąży nie 
miały takiej ochrony prawnej. 
Zmiany w tym zakresie zapro-
ponowane w projekcie ustawy 
są konsekwencją unijnej dyrek-
tywy dotyczącej pracy tymcza-
sowej, w której taka ochrona 
została przewidziana – dodaje 
dr Anna Reda-Ciszewska.

Jeżeli projekt wejdzie 
w życie, pracodawca nie będzie 
mógł powierzyć pracownikowi 
tymczasowemu tego samego 
rodzaju pracy, którą przez 
ostatnie 3 miesiące wykonywał 
pracownik zatrudniony u niego 
na stałe, ale został zwolniony. 
W ocenie dr Redy-Ciszewskiej 
może to zapobiec wymianie 
pracowników etatowych na 
pracowników tymczasowych.

Kary fi nansowe
Po zmianie ustawy pracowni-
kowi tymczasowemu łatwiej 
będzie skierować sprawę do 
sądu pracy. Jak wyjaśnia Jarosław 
Leśniewski, dyrektor Departa-
mentu Legalności Zatrudnienia 
w Głównym Inspektoracie 
Pracy, obowiązująca obecnie 
ustawa stanowi, że roszczenia 
pracownika tymczasowego 
rozpatruje sąd właściwy ze 
względu na siedzibę agencji 
pracy tymczasowej. – Projekt 
ustawy zrównuje pod tym 
względem sytuację pracow-
ników tymczasowych z pozo-
stałymi pracownikami – mówi 
Jarosław Leśniewski.

Projekt zakłada także wpro-
wadzenie większych sankcji za 
naruszanie praw pracowników 
tymczasowych. Za wykroczenia 
pracodawca będzie mógł zostać 
ukarany grzywną wynoszącą 
od tysiąca do 30 tys. zł. 

AGNIESZKA KONIECZNY

Ochrona kobiet w ciąży, ograniczenie maksymalnej długości okresu świadczenia pracy tymczasowej 
oraz kary fi nansowe dla nieuczciwych pracodawców korzystających z usług agencji pracy tymczasowej 
– to tylko część propozycji, które znalazły się w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o pracy tymczasowej.

Foto: publicdomainpictures.net/PD

Rewolucja w pracy tymczasowej

Podwyżki w Seoyon Electronics
Od 1 stycznia wzrosły płace 
zasadnicze w gliwickiej spółce 
Seoyon Electronics Poland 
w Gliwicach. Ich wysokość 
uzależniona jest od stażu 
pracy w spółce. Podwyżki 
gwarantuje pracownikom 
porozumienie podpisane przez 
Solidarność i pracodawcę. 

Po 190 zł brutto, otrzymali 
pracownicy ze stażem powyżej 
5 lat. Osoby pracujące w spółce 
od 4-5 lat dostały po 150 zł 
brutto. Zarobki pracowników 
zatrudnionych od 3 do 4 
lat wzrosły o 140 zł brutto. 
Pracownicy ze stażem pracy 
od 1 roku do 3 lat dostali 

podwyżki w wysokości 120 
zł brutto.

Porozumienie w sprawie 
wzrostu płac zawarli 27 stycznia 
z zarządem spółki związkowcy z 
międzyzakładowej Solidarności 
ze spółek Plastic Omnium. Ta 
organizacja zrzesza również 
pracowników Seoyon Electronics 
Poland. Jak informuje przewod-
nicząca Joanna Kaznowska, 
początkowo pracodawca zakładał 
tylko podwyżki dla najmniej 
zarabiających pracowników 
wynikające z podniesienia od 
1 stycznia minimalnego wyna-
grodzenia za pracę do 2000 zł 
brutto. – Podczas negocjacji 

wskazywaliśmy, że obecnie 
na rynku pracy coraz bardziej 
brakuje pracowników. Jeśli 
ludzie nie dostaną podwyżek, 
to będą szukać zatrudnienia na 
lepszych warunkach – mówi 
przewodnicząca.

Spółka Seoyon Electro-
nics Poland zatrudnia ok. 
600 pracowników. Jest częścią 
koncernu Seoyon Electro-
nics z Korei Południowej. 
Zakład produkuje części do 
samochodów m.in. stacyjki, 
zamki drzwiowe, przełączniki 
deski rozdzielczej, wycieraczek 
i świateł. 

BEA

Wzrost wynagrodzeń w AIG
Od 1 stycznia o 150 zł 
brutto wzrosły płace zasad-
nicze pracowników Agencji 
Inicjatyw Gospodarczych 
w Tarnowskich Górach. O 
podwyżki wynagrodzeń 
wystąpiły do zarządu spółki 
działające w zakładzie orga-
nizacje związkowe. 

Jak mówi Jerzy Dobro-
wolski, przewodniczący za-
kładowej Solidarności, cho-
ciaż oczekiwania fi nansowe 
pracowników były większe, 
to strona związkowa zgodzi-
ła się na zaproponowany 
przez pracodawcę wzrost 
wynagrodzeń, z uwagi na 

konieczność modernizacji 
obiektów spółki. – Musimy 
dbać zarówno o interesy 
pracowników, jak i firmy. 
Po 16 latach eksploatacji 
nasz park wodny wymaga 
radykalnego remontu. Jeśli 
nie zostanie zmodernizo-
wany, to wkrótce możemy 
stracić klientów. Pracownicy 
rozumieją, że ich brak może 
oznaczać zwolnienia w AIG 
– wyjaśnia Dobrowolski.

Podkreśla też, że dzięki 
staraniom związków zawodo-
wych zarząd spółki przyznał 
pracownikom podwyżki już 
drugi rok z rzędu. – Wcześniej 

przez 4 lata nie było mowy o 
jakimkolwiek wzroście płac. 
Na podwyżki zawsze brako-
wało pieniędzy. Gdy trochę 
poprawiła się sytuacja fi nan-
sowa spółki, postaraliśmy się 
o wzrost wynagrodzeń. Na 
tych dwóch podwyżkach lu-
dzie zyskali w sumie blisko 
300 zł brutto miesięcznie 
– zaznacza przewodniczący.

Agencja Inicjatyw Go-
spodarczych w Tarnow-
skich Górach zatrudnia 
ponad 90 pracowników. 
Spółka obsługuje aquapark 
i halę sportową.

 BG
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Z
wiązkowcy z zakła-
dowych organizacji 
Solidarności dzia-
łających w fi rmach 
uhonorowanych w 

IX edycji akcji certyfi kacyjnej 
Pracodawca Przyjazny Pracow-
nikom podkreślają, że nagro-
dzeni pracodawcy spełniają 
wszystkie kryteria konkursu. 
Najważniejsze z nich to prze-
strzeganie przepisów prawa 
pracy, w tym prawa do zrze-
szania się w związkach zawo-
dowych oraz przestrzeganie 
zasad BHP. Większość osób 
zatrudnionych w nagrodzo-
nych fi rmach posiada umowy 
o pracę na czas nieokreślony, a 
kwestie związane z wynagra-
dzaniem pracowników zostały 
uregulowane w porozumieniach 
podpisanych przez pracodawcę 
i przedstawicieli związków 
zawodowych. W zakładach 
tych prowadzony jest dialog 
społeczny, co ułatwia rozwią-
zywanie problemów.

GMMP Tychy
– Nasze relacje z pracodawcą 
w ciągu ostatnich lat ulegały 
systematycznej poprawie. W 
firmie działa Rada Pracow-
ników i zakładowa Solidar-
ność. Pracownicy należący do 
związku w żaden sposób nie 
są szykanowani ani pomijani 
przy awansach – mówi Jacek 
Urbańczyk, przewodniczący 
„S” w tyskim oddziale General 
Motors Manufacturing Poland.

Związkowcy z Solidarności 
zgłosili pracodawcę do udziału 
w konkursie, mimo że od ponad 
dwóch lat zakład znajduje się 
w fazie inwestycyjnej, co jest 
związane ze wstrzymaniem 
dotychczasowej produkcji. W 
fi rmie trwają przygotowania 
do uruchomienia produkcji 

silników samochodowych 
nowej generacji. Wartość inwe-
stycji oszacowana została na 
350 milionów euro. – Zakład 
na nowo ruszy dopiero pod 
koniec przyszłego roku, ale 
my chcieliśmy pokazać, że są w 
naszym regionie pracodawcy, 
którzy w swojej działalności 
przestrzegają dobrych praktyk 
– zaznacza związkowiec.

Jeszcze przed rozpoczęciem 
inwestycji przedstawiciele Soli-
darności podpisali z zarządem 
fi rmy porozumienie gwarantu-
jące, że żaden z pracowników 
nie zostanie zwolniony. Część 
osób oddelegowano do pracy 
w gliwickim Oplu, pozostali 
zostali zatrudnieni przy urucha-
mianiu nowej linii produkcyjnej. 
Natomiast w styczniu tego 
roku zakładowa Solidarność 

podpisała z pracodawcą poro-
zumienie płacowe, zapewnia-
jące wszystkim pracownikom 
podwyżki wynagrodzeń do 
2020 roku. W ciągu najbliższych 
czterech lat wynagrodzenia w 
tyskim oddziale GMMP wzrosną 
o ok. 950 zł brutto.

Firma ma za sobą także 
trudne lata i redukcje zatrud-
nienia. – Wówczas wspólnie 
wypracowaliśmy program 
dobrowolnych odejść i szereg 
osłon socjalnych dla odchodzą-
cych pracowników. W każdej 
firmie dochodzi do sytuacji 
konfl iktowych między przed-
stawicielami pracowników a 
pracodawcą. Żeby z nich wyjść 
trzeba umieć ze sobą rozma-
wiać – dodaje Jacek Urbańczyk.

W GMMP w Tychach zatrud-
nionych jest 409 osób, do Soli-

darności należy ponad 40 proc. 
pracowników zakładu. 

PKM Sosnowiec
W Przedsiębiorstwie Komu-
nikacji Miejskiej w Sosnowcu 
Zakładowy Układ Zbiorowy 
Pracy, gwarantujący pracow-
nikom korzystniejsze upraw-
nienia, niż te wynikające z 
Kodeksu pracy, podpisany został 
w 1996 roku. Zarząd przestrzega 
zapisów tego dokumentu. – W 
spółce działa Rada Pracow-
ników, powołana została także 
komisja ds. BHP, w składzie 
której znaleźli się przedstawi-
ciele związków zawodowych. 
Pracodawca współpracuje z 
przedstawicielami pracowników, 
wspólnie udaje nam się znaj-
dować rozwiązania dobre dla 
załogi – mówi Andrzej Badura, 

przewodniczący Solidarności 
w PKM w Sosnowcu.

Na początku tego roku związ-
kowcy wynegocjowali podwyżki 
wynagrodzeń dla pracowników 
fi rmy. – Podpisaliśmy z praco-
dawcą porozumienie płacowe 
na 2017 rok, mimo że spółkę 
czekają kosztowne inwestycje. 
Zarząd planuje zakup ponad 
80 nowych autobusów. Nowy 
tabor zostanie dofi nansowany 
ze środków UE, ale fi rma musi 
mieć wkład własny – mówi 
Andrzej Badura.

Sosnowiecki PKM zatrudnia 
865 osób. Solidarność jest jednym 
z trzech związków zawodowych 
działających w tej fi rmie.

PSS „Społem”
Powszechna Spółdzielnia 
Spożywców „Społem” w Kato-

wicach to jedna z niewielu fi rm 
handlowych, wyróżniona w 
konkursie „Pracodawca Przy-
jazny Pracownikom”. 

Jadwiga Kusak-Ogrocka, 
przewodnicząca zakładowej 
Solidarności podkreśla, że fi rma 
od lat zmaga się z konkurencją 
wielkich sieci handlowych. 
– Zarząd spółdzielni musiał 
sprostać wielu wyzwaniom, ale 
zawsze szukał takich rozwiązań, 
które były dobre zarówno dla 
fi rmy, jak i dla załogi. Dbał o 
miejsca pracy i nie zwalniał 
pracowników nawet wówczas, 
gdy spadały obroty spółdzielni. 
Nie zdarzyło się nigdy, abyśmy 
nie otrzymali wynagrodzeń na 
czas – podkreśla przewodnicząca.

W jej ocenie decyzje praco-
dawcy o przeprowadzeniu 
remontów i modernizacji 
sklepów należących do spół-
dzielni wpłynęły nie tylko na 
poprawę wizerunku fi rmy, ale 
także na poprawę warunków 
pracy załogi. – Mamy zawarty z 
pracodawcą Zakładowy Układ 
Zbiorowy Pracy i jego warunki 
są przestrzegane. W ramach 
możliwości fi nansowych praco-
dawca wspomaga pracowników 
pieniężnie, czy to premiami, 
czy dodatkowym wsparciem 
z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych. Relacje 
pracodawcy z załogą i repre-
zentującymi ją organizacjami 
związkowymi oraz Społeczną 
Inspekcją Pracy są pozytywne. 
Potrafi  integrować załogę, słuchać 
o problemach, jak również je 
rozwiązywać – podkreśla Jadwiga 
Kusak-Ogrocka. 

PSS „Społem” w Katowicach 
powstała 135 lat temu. Obecnie 
posiada 32 sklepy oraz zakład 
piekarsko-ciastkarski. Łącznie 
zatrudnia 450 pracowników.

AGNIESZKA KONIECZNY

Foto: tysol.pl/M.Żegliński

General Motors Manufacturing Poland w Tychach, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu 
oraz Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Katowicach – to kolejne fi rmy z naszego regionu 
nagrodzone w IX edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom.

W tych fi rmach przestrzega się 
wysokich standardów zatrudnienia

Reklama
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Pracownicy Auchan dostają do wypełnienia ankiety, w których muszą się przyznać, czy pobierają 500 zł na 
dziecko. Sieć chce wliczać świadczenie do dochodu rodziny przy podziale pieniędzy z funduszu socjalnego. W ocenie handlowej 
Solidarności takie postępowanie jest niezgodne z prawem. 

Pobierasz 500 zł na dziecko? Stracisz 
świadczenia z funduszu socjalnego
A

nkieta w teorii jest 
dobrowolna. Jednak 
jak podkreśla Alfred 
Bujara, szef Krajo-
wego Sekretariatu 

Banków, Handlu i Ubezpieczeń 
NSZZ Solidarność, do związku 
zgłaszają się pracownicy sieci, 
którzy twierdzą, że za odmowę jej 
wypełnienia przełożeni grozili im 
negatywnymi konsekwencjami, 
a nawet zwolnieniem z pracy. 

Sieć Auchan w opubliko-
wanym oświadczeniu twierdzi 
z kolei, że nieprawdą jest iż 
oświadczenia o pobieraniu 
świadczeń z programu „Rodzina 
500+” są zbierane od wszystkich 
pracowników i pod przymusem. 
– Pracownicy , którzy się do 
nas zgłaszają mówią jednak 
zupełnie co innego – wskazuje 
Alfred Bujara. 

Niegodne z prawem 
Zdaniem handlowej Solidar-
ności, branie pod uwagę świad-
czeń na dzieci z programu 
„Rodzina 500+” przy podziale 
środków przysługujących 
pracownikom z Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjal-
nych jest sprzeczne z prze-
pisami prawa. – Świadczenie 
wychowawcze uzyskiwane z 
programu „Rodzina 500+” jest 
nieopodatkowane i nie stanowi 
dochodu w myśl przepisów 
podatkowych. Nie jest ono 
również wliczane do dochodu 
przy ustalaniu prawa do świad-
czeń z pomocy społecznej. Za 
absolutnie niedopuszczalne 
uważamy więc próby odbie-
rania świadczeń z Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych 
pracownikom korzystającym 
z programu „Rodzina 500+” . 
Takie postępowanie w naszej 
ocenie jest nie tylko niezgodne 
z prawem, ale również z podsta-
wowymi normami moralnymi. 
Trudno bowiem inaczej określić 

pozbawianie pracowników 
należnych im świadczeń dlatego, 
że posiadają dzieci – czytamy 
w stanowisku handlowej „S” 
przyjętym 26 stycznia. 

Ogromne wsparcie dla rodzin
Jak wskazują związkowcy 
rządowy program, z którego 
wypłacane są świadczenia rodzi-
cielskie ma szczególnie istotne 
znaczenie dla osób zatrud-
nionych w handlu wielkopo-
wierzchniowym ze względu na 
bardzo niskie wynagrodzenia w 
tej branży. – Pracownicy handlu 
od lat należą do najgorzej opła-
canych grup zawodowych w 
Polsce. Znaczna część z nich 
zalicza się do tzw. „biednych 
pracujących”, czyli osób, które 

pomimo pracy zarobkowej nie 
są w stanie zaspokoić podsta-
wowych potrzeb swoich rodzin. 
Nagminną praktyką stoso-
waną przez sieci handlowe jest 
zatrudnianie pracowników na 
niepełny etat, co jeszcze bardziej 
ogranicza i tak niewielkie wyna-
grodzenia tych osób. Większość 
pracowników handlu wielko-
powierzchniowego to kobiety, 
które łączą pracę zawodową z 
wychowaniem dzieci. Urucho-
miony w ubiegłym roku rządowy 
program „Rodzina 500+” stanowi 
dla nich ogromne wsparcie 
– podkreślono w stanowisku. 

Warto zapisać się do „S”
Alfred Bujara zapowiada, 
że handlowa Solidarność 

podejmie wszelkie przewi-
dziane prawem działania wobec 
pracodawców  ograniczających 
uprawnienia pracowników 
korzystających z programu 
„Rodzina 500+”. – W naszej 
ocenie łamaniem prawa jest 
nie tylko próba pozbawienia 
pracowników wychowujących 
dzieci należnych im świad-
czeń z funduszu socjalnego, 
ale również zmuszanie ich do 
wypełniania oświadczeń czy 
ankiet dotyczących pobierania 
500 zł na dzieci. To co dzieje 
się w Auchan to niebezpieczny 
precedens. Obawiamy się, 
że ten sam proceder mogą 
próbować wykorzystać inne 
sieci handlowe. Apelujemy 
do pracowników, aby zgła-

szali nam każdy taki przy-
padek i zapisywali się do 
związku. Wówczas możemy 
im skutecznie pomóc. Jeżeli 
w danej sieci handlowej nie 
ma organizacji Solidarności 
mamy bardzo ograniczone 
pole działania – zaznacza 
przewodniczący. 

Bujara podkreśla, że tylko 
gdy w firmie działa silny 
związek zawodowy pracownicy 
mają realny wpływ na to, jak 
dzielone są pieniądze z Zakła-
dowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych. – W przeszłości w 
niektórych fi rmach zdarzały się 
przypadki, że szeregowi pracow-
nicy z funduszu socjalnego nie 
dostawali nic, a za zgroma-
dzone w nim pieniądze były 

organizowane np. luksusowe 
imprezy dla kadry kierowni-
czej. Gdy w fi rmie funkcjo-
nuje Solidarność, związkowcy 
pilnują by takie patologie się 
nie zdarzały – tłumaczy szef 
handlowej Solidarności. 

Reakcja resortu
Doniesienia medialne opisujące 
sytuację w sieci Auchan spot-
kały się też z reakcją Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. Minister Elżbieta 
Rafalska zwróciła się do Głów-
nego Inspektora Pracy Romana 
Giedrojcia o pilne przepro-
wadzenie kontroli w tej sieci 
handlowej oraz przekazanie 
raportu pokontrolnego. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: commons.wikimedia.org/Alexandre Vialle

Autopromocja

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

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

e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl
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Komunikat

Harmonogram szkoleń związkowych
luty-marzec 2017

Miejsce szkoleń: siedziba Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność 
w Katowicach przy ul. Floriana 7

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

K
ościół katolicki 
obchodzi to święto 
na pamiątkę ofi aro-
wania Bogu przez 
Maryję i Józefa 

małego Jezusa w świątyni w 
Jerozolimie. Zgodnie z Prawem 
Mojżeszowym rodzice oddawali 
pod boską opiekę swoich pier-
worodnych synów, dokładnie 
czterdziestego dnia po ich 
narodzeniu. Z tym obrzędem 
łączyła się ceremonia oczysz-
czenia matki dziecka. Matka 
musiała złożyć ofi arę z baranka, 
ale jeśli była uboga, tak jak 
Maryja, to mogła oddać dwie 
synogarlice lub parę gołębi. W 
ten sposób Żydzi dziękowali 
Panu za ocalenie pierworod-
nych synów Izraela podczas 
egipskiej niewoli. Od tej pory 
pierworodni byli traktowani, 
jako własność Boga. 

W czasie ofi arowania Jezusa 
starzec Symeon, jako pierwszy 
rozpoznał w nim Mesjasza. Wziął 
małego Jezusa na ręce i wypo-
wiedział prorocze słowa: „Świat-
łość na oświecenie pogan i na 
chwałę ludu Izraela”. – W obrzę-
dzie Ofi arowania Pańskiego 
Chrystus jest Światłem woli 
Boga. W przypadku Jezusa 
było to wyjątkowe misterium, 
bo został on oddany swojemu 
Ojcu, a następnie z woli Boga 
został ofi arowany całemu światu, 
całej ludzkości – podkreśla ks. 
Bogdan Kania z Duszpasterstwa 
Ogólnego Archidiecezji Kato-
wickiej. Dodaje, że to święto 
powinno skłaniać chrześcijan 
do szczególnych refl eksji. – W 

tym dniu każdy z nas powinien 
sobie zadać pytanie: Czy ja 
rzeczywiście szczerze przyj-
muję Boga, który jest mi ofi a-
rowany, który naprawdę chce 
przyjść do mnie w codzienności? 
– mówi ksiądz.

Maryjny charakter
W polskim kościele Ofi aro-
wanie Pańskie upowszech-
niło się, jako święto Matki 

Bożej Gromnicznej. Zdaniem 
ks .  Kani i  w ten sposób 
podkreśla się fakt, że to 
właśnie Matka Boża przyniosła 
małego Jezusa do świątyni. 
– W naszym kraju to święto 
ma bardzo maryjny charakter, 
bo katolicy w Polsce darzą 
Matkę Boską szczególnym 
kultem. Podnosimy i doce-
niamy fakt, że to właśnie 
Maryja ma szczególną rolę 

w planie zbawienia, przyj-
mując Jezusa i ofi arując Go 
w świątyni. Ona nie zostawia 
swojego dziecka dla siebie, ale 
przekazuje je dla całej ludz-
kości. Jest matką, ofi arującą 
światłość dla całego Kościoła 
– wyjaśnia duszpasterz. 

Moc świecy
O tym, że ofi arowany nam 
Chrystus jest światłością 

świata przypomina nam 
obrzęd poświęcenia świec w 
kościołach w święto Ofi aro-
wania Pańskiego. Te świece 
nazywane są gromnicami i 
od nich właśnie pochodzi 
polska nazwa święta – Matki 
Boskiej Gromnicznej.

– Gromnica symbolizuje 
Jezusa-Światłość, który jest 
nam i za nas ofiarowany. 
Jest ona znakiem obecności 

Chrystusa – symbolem świat-
łości, w której blasku widzi 
się wszystko oczyma wiary 
– mówi ks. Kania. Dodaje 
też, że wierni często zapalają 
poświęcone świece w chwilach 
niebezpieczeństw. – Wierzą, że 
w świetle gromnic jest obec-
ność Boga, że ten, który jest 
Światłością świata obroni nas 
przed współczesnymi niebez-
pieczeństwami – podkreśla.

 
Święto wszystkich chrześcijan
Pierwsze wzmianki o obcho-
dach święta Ofiarowania 
Pańskiego pochodzą z IV 
wieku. Od V wieku towarzy-
szyły mu procesje z zapalonymi 
świecami, obecnie już rzadko 
spotykane. Obrzęd święcenia 
gromnic upowszechnił się 
od X wieku. Wcześniej, w 
połowie V wieku Kościół 
Katolicki ustanowił obchody 
święta na 2 lutego. Wtedy też 
nazwane zostało Prezentacją 
Dzieciątka Jezus. Od VII wieku 
obchodzone było, jako święto 
Oczyszczenia Najświętszej 
Maryi Panny. Ostatecznie o 
zmianie jego nazwy na Ofi a-
rowanie Pańskie zdecydował 
Mszał Rzymski w 1970 roku 
ubiegłego stulecia. Ofi arowanie 
Pańskie ma rangę święta litur-
gicznego i obchodzi je cały 
świat chrześcijański, także 
wyznawcy prawosławia i 
protestanci. Dla wszystkich 
chrześcijan obchody tego święta 
wyznaczają też zakończenie 
okresu Bożego Narodzenia.

BEATA GAJDZISZEWSKA

2 lutego, czyli czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu, katolicy obchodzą Święto Ofi arowania Pańskiego. 
W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej.

Chrystus nam ofi arowany

Foto: commons.wikimedia.org/Master of the Life of the Virgin

Komunikat

Komunikat 
dla Komisji Zakładowych

Komisje nieposiadające numeru REGON i NIP oraz nieskładające aktualnej ankiety informacyjnej, 
analizy składek, nie otrzymają potwierdzenia rejestracji ZOZ i MOZ. Ponadto przypominamy 
o ustawowych terminach składania sprawozdań w urzędach skarbowych.

WAŻNE: Decydującą datą jest data podjęcia uchwały zatwierdzającej sprawozdania (bilans, 
rachunek wyników, informacja dodatkowa).

Jeżeli data podjęcia uchwały jest przed 31 marca 2017 roku – komplet wymaganych dokumentów 
(CIT-8,CIT-8/O, wszystkie sprawozdania i uchwała zatwierdzająca) składa się do 10 dni od 
daty uchwały.

Jeżeli data podjęcia uchwały jest po 31 marca 2017 roku, CIT-8, CIT-8/O, należy składać do 31 
marca 2017 roku; pozostałe sprawozdania składa się do 10 dni od daty uchwały, ale nie później 
niż do 30 czerwca 2017 roku.

PIT 4R – do 31 stycznia 2017 roku.

PIT 11 i PIT 8C – rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób fi zycznych należy złożyć do 
urzędu skarbowego do 31 stycznia 2017 roku w formie papierowej, a w formie elektronicznej przy 
wykorzystaniu kwalifi kowanego podpisu elektronicznego do 28 lutego 2017 roku. Także do 28 
lutego 2017 roku należy wysłać te rozliczenia podatnikom.

Termin składania do ZR analizy składek za ubiegły rok upływa 31 marca bieżącego roku.

Termin składania informacji o liczebności członków dwa razy każdego roku za I i II półrocze 
danego roku.

Więcej informacji: 
Beata Kocerba – pok. 112, tel. 32 353 84 25 wew. 112.

W serwisie internetowym śląsko-dąbrowskiej Solidarności (www.solidarnosckatowice.pl) można 
pobrać druki bilansu, rachunku wyników, informacji dodatkowej – załączniki do CIT-8 oraz 
inne (zakładka: Dla związkowców/Dokumenty do pobrania/Druki fi nansowe).
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Bartosz Jakubowski 
CDO24

Przestępstwo zniewagi
K

ażdy obywatel, w życiu 
codziennym, nieza-
leżnie od wykonywa-

nego zawodu czy też miejsca 
zamieszkania jest narażony 
na obraźliwe, pejoratywne 
czy nawet wulgarne słowa 
płynące z ust osób trzecich.

Zachowanie osoby, która 
kieruje takie słowa w stronę 
drugiego człowieka nie pozo-
staje jednak bezkarne. Usta-
wodawca przyjął bowiem, w 
art. 216 K.k., że kto znieważa 
inną osobę w jej obecności albo 
choćby pod jej nieobecność, 
lecz publicznie lub w zamiarze, 
aby zniewaga do osoby tej 
dotarła, podlega grzywnie albo 
karze ograniczenia wolności.

Co ważne, ustawodawca 
nie sprecyzował, na czym ma 
polegać znieważanie, a więc 
należy przyjąć szerokie rozu-
mienie tego pojęcia. Przez znie-
ważanie należy zatem rozumieć 
wszelkie zachowania sprawcy, 
które w sposób demonstra-
cyjny wyrażają pogardę dla 
innej osoby, w szczególności 
mają poniżyć jej godność 
osobistą i sprawić, by poczuł się 
dotknięty lub obrażony. Przepis 
nie określa także formy znie-
ważenia, a więc należy przyjąć, 
że sprawca może zastosować 
jakiekolwiek środki wyrazu, 

np. znieważyć słowem (ustnie), 
pismem (listem, rysunkiem, 
obrazem) lub gestem, w szcze-
gólności, gdy jest on uważany 
w danym środowisku za obraź-
liwy. Tym samym w przy-
padku, w którym ktokolwiek 
poczuje się urażony, dotknięty 
słowami lub innym obraź-
liwym zachowaniem sprawcy, 
posiada wówczas uprawnienie 
do ochrony swoich praw na 
drodze postępowania karnego. 
Przyjmuje się powszechnie, 
że dobrem chronionym prze-
stępstwa zniewagi jest cześć 
wewnętrzna człowieka, tj. 
obejmująca ochronę szacunku, 
dobrego imienia i godności 
pokrzywdzonego przed naraże-
niem go na negatywne odczucia 
jego samego (subiektywne). 
Samo subiektywne negatywne 
odczucie pokrzywdzonego 
wbrew przyjętym normom 
postępowania nie wyczerpuje 
znamion przestępstwa znie-
wagi. Ma to także znaczenie 
w sytuacji, gdy pokrzywdzony 
jest subiektywnie niezdolny 
do zrozumienia poczynionej 
przez sprawcę zniewagi, np. w 
sytuacji obiektywnego znie-
ważania małego dziecka lub 
osoby niepoczytalnej. W takim 
wypadku uprawnienia ochrony 
wynikające z art. 216 K.k. na 

zasadach ogólnych może reali-
zować przedstawiciel takiej 
osoby – opiekun. 

Warto także pamiętać, że § 3 
wskazanego przepisu stanowi, 
że jeżeli zniewagę wywołało 
wyzywające zachowanie się 
pokrzywdzonego albo jeżeli 
pokrzywdzony odpowie-
dział naruszeniem nietykal-
ności cielesnej lub zniewagą 
wzajemną, sąd może odstąpić 
od wymierzenia kary. Tym 
samym, jeżeli nasze zachowanie 
będzie w sposób obiektywny 
prowokować sprawcę do znie-
ważającego postępowania, lub 
też, jeżeli zniewagi będą miały 
charakter dynamicznej inter-
akcji wzajemnej, to ochrona 
jednoczesnych sprawców i 
pokrzywdzonych może być 
odpowiednio ograniczona.

W przypadku przestępstwa 
zniewagi nie wystarczy jednak 
poprzestać na zawiadomieniu 
o popełnionym przestępstwie 
organów ścigania (policja, 
prokuratura). Czyn zabro-
niony z art. 216 K.k. jest 
czynem ściganym z oskar-
żenia prywatnego. To zaś 
oznacza, że organy ścigania 
co do zasady nie prowadzą 
postępowania przygotowaw-
czego (choć mogą je prowa-
dzić, a także przyłączyć się 

do postępowania wszczętego 
z oskarżenia prywatnego 
na każdym jego etapie). Z 
powyższych względów, to 
na pokrzywdzonym ciąży 
obowiązek zredagowania 
i skierowania prywatnego 
aktu oskarżenia do właś-
ciwego wydziału karnego 
sądu rejonowego. Warto 
pamiętać, że prywatny akt 
oskarżenia podlega opłacie 
stałej w kwocie 300 zł. 

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 
801 003 138 lub 32 4781700. 
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

§

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

MAMY
Stanisława Płatka

członka Społecznego Komitetu
Pamięci Górników KWK Wujek poległych 16.12.1981

Najszczersze wyrazy współczucia

Rodzinie i Bliskim

w imieniu
Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 

NSZZ Solidarność

przekazuje
przewodniczący 
Dominik Kolorz

Ogłoszenie

Łącząc się w żałobie i smutku 
po śmierci 

MAMY
Stanisława Płatka

Wyrazy serdecznego współczucia
oraz zapewnienie o modlitwie 

w intencji Zmarłej

Rodzinie i Bliskim

przekazuje
Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 

NSZZ Solidarność

W bolesnych chwilach
po śmierci

MAMY
łączymy się w bólu ze

Stanisławem Płatkiem 
i Jego Rodziną

Wyrazy najgłębszego współczucia
i słowa otuchy

przekazują
przyjaciele ze Społecznego Komitetu

Pamięci Górników KWK Wujek poległych 16.12.1981
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» W SEJMIE JAK W KAŻDEJ INNEJ 
ROBOCIE pracownik powinien się 
dokształcać i stale poszerzać swoje kompe-
tencje. Pogląd ten podziela nasz ulubiony 
poseł od zielonych ludzików Kłopotek 
Eugeniusz. Od niedawna pan poseł może 
przed nazwiskiem dołożyć sobie na wizy-
tówce literki dr. Tytuł obronionej kilka dni 
temu rozprawy doktorskiej posła Euge-
niusza brzmi „Wpływ postaci fi zycznej 
ziarna owsa na efekty produkcyjne, 
strawność i jakość tuszek gęsi Białych 
Kołudzkich”. Jak wynika z badań posła 
Eugeniusza, gdy nakarmi się gęś całym 
ziarnem wtedy urośnie większa, a gdy 
owsem ześrutowanym, będzie miała 
lepsze mięso. I niech ktoś teraz powie, że 
na Wiejskiej brakuje fachowców. Na razie 
co prawda od gęsi, a nie od ludzi, ale nie 
od razu Kraków zbudowano. 

» POLITYK NIE GĘŚ, na samym ziarnie 
owsa nie wyżyje, nawet ześrutowanym. 
Dlatego też nasi drodzy parlamentarzyści 
po raz drugi w tej kadencji podnieśli sobie 
ryczałt na prowadzenie biur poselskich 
o tysiaka. Jak powszechnie wiadomo 
łatwiej jest zobaczyć jednorożca, niż zastać 
posła w jego biurze poselskim podczas 
teoretycznie obowiązkowych dyżurów. 
No ale w końcu sekretarka też powinna 
mieć prawo do odprawiania obywateli z 
kwitkiem w komfortowych warunkach. 

» DLA POLITYKÓW JESZCZE 
WAŻNIEJSZE OD KASY są stano-
wiska, choć w sumie zazwyczaj to na 
jedno wychodzi. Niejaki poseł Nitras z 
peło, który podczas bohaterskiej okupacji 
Sejmu zasłynął wyjątkową troską o rzeczy 
innych posłów pozostawione na sali 

plenarnej, ogłosił, że Jarosław Gowin 
chciał go politycznie skorumpować, 
oferując mu stołek ministra sportu. Na 
tę rewelację sam Gowin odpowiedział 
na twitterze w sposób następujący: 
„Powiem Wam prawdę. Zaproponowałem 
stanowisko ministra sportu Kamilowi 
Stochowi. Zastanawia się”. Przedsta-
wicielom opozycji totalnej musi być 
przykro, że stali się tak zabawni, że jest 
w stanie ich wyśmiać nawet największy 
sztywniak w rządzie. 

» NA KONIEC O ALIMENCIARZU 
ROKU, który mimo serii kompromi-
tujących samobójów strzelonych w 

ostatnich tygodniach został ponownie 
wybrany szefem kodziarzy. Na razie co 
prawda tylko na Mazowszu, ale od razu 
zapowiedział, że będzie się ubiegał o 
funkcje kierownika całego Komitetu. 
Jeszcze przed głosowaniem Alimenciarz 
zapowiedział, że jednym z jego priory-
tetów będzie przyznanie sobie pensji. 
Słusznie, po co ma chłopina kombinować 
z jakimiś fakturami. Dzięki badaniom 
dr. Kłopotka wiemy, że nawet gęsi lubią 
sobie powybrzydzać, gdy karmi się ich 
byle czym. Na szczęście dla Alimenciarza 
kodziarze to nie gęsi i łykają wszystko 
zupełnie bezkrytycznie. 

PODRÓŻNY&GOSPODZKI

WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe

ROZBAWIŁO nas to

Foto: esmem

Stirlitz wszedł do gabinetu i ujrzał 
Mullera leżącego na podłodze i 
nie dającego oznak życia.
– Otruty – pomyślał Stirlitz przy-
glądając się rączce siekiery wysta-
jącej z piersi.

***
Komisja zadaje pytanie:
– Proszę opisać pracę silnika.
– Brrrruuum, bruuum, wrrrryyy...

***
– Pani syn nie powinien chodzić 
na lekcje gry na skrzypcach. On 
nie ma za grosz słuchu – mówi 
nauczycielka.
Na to mama:
– On nie ma słuchać, on ma grać!

Dżentelmen rozmawia ze swoją 
sąsiadką:
– Madame, słyszałem wczoraj jak 
pani śpiewała.
– Tak tylko, dla zabicia czasu – 
odpowiada zawstydzona dama.
– Straszną broń Pani wybrała, 
Madame!

***
Teściowa przyjeżdża w odwie-
dziny do zięcia i córki. Drzwi 
otwiera zięć:
– O, mamusia! A mamusia na 
długo?
– Na tak długo synku, aż wam 
się znudzę.
– To mamusia nawet nie wejdzie?

Teść wchodzi przez bramkę do 
ogródka i widzi w oknie domu 
smutnego zięcia.
Teść pokazuje jeden kciuk w górę, 
na co zięć z okna obydwa. Wtedy 
teść z pytającą miną robi „węża” 
ręką, a zięć odpowiada tak samo, 
ale dwuręcznie. Na co teść wali 
się w klatkę pięścią, a zięć masuje 
dłonią po brzuchu i obydwaj znikają.
Tłumaczenie:
T: Mam fl aszkę!
Ź: To mamy dwie!
T: Żmija w domu?
Ź: Są obie.
T: To co, pijemy na klatce?
Ź: Nie, na śmietniku! 

Pielęgniarka pyta pacjenta.
– Miewa pan czasem jakieś 
nudności?
– Nie, mam tu takie małe radyjko...

***
– Czym czyścisz okulary?
– Ściereczką.
– I ja ściereczką, ale nie schodzi.
– A czym nasączasz?
– Niczym, po prostu chucham 
na szkła.
– Ja też... A co pijesz? 

***
Dzień przed walentynkami do 
szkolnego sklepiku wpada Jasio.
– Poproszę kartkę z napisem „Tylko 
dla Ciebie”. Ze 20 sztuk... 

Mama mówi do Jasia:
– Jasiu, idź mi kup biustonosz, ale 
taki, żeby dobrze na mnie leżał.
– Dobrze mamo, pójdę.
Jasiu powtarza sobie biustonosz, 
biustonosz, aż w końcu potknął 
się o kamień i mówi:
– Co ja miałem kupić? A, już 
wiem – listonosz.
Przychodzi do sklepu i mówi:
– Poproszę listonosza.
– Ale listonosz jest na poczcie.
Jasiu przychodzi na pocztę i mówi:
– Poproszę listonosza.
– A jakiego?
– Obojętnie, byleby dobrze na 
mamie leżał.

Siedzi Janko Muzykant na wzgórku 
nad Wisłą i wzdycha:
– Echhh... Bach umarł.
Po chwili:
– Echhh... Beethoven nie żyje.
I jeszcze po chwili:
– Kurde i ja się coś źle czuję.

***
Jasio szepcze tacie na ucho:
– Jak dasz mi 10 złotych, to 
powiem ci, co mówi mamie taki 
pan w mundurze, który przychodzi 
tu co rano. 
Ojciec wyjmuje 200 zł i daje synowi.
– I co, Jasiu? Co mówi?
– Mówi: „Dzień dobry! Poczta 
dla pani”. 

Reklama

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


