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D
zięki Wojewódz-
kiej Radzie Dia-
logu Społecznego 
udało się skłonić 
pracodawcę do 

rozmów i doprowadzić do 
zakończenia strajku. Podpi-
sane przez nas porozumienie 
jest kompromisem. Pracow-
nicy liczyli na podwyżki w tej 
wysokości, ale mieli nadzieję, 
że wejdą one w życie szyb-
ciej – powiedział po zakoń-
czeniu WRDS Witold Siwek, 
przewodniczący Solidarności 
w zawierciańskiej odlewni.

Zgodnie z zapisami poro-
zumienia stawki godzinowe 
pracowników fizycznych 
Odlewni Żeliwa wzrosną 
o 2,50 zł brutto. Pierwszą część 
podwyżki w wysokości 1,50 zł 
pracownicy otrzymają wraz z 
wynagrodzeniem za luty, ale 
z wyrównaniem od 1 stycznia 
tego roku. Z kolei najpóźniej od 
1 kwietnia 2018 roku stawki 
godzinowe pracowników fi zycz-
nych podniesione zostaną średnio 
o 1 zł. Do wzrostu płac wliczone 
zostaną regulacje płacowe, które 
w styczniu jednostronne wpro-
wadził pracodawca. Wówczas 
część pracowników otrzymała 
podwyżki w wysokości złotówki 
lub 50 groszy za godzinę.

Podczas posiedzenia WRDS 
strony uzgodniły, że podwyżką 
nie zostaną objęci pracownicy, 
którzy zarabiają na rękę 2500 
zł bez godzin nadliczbowych. 
– Wyłączenie tych pracow-
ników jest ustępstwem z naszej 
strony, ale trzeba pamiętać, że 
zdecydowana większość załogi 
zarabia ok. 2300 zł brutto. Dzięki 
temu porozumieniu wzrosną 
zarobki tych pracowników, 
którzy mają najmniej – dodał 
Witold Siwek.

Kolejny punkt porozu-
mienia dotyczy wznowienia 
negocjacji płacowych w fi rmie 
dotyczących drugiej części 
podwyżki zapisanej w poro-
zumieniu. Rozmowy mają 
się rozpocząć w grudniu tego 

roku. Mają one dotyczyć możli-
wości podniesienia drugiej 
części podwyżki i wprowa-
dzenia jej przed zapisanym 
w porozumieniu terminem, 
czyli wcześniej niż 1 kwietnia 
2018 roku. W podpisanym 
15 lutego porozumieniu praco-
dawca zobowiązał się również, 
że nie wyciągnie żadnych 
negatywnych konsekwencji 
wobec pracowników, którzy 
przystąpili do strajku. 

Posiedzenie WRDS poświę-
cone dramatycznej sytuacji w 
zawierciańskiej odlewni zwołane 
zostało w trybie pilnym na 
prośbę Komitetu Strajkowego 
działającego w tym zakładzie. 
Wzięli w nim udział m.in. 

przedstawiciele zakładowych 
organizacji związkowych oraz 
prezes zarządu spółki Jarosław 
Gronowski. – Rozmowy były 
bardzo trudne, ponieważ od 
początku strajku po obu stro-
nach narastały emocje. Dziękuję 
obu stronom za wykazanie 
dobrej woli – powiedział po 
zakończeniu rozmów przewod-
niczący WRDS Marek Zychla.

– To porozumienie jest 
oczywiście kompromisem, 
spełnienie postulatów płaco-
wych pracowników odlewni 
zostało rozłożone w czasie, 
ale okazało się, że można 
rozmawiać i gdyby wcześ-
niej była wola dialogu, to do 
tego strajku wcale nie musiało 

dojść. Zdesperowani pracow-
nicy po prostu w pewnym 
momencie poczuli, że nie mają 
już innego wyjścia. Dobrze 
jednak, że w końcu doszło 
do zawarcia porozumienia. 
Śląsko-dąbrowska Solidarność 
przez cały czas trwania strajku 
podejmowała wysiłki, aby 
doprowadzić do konstruktyw-
nych rozmów zarządu fi rmy 
z załogą i konfl ikt rozwiązać, i 
w końcu to się udało. Cieszę się, 
że Wojewódzka Rada Dialogu 
Społecznegow Katowicach po 
raz kolejny wywiązała się ze 
swojego zadania – powiedział 
po podpisaniu porozumienia 
Dominik Kolorz, szef śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności.

Strajk w odlewni rozpoczął 
się 6 lutego. Przystąpili do niego 
pracownicy wydziałów mecha-
nicznego, odlewni i żarzalni. 
Swoje obowiązki wykony-
wały wyłącznie osoby odpo-
wiedzialne za pracę maszyn 
i urządzeń oraz utrzymanie 
procesów technologicznych.

7 lutego przed zakładem 
zorganizowana została pikieta. 
Wzięło w niej udział ok. 300 
osób. Strajkujących pracow-
ników odlewni wsparli miesz-
kańcy powiatu zawierciań-
skiego oraz związkowcy 
z Solidarności z Katowic, 
Sosnowca i Tarnowskich Gór.

Spór zbiorowy na t le 
płacowym rozpoczął się 

w fi rmie we wrześniu ubiegłego 
roku. Wszczęły go dwa spośród 
trzech związków zawodowych 
działających w zakładzie: Soli-
darność i NSZZ Pracowników 
Odlewni Żeliwa S.A. Podczas 
negocjacji prowadzonych przez 
związki z pracodawcą oraz 
rozmów z udziałem media-
tora nie udało się osiągnąć 
porozumienia. W przeprowa-
dzonym w styczniu referendum 
pracownicy opowiedzieli się 
za rozpoczęciem strajku.

W odlewni zatrudnionych 
jest ponad 550 pracowników. 
Zakład produkuje złączki 
żel iwne do centralnego 
ogrzewania.

AGNIESZKA KONIECZNY

15 lutego przedstawiciele pracodawcy i strony związkowej podpisali porozumienie płacowe kończące 
trwający od ponad tygodnia strajk w Odlewni Żeliwa w Zawierciu. Kompromis udało się osiągnąć podczas 
posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach.

KONIEC STRAJKU W ODLEWNI. 
JEST POROZUMIENIE

Foto: TŚD

Halina Cierpiał: To bardzo dobra 
wiadomość dla pracowników uzdrowisk 
oraz przede wszystkim dla pacjentów 
tych placówek. » STRONA 4

Bogusław Hutek: Nie widać ze strony 
zarządu i resortu woli do podjęcia rozmów 
na temat renegocjacji porozumienia 
z kwietnia zeszłego roku » STRONA 3
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W
iecie już jakiego zapachu był 
wunderbaum w seicento, które 
zderzyło się z rządową kolumną 

wiozącą premier Beatę Szydło? Jeśli nie, to 
na pewno się dowiecie. Jak nie dziś, to jutro. 
Być może posłowie opozycji zwołają na 
ten temat konferencję prasową z udziałem 
sąsiada nieszczęśnika, który feralnego dnia 
zasiadł za kierownicą fi ata w Oświęcimiu. 
Oczywiście zaraz potem będzie briefi ng 
prasowy posłów ekipy rządzącej, którzy z 
kolei wystąpią w towarzystwie kioskarki, 
u której prowadzący rządową limuzynę 
oficer BOR zawsze kupuje papierosy 
i gumę do żucia. Na facebooku powstaną 
kolejne dziesiątki fanpejdży, na których 
różni śmieszkowie będą wrzucać obrazki 
z pancernym seicento. Z kolei w głównym 
wydaniu Wiadomości wyemitowany zostanie 
obszerny materiał o tym, że 21-latkowie w 
ogóle nie powinni mieć prawa do prowa-
dzenia samochodów, skuterów, ani innych 
pojazdów zaopatrzonych w silnik.

Już dawno przywykłem do tego, że 
polityczno-medialne postrzeganie rzeczy-
wistości przez tzw. warszawkę diametralnie 
różni się od tego, jak tę samą rzeczywistość 
postrzegają normalni ludzie. Przyzwycza-
iłem się też, że politycy wszelkiej maści do 
bieżącej międzypartyjnej nawalanki są w 
stanie wykorzystać bez cienia skrupułów 
absolutnie wszystko. Nawet wypadek samo-
chodowy, w którym mogli zginąć ludzie, bez 
względu na to, czy jechali rządową audicą, 
czy prywatnym fi acikiem. 

Wypadek samochodowy jednej z najważ-
niejszych osób w państwie to oczywiście 
sprawa ważna i naturalnym jest, że poli-
tycy i dziennikarze wypowiadają się na ten 
temat. Można by się jednak spodziewać, 
że ta dyskusja będzie dotyczyć poziomu 
bezpieczeństwa najwyższych państwo-
wych urzędników w kraju i tego, jak to 
bezpieczeństwo poprawić. Zamiast tego 
obie strony od razu zaczęły ferować wyroki, 
podgrzewać emocje i opowiadać pirami-
dalne bzdury mające co najwyżej luźny 
związek z całym wydarzeniem. 

I tylko nadziwić się nie mogę, że to 
wciąż jest skuteczne. Większość z nas daje 
się wciągnąć w ten teatrzyk, nie zdając 
sobie sprawy, że z teatrzykiem ma do 
czynienia. Udzielają nam się kreowane 
sztucznie emocje. Zażarcie dyskutujemy 
o tym, czy linia na drodze była ciągła, czy 
przerywana. Większość z nas jest święcie 
przekonana, że nic ważniejszego na świecie 

się nie dzieje. Chłoniemy każde słowo 
z telewizora i literkę z gazety. Inne wyda-
rzenia kompletnie nam umykają.

Tymczasem w środę Parlament Euro-
pejski zatwierdził kontrowersyjną umowę 
CETA. Oznacza to, że de facto jej zapisy już 
zaczęły obowiązywać. Już niebawem skle-
powe półki mogą zapełnić się genetycznie 
modyfi kowaną żywnością, wszelkie usługi 
publiczne mogą zostać przymusowo spry-
watyzowane, a którejś z wielkich korporacji 
może przyjść fantazja, aby pozwać Polskę 
za to, że np. płaca minimalna jest u nas zbyt 
wysoka. Przez to korporacja musi płacić 
pracownikom w Polsce więcej i nie może 
zarobić tyle, ile by chciała. To wcale nie są 
żarty, ale kogo to obchodzi. Porozmawiajmy 
lepiej o tym, czy kogut na rządowej limu-
zynie tylko migał, czy robił też „ijo” „ijo”.

TRZECI Z CZWARTĄ:)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: esmem

Zażarcie dyskutujemy o tym, czy 
linia na drodze była ciągła, czy 
przerywana. Większość z nas 
jest święcie przekonana, że 
nic ważniejszego na świecie 
się nie dzieje.

KRÓTKO

Zagrożonych 
1000 miejsc pracy
» SIEĆ PRAKTIKER ZNAJDUJE SIĘ W CORAZ WIĘK-
SZYCH TARAPATACH. Kolejne markety są zajmowane 
przez komorników. W skali całego kraju zagrożone są 
miejsca pracy ponad 1000 pracowników sieci. 
W ostatnich dniach komornicy weszli m.in do 
marketów budowlanych Praktikera w Czeladzi, Zabrzu, 
Poznaniu, Krakowie i Łodzi. Działalność handlową 
kończą lub już zakończyły też sklepy m.in. w Katowi-
cach, Rybniku, Opolu i Warszawie-Jankach. 
Do marca 2013 roku Praktiker Polska był własnością 
niemieckiej firmy Praktiker A.G., należącej do koncernu 
Metro. Później trafił w ręce nowego inwestora. Od 
listopada 2016 roku spółka znajduje się w postępo-
waniu sanacyjnym. Prowadzona restrukturyzacja miała 
umożliwić jej wyjście z kłopotów. Rozpoczęcie egze-
kucji komorniczych może jednak uniemożliwić 
proces naprawy.
Jak podkreśla Mariusz Włodarczyk, przewodniczący 
Solidarności w Praktikerze, organizacja związkowa jest 
w stałym kontakcie z zarządcą firmy wyznaczonym 
przez sąd i na bieżąco przekazuje wszelkie infor-
macje członkom związku. – Zarządca nie utrudnia 
nam prowadzenia normalnej działalności związkowej. 
Mimo bardzo trudnej sytuacji, cały czas rozmawiamy. 
Bez względu na to jak dalej potoczą się losy naszej 
firmy, dołożymy wszelkich starań, aby interesy pracow-
ników zostały należycie zabezpieczone – zaznacza 
przewodniczący. 

KAR

INNI napisali

Niższe zasiłki 
dla Polaków

Jak donosi Polskie Radio, niemiecki 
rząd pracuje nad ustawą ograniczającą 
świadczenia na dzieci wypłacane w tym 

kraju emigrantom zarobkowym z innych 
krajów Unii Europejskiej.

Chodzi o dzieci, które nie przebywają 
w Niemczech razem z pracującym tam 
rodzicem, ale pozostały w swoim macie-
rzystym kraju. Niemieckie ministerstwo 
fi nansów chce, aby w takich przypadkach 
świadczenie na dzieci tzw. „kindergeld” 
zostało obniżone.

Przygotowywane cięcia dotkną przede 
wszystkim Polaków. W wielu polskich rodzi-
nach jedno z rodziców pracuje zarobkowo 
za Odrą, podczas gdy drugie pozostaje 
z dziećmi w naszym kraju.

Z danych niemieckiego resortu fi nansów 
wynika, że zasiłek na dzieci pobiera 185 
tys. obywateli krajów UE niebędących 
Niemcami, których pociechy przebywają 
w kraju pochodzenia. Wśród nich 87 tys. 
stanowią Polacy. Świadczenie na dzieci 
dla obywateli naszego kraju ma zostać 
obniżone o ponad połowę ze 192 do 92 
euro miesięcznie. 

Zmianie przepisów sprzeciwia się Komisja 
Europejska jednak niemiecki rząd nie 
zamierza wycofać się z planowanych cięć. 
Propozycję obniżenia świadczeń popierają 
partie koalicji rządowej SPD i CDU/CSU.

Protesty greckich 
rolników

14 
lutego na ulicach Aten prote-
stowało kilka tysięcy rolników. 
Demonstranci sprzeciwiają się 

polityce rządu Aleksisa Tsiprasa i Unii Euro-
pejskiej. W przypadku braku realizacji ich 
postulatów zapowiadają zaostrzenie akcji 
protestacyjnych polegających na blokadzie 
dróg. Tego typu protesty prowadzone są 
w całym kraju od stycznia. 

Jak donoszą greckie media rolnicy 
z tego kraju podkreślają, że prowadzona 
przez rząd polityka rolna przyczynia 
się do likwidacji małych i średnich 
gospodarstw. Uczestnicy akcji protesta-
cyjnych domagają się m.in. obniżenia 
składek ubezpieczeniowych dla rolników, 
zwiększenia kwoty wolnej od podatku, 
zwolnienia z podatków oleju napędo-
wego wykorzystywanego w rolnictwie 
i zagwarantowania cen minimalnych na 
produkty rolne. 

W czasie gdy na ulicach stolicy Grecji 
trwała demonstracja, rolnicy z północnej 
części kraju zorganizowali blokadę dróg 
dojazdowych do przejścia granicznego 
z Macedonią. Protestujący podkreślają, że 
tego typu akcje protestacyjne ulegną zaost-
rzeniu jeśli rząd nie spełni ich postulatów. 
Protesty rolników wspiera antyeuropejski 
ruch PAME oraz związki zawodowe zrze-
szające rzemieślników i kupców.   

Pieniądze szczęścia 
nie dają

M
łoda brytyjka, która w 2013 roku 
wygrała milion funtów, zamierza 
pozwać organizatorów loterii za to, 

że pieniądze nie dały jej szczęścia. Milio-
nerka oznajmiła, że posiadanie tak dużej 
ilości pieniędzy wiąże się z ogromnym 
stresem, a wygrana zrujnowała jej życie. 

Nieszczęśliwa milionerka wygrała fortunę 
na loterii, mając 17 lat. Dziewczyna zaczęła 
hurtowo kupować luksusowe ubrania 
i torebki, zerwała kontakt z przyjaciółmi, 
rozstała się z chłopakiem i wyprowadziła 
z domu rodziców. Przeszła również szereg 
drogich operacji plastycznych. 

Po kilku latach pławienia się w luksusach 
młoda Brytyjka zauważyła, że doskwiera 
jej samotność, a jej życie stało się zupełnie 
puste i pozbawione sensu. Winą za ten 
stan rzeczy dziewczyna obarcza organi-
zatorów loterii. 

Zgodnie z brytyjskim prawem udział 
w grach losowych mogą brać udział już 
16-latkowie. W ocenie milionerki jest to 
niedopuszczalne. Uważa, że tylko osoby 
pełnoletnie, które są bardziej stabilne 
emocjonalnie i mają większe doświad-
czenie życiowe powinny brać udział 
w loterii. W związku z powyższym szykuje 
pozew przeciwko organizatorom loterii, 
na której się wzbogaciła. 

OPRAC. ŁK

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

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
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P
rzewodniczący Soli-
darności w Polskiej 
Grupie Górniczej 
Bogusław Hutek 
podkreśla, że nie 

jest przeciwny przyłączeniu 
KHW do PGG. – Nasz sprzeciw 
budzi sposób, w jaki strona 
rządowa zmierza do realizacji 
tego planu. Przedstawiciele 
rządu z jednej strony straszą 
pracowników KHW, że jeżeli nie 
poddadzą się procesowi połą-
czenia na warunkach narzu-
canych przez ministerstwo, to 
ogłosi się upadłość holdingu. 
Z drugiej strony natomiast 
straszy się pracowników PGG, 
że będą za tę upadłość odpo-
wiedzialni. Ten sposób postę-
powania jest nie do przyjęcia. 
To próba skłócenia załóg obu 
fi rm w imię zasady dziel i rządź 
– podkreśla Hutek.

Przerzucanie odpowiedzialności
W jego ocenie, w ten sposób 
resort i zarządy spółek próbują 
przerzucić odpowiedzialność 
za swoje błędy w zarządzaniu 
na pracowników PGG i KHW. 
– O ile w przypadku sytuacji 
w Kompanii Węglowej można 
było mówić, że to efekt kary-
godnych błędów i zaniedbań 
poprzedniego rządu i zarządów 
spółki. O tyle w przypadku KHW 
mamy do czynienia z błędami 
zarządu firmy powołanego 
przez obecną ekipę rządząca 
– dodaje przewodniczący.

 – Szóstego lutego w czasie 
spotkania przedstawicieli strony 
społecznej z władzami resortu 
energii na żadne pytanie doty-
czące funkcjonowania połączo-
nych struktur nie otrzymaliśmy 
odpowiedzi, która rozwiałaby 
nasze wątpliwości. Dlatego też 
kilka dni później Solidarność 
z PGG przyjęła stanowisko, 
że przed połączeniem obu 
spółek musi zostać uzgodnione 
i podpisane porozumienie, które 

zagwarantuje pracownikom, że 
nie będą po raz kolejny płacić 
za nie swoje błędy – podkreśla 
Bogusław Hutek.

Warunki Solidarności z PGG
W stanowisku przedstawio-
nych zostało pięć warunków, 
jakie muszą być spełnione, aby 
planowane połączenie mogło 
zostać zaakceptowane przez 
stronę społeczną. – Doma-
gamy się, aby porozumienie 
zawierało przede wszystkim 
gwarancje dalszego funkcjo-
nowania wszystkich kopalń 
i ruchów oraz zakładów PGG, 
a także gwarancje zatrud-
nienia dla wszystkich pracow-

ników spółki. Ponadto żądamy 
gwarancji utrzymania inwestycji 
na poziomie nie mniejszym 
niż zapisany w Planie Tech-
niczno-Ekonomicznym PGG 
na 2017 rok oraz zwiększenia 
ich w latach kolejnych – mówi 
Bogusław Hutek. Pozostałe 
warunki przedstawione w stano-
wisku dotyczą przywrócenia 
elementów wynagrodzenia 
zawieszonych na mocy porozu-
mienia z kwietnia 2016 roku oraz 
utrzymania takiego poziomu i 
struktury zatrudnienia, które 
zapewnią bezpieczne wykony-
wanie zadań. – Gdy zgadza-
liśmy na zawieszenie pewnych 
elementów wynagrodzenia, 

zapewniano nas, że jeśli wyniki 
ekonomiczne firmy w 2017 
roku zaczną się poprawiać, 
mamy otwartą drogę do rene-
gocjacji w tej sprawie. W naszej 
ocenie symptomy poprawy 
są wyraźnie widoczne, stąd 
postulat rozpoczęcia rozmów 
o przywróceniu zawieszonych 
elementów rocznego wyna-
grodzenia górników z PGG 
– dodaje Hutek.

Rozmowy bez przełomu
Po opublikowaniu stanowiska 
Solidarności z PGG odbyły się 
kolejne spotkania i rozmowy 
dotyczące fuzji. Najpierw 
spotkały się organizacje „S”

z KHW i PGG. Później sprawę 
omawiały wszystkie górnicze 
centrale związkowe z obu 
spółek. 15 lutego reprezentanci 
strony społecznej spotkali się 
z kierownictwem Minister-
stwa Energii. – Trudno mówić 
o jakimkolwiek przełomie. 
Niestety nie widać ze strony 
zarządu i resortu energii woli 
do podjęcia rozmów na temat 
renegocjacji porozumienia z 
kwietnia zeszłego roku i to 
pomimo faktu, że ten doku-
ment taką możliwość prze-
widuje. Czekają nas kolejne 
trudne rozmowy. Głównym 
naszym zadaniem, nie tylko 
Solidarności, ale wszystkich 

związków zawodowych, jest 
dbanie o przyszłość załóg 
i mam nadzieję, że wszyscy 
się z tego zadania wywiążemy 
– powiedział po spotkaniu 
15 lutego przewodniczący 
Solidarności w PGG.

„Nie” dla likwidacji kopalń
15 lutego swój projekt porozu-
mienia dotyczący warunków 
połączenia z PGG przedstawili 
ministrowi energii i zarządowi 
spółki związkowcy z KHW. 
– Po pierwsze, sprzeciwiamy 
się likwidacji którejkolwiek z 
kopalń. Po drugie, nie widzimy 
innej możliwości niż przejście 
do nowego pracodawcy w 
oparciu o artykuł 231 Kodeksu 
pracy, dzięki czemu pracownicy 
zyskaliby pewność, że przez 
najbliższy rok będą wynagra-
dzani na obecnych zasadach. 
Po trzecie, chcemy gwarancji 
pracy dla wszystkich pracow-
ników KHW, którzy trafi ą do 
Polskiej Grupy Górniczej, a nie 
dla „jak największej” liczby 
pracowników, jak proponuje 
pracodawca – mówi Piotr 
Bienek, wiceprzewodniczący 
Solidarności w Katowickim 
Holdingu Węglowym.

Jak tłumaczy, podczas wcześ-
niejszego spotkania z zarządem 
KHW związkowcom przedsta-
wiono projekt porozumienia, 
który w ich ocenie jest nie 
do zaakceptowania. Doku-
ment ten przewidywał m.in. 
wypowiedzenie Holdingowej 
Umowy Zbiorowej, regulującej 
wynagrodzenia pracowników 
spółki. – Ponadto kopalnię 
Wieczorek i Ruch Śląsk chciano 
przenieść do Spółki Restruktu-
ryzacji Kopalń, czyli rozpocząć 
proces likwidacyjny, jeszcze 
w tym roku. Na to wszystko 
oczywiście żaden związek się 
nie zgodził – podkreśla Bienek. 

GRZEGORZ PODŻORNY,
ŁUKASZ KARCZMARZYK, MJ

W związku z planowanym przyłączeniem Katowickiego Holdingu Węglowego do Polskiej Grupy Górniczej 
Solidarność z PGG domaga się uzgodnienia i podpisania porozumienia, które ściśle określałoby warunki i 
zasady planowanej fuzji obu spółek. Swoje postulaty w tej sprawie przedstawili też związkowcy z KHW.

Foto: commons.wikimedia.org/Petr Štefek

Najpierw porozumienie, potem łączenie

PEC Zabrze
» OD 1 LUTEGO ŚREDNIO O 3 PROC. 
WZROSŁY PŁACE ZASADNICZE w Przedsię-
biorstwie Energetyki Cieplnej w Zabrzu. Wzrost 
płac oraz zasady podziału podwyżki wypraco-
wali wspólnie z zarządem spółki przedstawi-
ciele związków zawodowych. – Podczas rozmów 
uzgodniliśmy, że o podziale podwyżki decydować 
będą kierownicy, uzależniając jej wysokość m.in. 
od ocen pracy i liczby absencji chorobowych. 
Jednak jednocześnie pracodawca poinformował, 
że nie będzie miał uwag, jeśli przełożeni przyznają 
wszystkim pracownikom podwyżki w jednakowej 
wysokości – mówi Adam Lisiecki, przewodniczący 
zakładowej Solidarności. – Jesteśmy zadowoleni z 
obecnego poziomu dialogu społecznego w fi rmie. 
To pierwszy zarząd od lat, z którym tak dobrze się 
dogadujemy – podkreśla przewodniczący.
Zabrzańskie PEC zatrudnia ok. 140 pracowników. 

DPS „Zameczek”
» OD POCZĄTKU ROKU O 150 ZŁ BRUTTO 
WZROSŁY PŁACE ZASADNICZE pracowników 
Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni 
Nieborowskiej. To efekt starań zakładowej Soli-
darności.– O podwyżki wystąpiliśmy do Staro-
stwa Powiatowego w Gliwicach pod koniec roku. 
Podkreślaliśmy, że podwyżek w DPS nie było od 
kilku lat. Przekonywaliśmy też, że problemu niskich 
płac w naszej placówce nie rozwiąże obligatoryjna 
podwyżka do poziomu tegorocznej płacy mini-
malnej, czyli 2 tys. brutto, bo pensje większości 
pracowników naszego DPS bardzo nieznacznie, 
ale ją przekraczają. Ostatecznie starostwo podjęło 
decyzję o zwiększeniu budżetu dla naszej placówki 
na 2017 rok i z tych środków zostały sfi nansowane 
podwyżki – mówi Magdalena Adamska, przewod-
nicząca zakładowej Solidarności.

BG

KRÓTKO 

» O OKOŁO 3 PROC. WZROSŁY WYNAGRO-
DZENIA W ZAKŁADACH NKT CABLES w 
Warszowicach i Knurowie. Część sumy podwyżki 
przeznaczono na wzrost płac zasadniczych, 
resztę włączono do premii kwartalnych. Wyso-
kości podwyżek dla poszczególnych pracowników 
uzależniono m.in. od oceny pracy, liczby nadgo-
dzin oraz absencji chorobowych.
Wzrost zarobków pracowników NKT Cables 
wynegocjowały w styczniu zakładowe organi-
zacje związkowe.
Jak podkreśla Marek Kosmal, szef zakładowej 
Solidarności, porozumienie w sprawie podwyżek 
ma kompromisowy charakter. Na początku 
rozmów płacowych strona związkowa domagała 
się 6-procentowego wzrostu płac w spółce. 
– Powoływaliśmy się na sytuację na rynku pracy, 
która znacząco się poprawiła. Wskazywaliśmy, 

że coraz więcej pracodawców daje ludziom 
podwyżki, by zatrzymać ich w swoich fi rmach. 
Z kolei zarząd argumentował, że akurat w naszej 
branży nie najlepiej się dzieje. Ostatecznie 
stanęło na blisko 3-procentowych podwyżkach 
włączonych częściowo do stawek, częściowo do 
premii – mówi przewodniczący. 
Dodaje, że chociaż wysokość podwyżek nie do 
końca spełniła oczekiwania załogi, to ważne jest 
to, że dzięki staraniom związkowców płace w 
spółce regularnie rosną. – Wcześniej zdarzało 
się, że zarobki nawet przez kilka lat stały w 
miejscu. Od pewnego czasu, co roku mamy 
podwyżki. Rosną płace zasadnicze, a w ślad za 
tym pozostałe składniki wynagrodzeń 
– podkreśla Marek Kosmal.
Zakłady spółki NKT Cables w Warszowicach i 
Knurowie zatrudniają około 200 pracowników.

NKT Cables
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P
lany połączenia obu 
katowickich szpitali 
podległych samo-
rządowi wojewódz-
kiemu wynikają z 

zapowiadanej przez Minister-
stwo Zdrowia reorganizacji 
sposobu fi nansowania szpi-
talnictwa w Polsce. Zgodnie 
z przygotowywanym przez 
resort projektem ustawy o 
zmianie ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej fi nan-
sowanych ze środków publicz-
nych utworzona ma zostać 
sieć szpitali. Placówki, które 
zakwalifi kują się do sieci, będą 
miały zagwarantowane fi nan-
sowanie ze środków publicz-
nych na zasadzie ryczałtu 
przyznawanego na 4 lata. Z 
kolei szpitale spoza sieci będą 
ubiegały się o fi nansowanie 
świadczeń zdrowotnych w 
drodze konkursu. Jednak 
środki fi nansowe na ten cel 
będą bardzo ograniczone.

Choć prace nad projektem 
ustawy o sieci szpitali wciąż 
trwają i na razie nie wiadomo, 
jaki będzie jego fi nalny kształt, 
to samorząd wojewódzki 
już teraz podejmuje kroki 
zmierzające do połączenia 
Katowickiego Centrum Onko-
logii (dawniej Szpital im St. 
Leszczyńskiego) z Okręgowym 
Szpitalem Kolejowym w Kato-
wicach. 31 stycznia Zarząd 
Województwa Śląskiego przyjął 
projekt uchwały w tej sprawie, 
którym radni Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego mają się 
zająć 20 marca. 

Sprzeciw związków zawodowych
Połączeniu sprzeciwiają się 
pracownicy obu placówek. 
Wskazują, że plany samorządu 
nie mają żadnego uzasad-
nienia ekonomicznego, ani 
medycznego. Z kolei plano-
wana fuzja przyniesie więcej 
szkód niż pożytku zarówno dla 
pracowników, jak i pacjentów 
obu szpitali. 

W ocenie Solidarności z 
Katowickiego Centrum Onko-
logii największym problemem 
jest wielomilionowe zadłu-
żenie Okręgowego Szpitala 
Kolejowego. – Nasz szpital 
znajduje się w dobrej sytuacji 

fi nansowej. Jest zarządzany 
przez dobrego menadżera 
Włodzimierza Migacza. Szpital 
kolejowy nie miał takiego 
szczęścia. Zarządzało nim 
wielu dyrektorów, których 
pomysły nie były spójne. 
Szpital generował długi, a 
zaciągane w tym czasie zobo-
wiązania były coraz większe. 
Po połączeniu KCO ma przejąć 
wszystkie zobowiązania OSK. 
A są one wielomilionowe i 
niemożliwe do udźwignięcia. 
Tak więc próba połączenia 
obu szpitali przyczyni się 
do katastrofalnego pogor-
szenia sytuacji w jednym i 
nie przyniesie poprawy w 
drugim – mówi Ewa Majewska 
wiceprzewodnicząca Solidar-
ności w Katowickim Centrum 
Onkologii. 

Wstęp do likwidacji
Jak wskazuje Maryla Homińska, 
przewodnicząca NSZZ Solidar-
ność w Okręgowym Szpitalu 
Kolejowym, ewentualne połą-
czenie tej placówki w CKO 
może być wstępem do jej 
likwidacji. – W ostatnich latach 
mieliśmy kilku dyrektorów. 
Nasz szpital został wyposa-
żony w nowoczesny sprzęt, 
przeprowadzono informaty-
zację placówki i termomoder-
nizację budynków. Zbudo-
wano nowe bloki operacyjne i 
oddział intensywnej terapii. To 
wszystko jednak powodowało 
coraz większe zadłużenie, za 
co płacili pracownicy, którzy 
przecież nie mają wpływu 
na to, jak zarządzany jest 
szpital. Od 10 lat nie mieliśmy 
podwyżek wynagrodzeń. Teraz 

może się okazać, że w nagrodę 
za wyrzeczenia zostaniemy 
zlikwidowani – podkreśla 
przewodnicząca. 

W ocenie związkowców 
w przypadku połączenia 
szpitali część pracowników 
obu placówek może stracić 
zatrudnienie. Ucierpią również 
pacjenci, którym ograniczony 
zostanie dostęp do świadczeń 
zdrowotnych. – Zagrożone 
są miejsca pracy i w jednej, i 
w drugiej placówce. Po połą-
czeniu część stanowisk będzie 
się dublować – tłumaczy Ewa 
Majewska. – W naszym szpi-
talu działają również poradnie 
specjalistyczne, bardzo chwalone 
przez pacjentów. Istnieje bardzo 
duże ryzyko, że po połączeniu 
przestaną one funkcjonować 
– dodaje Maryla Homińska. 

Samorząd złamał prawo?
Zarząd województwa nie 
przedstawił stronie społecznej 
analizy skutków fi nansowych 
połączenia szpitali, ani szcze-
gółowych planów funkcjo-
nowania obu placówek w 
przyszłości. Nie dotrzymano 
również terminów dotyczą-
cych konsultacji społecznych 
projektu uchwały. – Zgodnie z 
przepisami konsultacje powinny 
trwać 30 dni. Tymczasem otrzy-
maliśmy projekt do konsultacji 
6 lutego, a termin ich zakoń-
czenia upływa 20 lutego. To 
złamanie prawa. W związku 
powyższym złożyliśmy wniosek 
do Wojewody Śląskiego o unie-
ważnienie uchwały Zarządu 
Województwa – mówi Mariusz 
Rosnowski, przewodniczący 
Solidarności w KCO. 

8 lutego na wniosek orga-
nizacji związkowych z Kato-
wickiego Centrum Onko-
logii odbyło się posiedzenie 
Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego poświęcone 
planowanemu połączeniu 
szpitali. Podczas obrad WRDS 
związkowcy przedstawili swoje 
obawy oraz analizy dotyczące 
negatywnych skutków fi nan-
sowych, społecznych oraz 
pracowniczych ewentualnej 
fuzji. Jak wskazuje Mariusz 
Rosnowski, do tej pory nie 
zostały one jednak wzięte 
pod uwagę przez zarząd woje-
wództwa. Kolejne spotkanie 
dyrekcji i strony społecznej 
obu szpitali z przedstawicie-
lami zarządu województwa 
zaplanowano na 16 lutego. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: TŚD

Pracownicy Katowickiego Centrum Onkologii i Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach sprzeciwiają 
się planowanemu połączeniu tych placówek. Obawiają się, że skutkiem fuzji będą redukcje zatrudnienia oraz 
pogorszenie dostępności świadczeń zdrowotnych dla pacjentów. 

Stracą pracownicy i pacjenci

Nie będzie prywatyzacji uzdrowisk
Uzdrowiska w Goczałkowicach-
-Zdroju, Rabce-Zdroju i Górkach 
Wielkich nie zostaną sprzedane. 
Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny oddalił skargi marszałka 
Wojciecha Saługi dotyczące 
zablokowania prywatyzacji 
tych placówek. Do wstrzymania 
sprzedaży uzdrowisk doszło 
dzięki interwencji Solidarności.

– To bardzo dobra wiado-
mość dla pracowników tych 

placówek oraz przede wszyst-
kim dla pacjentów, którzy nie 
stracą możliwości leczenia się 
w uzdrowiskach – mówi Halina 
Cierpiał, przewodnicząca Regio-
nalnego Sekretariatu Ochrony 
Zdrowia NSZZ Solidarność. 

Uchwałę o wyrażeniu zgody 
na zbycie 100 proc. udziałów 
w uzdrowiskach Sejmik Wo-
jewództwa Śląskiego podjął 
27 czerwca ubiegłego roku. 

Sprzedaży placówek od po-
czątku sprzeciwiała się Soli-
darność ze służby zdrowia, 
argumentując, że oddanie 
uzdrowisk w prywatne ręce 
ograniczy dostępność usług 
medycznych dla mieszkańców 
naszego regionu, a pracow-
nicy skomercjalizowanych 
placówek stracą zatrudnie-
nie. Związkowcy wskazywali 
również, że projekt uchwały 

przygotowany przez Zarząd 
Województwa Śląskiego nie 
został skonsultowany ze stro-
ną społeczną, co stanowi-
ło naruszenie prawa. – Nie 
było żadnej gwarancji, że 
nowy, prywatny właściciel 
nie będzie chciał np. zmienić 
uzdrowiska w ekskluzywne 
SPA, zwalniając po drodze 
wszystkich pracowników. 
To zagrożenie na szczęście 

zostało oddalone – wskazuje 
przewodnicząca RSOZ. 

Dzięki interwencji Solidar-
ności wojewoda śląski Jarosław 
Wieczorek unieważnił uchwa-
łę sejmiku w sprawie zbycia 
udziałów w uzdrowiskach. 
Decyzja wojewody została z 
kolei zaskarżona do WSA przez 
marszałka Saługę. Orzeczenie 
sądu, który przyznał rację 
wojewodzie i związkowcom, 

nie oznacza jednak defi nityw-
nego końca batalii o śląskie 
uzdrowiska. Marszałek może 
jeszcze się odwołać do Naczel-
nego Sądu Administracyjne-
go. – Liczymy, że do tego nie 
dojdzie. Jednak nawet gdyby 
marszałek postanowił się od-
woływać, jesteśmy przekonani, 
że NSA potwierdzi nasze racje 
– podkreśla Halina Cierpiał. 

ŁK



P R AWO  P R AC YZarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 5fb.com/SlaskoDabrowskaSolidarnosc  Nr 07/2017 |  KATOWICE 16-22.02.2017

Pracodawca zatrudniający od 20 do 50 pracowników nie ma już obowiązku tworzenia regulaminu pracy i regulaminu 
wynagradzania. Zobligowany do przyjęcia takich dokumentów może zostać jedynie przez związki zawodowe działające w zakładzie. 
Istotne zmiany dotyczą także Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Związki zawodowe potrzebne 
również w małych zakładach
N

o w e  z a s a d y 
tworzenia regu-
laminu pracy 
i  regulaminu 
wynagradzania 

weszły w życie 1 stycznia tego 
roku. Zmiany w prawie pracy 
w tym zakresie są jednym z 
elementów ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w celu 
poprawy otoczenia prawnego 
przedsiębiorców. Zgodnie z jej 
zapisami pracodawca zatrud-
niający od 20 do 50 pracow-
ników może przyjąć regulaminy 
pracy i wynagradzania, ale nie 
musi tego zrobić. Natomiast 
nie może odmówić opraco-
wania tego typu dokumentów, 
jeżeli przynajmniej jedna 
z zakładowych organizacji 
związkowych działających 
w zakładzie wystąpi z odpo-
wiednim wnioskiem. – Do tej 
pory w fi rmie zatrudniającej 
od 20 do 50 pracowników, w 
której nie funkcjonuje Zakła-
dowy Układ Zbiorowy Pracy, 
regulaminy pracy i wynagra-
dzania musiały zostać przyjęte. 
Teraz z odpowiednim wnio-
skiem musi wystąpić do praco-
dawcy organizacja związkowa. 
Ta zmiana w korzystniejszej 
sytuacji stawia pracowników 
zrzeszonych w związkach zawo-
dowych, którzy mają swoją 
reprezentację w kontaktach z 
pracodawcą – mówi Jadwiga 
Piechocka, prawnik z Biura 
Szkoleń Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
Solidarność.

Nawet jeżeli z wnioskiem o 
podpisanie regulaminu pracy 
czy regulaminu wynagradzania 
zwróci się do pracodawcy tylko 
jedna organizacja związkowa, 
to ostatecznie pod tym doku-
mentem muszą podpisać się 
wszystkie związki działające 

w zakładzie lub wszystkie 
związki reprezentatywne. – W 
tym zakresie w dalszym ciągu 
obowiązują zapisy ustawy 
o związkach zawodowych 
– informuje Jadwiga Piechocka.

Regulaminy wynagradzania i pracy
Regulamin wynagradzania 
jest dokumentem, w którym 
powinny zostać określone 
wszystkie kwestie związane 
z zarobkami pracowników. 
Dotyczą one podstawy wyna-
grodzenia oraz pozostałych 
elementów: różnego rodzaju 
premii, dodatków stażowych 
i nagród jubileuszowych oraz 
dodatków za pracę w nadgo-

dzinach i porze nocnej, jeśli 
są one wyższe, niż to wynika 
z przepisów Kodeksu pracy. 
– Dobrze skonstruowany regu-
lamin wynagradzania może stać 
się jednym z najważniejszych 
dokumentów w fi rmie. Na jego 
podstawie każdy pracownik 
może ustalić, jak wysokie 
wynagrodzenie za dany miesiąc 
powinien otrzymać, z jakich 
elementów będzie się ono 
składało oraz w jakich sytu-
acjach może spodziewać się 
obniżenia premii – wyjaśnia 
związkowy prawnik.

Natomiast regulamin pracy 
porządkuje kwestie związane 
z organizacją pracy w fi rmie. 

– Ten dokument pozwala 
uniknąć wielu nieporozumień 
dotyczących czasu pracy i 
harmonogramów pracy, skła-
dania wniosków o urlop, czy 
zgłaszania nieobecności w 
pracy. Coraz częściej w regu-
laminach pracy pojawiają się 
także zapisy dotyczące polityki 
antymobbingowej w fi rmie, czy 
np. zakazu używania prywat-
nych telefonów w czasie pracy 
– dodaje Piechocka.

Bez przepisów przejściowych
Do zmiany zasad tworzenia 
regulaminów pracy i wynagra-
dzania w zakładach zatrudniają-
cych od 20 do 50 osób nie poja-

wiły się przepisy przejściowe, 
związane z wypowiadaniem ich 
przez pracodawców. – Należy 
więc przyjąć, że te dokumenty 
w dalszym ciągu będą funk-
cjonowały. Chyba że praco-
dawca i zakładowa organizacja 
związkowa podpiszą porozu-
mienie, zgodnie z którym taki 
regulamin przestanie obowią-
zywać. Natomiast w fi rmie, w 
której nie działa żaden związek 
zawodowy, pracodawca będzie 
mógł je uchylić. Zrzeszeni 
pracownicy ponownie są w 
lepszym położeniu, ponieważ 
mają możliwość utrzymania 
tych porozumień w mocy 
– zaznacza ekspertka.

Fundusz świadczeń socjalnych
Istotna zmiana dotyczy także 
Zakładowego Funduszu Świad-
czeń Socjalnych. Podobnie jak 
w przypadku regulaminu pracy 
i regulaminu wynagradzania, 
pracodawca zatrudniający od 
20 do 50 pracowników może 
taki fundusz utworzyć, ale nie 
musi tego zrobić. Zobligowany 
do powołania funduszu może 
zostać przez organizację związ-
kową działającą w fi rmie, która 
wystąpi z odpowiednim wnio-
skiem. – Ponieważ do tej pory 
fundusz powstawał co roku, 
nie trzeba było podpisywać 
porozumienia w tym zakresie.  
Od stycznia tego roku praco-
dawcy, którzy zatrudniają od 
20 do 50 pracowników w prze-
liczeniu na pełne etaty, muszą 
utworzyć Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych jedynie 
na wniosek związków zawo-
dowych – podkreśla Jadwiga 
Piechocka. 

Zaznacza, że nie zmieniły 
się przepisy dotyczące sposobu 
dysponowania środkami z 
funduszu. W dalszym ciągu 
decyzje w tym zakresie podej-
muje pracodawca w uzgod-
nieniu ze związkami zawodo-
wymi, a jeśli w fi rmie nie ma 
związków, to z przedstawicielami 
pracowników, np. w formie 
komisji socjalnej. – Nie ma takiej 
możliwości, by pracodawca sam 
decydował o wydatkowaniu 
pieniędzy z funduszu. Przy 
czym w zakładach, w których 
nie ma związku zawodowego, 
może się zdarzyć, że przed-
stawicielstwo pracowników 
będzie pod wpływem nacisków 
podejmować niekorzystne 
dla pracowników decyzje 
– zaznacza specjalistka z Biura 
Szkoleń Związkowych.

AGNIESZKA KONIECZNY

Foto: pixabay.com/TŚD

Autopromocja

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

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

e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl
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W
ojewódzkie 
o b c h o d y 
Narodowego 
Dnia Pamięci 
Żołn ierzy 

Wyklętych odbędą się w 
kościele Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Marii 
Panny w Katowicach. Rozpo-
cznie  je  koncert  pieśni 
patriotycznych w wyko-
naniu Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego. Po nim odprawiona 
zostanie msza święta w intencji 
żołnierzy podziemia niepodle-
głościowego. Po nabożeństwie 
przed kościołem odczytany 
zostanie Apel Pamięci. Na 
cześć bohaterów Kompania 
Honorowa Wojska Polskiego 
odda salwę honorową. 

Organizatorami regional-
nych uroczystości są m.in. 
wojewoda śląski, marszałek 
województwa śląskiego, prezy-
dent Katowic i Oddział IPN w 
Katowicach. Specjalnie z tej 
okazji historycy IPN przygo-
towali też szereg wydarzeń 
towarzyszących głównej części 
obchodów. Od 22 lutego do 
16 marca w miastach woje-
wództwa śląskiego prezento-
wane będą wykłady o losach 
Żołnierzy Wyklętych. Podczas 
prelekcji historycy przedstawią 
m.in. fakty związane z akcją 
komunistycznego aparatu 
bezpieczeństwa pod kryp-
tonimem „Lawina”, która 
wymierzona była przeciwko 
partyzanckiemu zgrupo-
waniu „Bartka” i opowiedzą 
o podziemnej działalności 
niepodległościowej rotmi-
strza Witolda Pileckiego. 
O procesie przywracania 

zbiorowej pamięci dokonań 
Żołnierzy Wyklętych oraz o 
poszukiwaniach ich mogił 
opowie Adam Kondracki z 
katowickiego Oddziału IPN w 
prelekcji pt. „Nowe rozdanie. 
Żołnierze Wyklęci wychodzą 
z impasu”. Wykład zapre-
zentowany zostanie m.in. 
2 marca o godz. 17.00 w kato-
wickim Przystanku Historia 
– Centrum Edukacyjnym 

IPN im. Henryka Sławika. 
Ekshumacjom żołnierzy 
drugiej konspiracji poświę-
cona też będzie prelekcja 
Ewy Małachowskiej, zapla-
nowana na 2 marca na godz. 
17.00 w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Rudzie Śląskiej. 
Ilustracją do niej będzie fi lm pt. 
„Kwatera Ł”, dokumentujący 
prace zespołu ekshumacyj-
nego, odkrywającego prawdę 

o komunistycznych mordach 
w pierwszym dziesięcio-
leciu PRL-u. Z inicjatywy 
IPN w miastach naszego 
województwa odbędą się też 
projekcje fi lmu dokumental-
nego pt. „Zapora”, opowiada-
jącego o majorze Hieronimie 
Dekutowskim, jednym z 
dowódców podziemia niepod-
ległościowego. 1 marca o godz. 
12.00. w Przystanku Historia 

fi lm obejrzy młodzież z kato-
wickich szkół. Po seansie 
odbędzie się konkurs wiedzy 
o podziemiu niepodległoś-
ciowym. Podobny konkurs 
pt. „Historia na 6!” historycy 
IPN zorganizują w inter-
necie w dniach 1-3 marca na 
profi lu Przystanek Historia 
Centrum Edukacyjne IPN 
w Katowicach im. Henryka 
Sławika na Facebooku.

Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych obcho-
dzony będzie w tym roku po raz 
szósty. To święto państwowe, 
ustanowione przez Sejm RP w 
2011 roku, jest wyrazem hołdu 
dla żołnierzy niepodległościo-
wego podziemia, walczących 
w latach 1944-1963 przeciwko 
narzuconej przez sowietów 
komunistycznej władzy. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

1 marca w całej Polsce odbędą się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
W województwie śląskim główne uroczystości, poświęcone bohaterom podziemia niepodległościowego 
w latach 1944-1963, zaplanowane zostały na 24 lutego.

Pamięć o Żołnierzach Wyklętych

Foto: TŚD

Ogłoszenie

W czwartek 23 lutego w Instytucie 
Fizyki UŚ odbędzie się spotkanie 
poświęcone prof. Augustowi Cheł-
kowskiemu, twórcy katowickiej 
fi zyki, człowiekowi Solidarności. 
Poniżej program spotkania:
Słowo wstępne: 
Dyrektor Instytutu Fizyki UŚ 
dr hab. Jerzy Dajka i Arcybiskup 
Senior ks. dr Damian Zimoń
1. Rodzina Chełkowskich 
– prof. dr hab. Grażyna Chełkowska 
2. Z Poznania do Katowic 
– prof. dr hab. Jerzy Zioło 
3. „Chełkowszczyzna” 
Profesor August Chełkowski 
twórca katowickiej fi zyki, 
człowiek „Solidarności” 
– prof. dr hab. Alicja Ratuszna
4. Profesor August Chełkowski 
– Marszałek Senatu RP 
– mgr Ewa Żurawska
5. Jak zaprzyjaźnić się z fi zyką 
– czy na co dzień możemy 
starać się myśleć jak Einstein i 
Chełkowski? 
– prof. dr hab. Jacek Szade

O profesorze 
i o fi zyce

Ogłoszenie
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Prawo świadka do uchylenia 
się od odpowiedzi na pytanie 
w toku postępowania karnego
W 

praktyce zawo-
dowej bardzo często 
osoby, które zostały 

wezwane do stawiennictwa w 
toku postępowania karnego 
w charakterze świadka, zadają 
pytanie, czy istnieje możli-
wość uniknięcia konieczności 
odpowiedzi na zadawane 
przez sąd lub organ prowa-
dzący postępowanie przygo-
towawcze pytania.

Na początku rozważań 
dotyczących wskazanej prob-
lematyki należy rozróżnić 
instytucję prawa do odmowy 
składania zeznań od instytucji 
prawa do uchylenia się od 
odpowiedzi na poszczególne 
pytania. Przedmiotem niniej-
szego artykułu będzie druga 
instytucja, uregulowana w art. 
183 Kodeksu postępowania 
karnego, zgodnie z którym 
świadek może uchylić się od 
odpowiedzi na pytanie, jeżeli 
udzielenie tej odpowiedzi 
mogłoby narazić jego lub 
osobę dla niego najbliższą na 
odpowiedzialność za prze-
stępstwo lub przestępstwo 
skarbowe. Jednocześnie w § 2 
wskazanego przepisu ustawo-
dawca przewiedział możliwość 
wystąpienia przez świadka z 
żądaniem, aby jego przesłu-
chanie na rozprawie odbyło 
się z wyłączeniem jawności, 
jeżeli treść zeznań mogłaby 
narazić na hańbę jego lub 
osobę dla niego najbliższą.

Ratio legis wskazanej 
wyżej regulacji jest zapew-
nienie ochrony interesów 
świadka, który w obliczu 

konieczności złożenia zeznań 
byłby zmuszony do wyboru 
pomiędzy złożeniem zeznań 
niezgodnych z prawdą i jego 
wiedzą lub obciążeniem siebie 
lub osoby dla niego najbliższej 
i w konsekwencji narażenie 
na odpowiedzialność karną. 
Zgodnie z art. 115 § 11 Kodeksu 
karnego za osobę najbliższą 
uważa się małżonka, wstęp-
nego, zstępnego, rodzeństwo, 
powinowatych w tej samej 
linii lub stopniu, osobę pozo-
stającą w stosunku przyspo-
sobienia oraz jej małżonka, a 
także osobę pozostającą we 
wspólnym pożyciu

Podkreślenia wymaga fakt, 
iż prawo do skorzystania z 
tego uprawnienia będzie się 
materializowało wyłącznie 
w sytuacji, w której złożenie 
zeznań przez świadka zagrozi-
łoby mu lub osobie dla niego 
najbliższej odpowiedzialnością 
za przestępstwo lub prze-
stępstwo skarbowe, wobec 
czego zgodnie z utrwalonym 
poglądem doktryny i orzecz-
nictwa skorzystanie z tej insty-
tucji nie będzie uzasadnione 
potencjalną odpowiedzialnością 
grożącą za wykroczenie lub 
wykroczenie skarbowe. Per 
analogiam należy zwrócić 
uwagę, iż również obawa 
związana z odpowiedzial-
nością dyscyplinarną, cywilną, 
administracyjną lub służbową 
nie będzie wystarczająca do 
skorzystania przez świadka 
z dobrodziejstwa instytucji z 
art. 183 Kodeksu postępowania 
karnego. Niemniej jednak, 

zgodnie z treścią art. 41 § 1 
Kodeksu postępowania w 
sprawach o wykroczenia do 
świadka, który zeznaje w toku 
postępowania w sprawie o 
wykroczenie art. 183 Kodeksu 
postępowania karnego znajduje 
odpowiednie zastosowanie. 
Zgodnie z poglądem wyra-
żonym przez Sąd Najwyższy 
w postanowieniu z dnia 8 
lutego 2006 r. sąd lub organ 
prowadzący postępowanie 
przygotowawcze nie powinien 
domagać się od świadka, aby 
udowodnił on, iż zachodzą 
okoliczności uzasadniające 
skorzystanie z wyżej opisa-
nego uprawnienia, albowiem 
byłoby to sprzeczne z ratio 
legis tej instytucji.

Opisywana instytucja 
odmowy odpowiedzi na pytania 
jest bardzo doniosła w kontek-
ście przestępstwa stypizo-
wanego w art. 233 Kodeksu 
karnego (odpowiedzialność za 
składanie fałszywych zeznań). 
Należy zwrócić uwagę, iż brak 
pouczenia przez właściwy organ 
o prawie do odmowy złożenia 
zeznań lub odpowiedzi na 
poszczególne pytania przez 
świadka stanowi kontratyp 
wyłączający jego odpowiedzial-
ność karną z tytułu złożenia 
fałszywych zeznań (art. 233 
§ 3 Kodeksu karnego).

Na marginesie należy 
zwrócić uwagę na wyjątek, 
związany z instytucją świadka 
koronnego, albowiem zgodnie z 
artykułem 8 ustawy o świadku 
koronnym z dnia 25 czerwca 
1997 r. nie stosuje się wobec 

niego m.in. art. 183 Kodeksu 
postępowania karnego. Nie 
ulega wątpliwości, iż powyższy 
wyjątek jest w pełni uzasad-
niony specyfiką instytucji 
świadka koronnego.

W sytuacji, w której złożenie 
zeznań przez świadka mogłoby 
narazić jego lub osobę dla niego 
najbliższą na hańbę może się 
on domagać przeprowadzenia 
przesłuchania z wyłączeniem 
jawności. Podkreślić jednak 
należy, iż z tego uprawnienia 
skorzystać można wyłącznie 
w toku postępowania sądo-
wego, albowiem ustawo-
dawca expressis verbis wskazał, 
iż chodzi o przesłuchanie 
na rozprawie.

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 324781700. 
Pozostałe osoby zainteresowane 
posiadaniem ochrony prawnej 
zapraszamy do zapoznania się z 
ofertą CDO24 na stronie inter-
netowej www.cdo24.pl.

§

Wyrazy najgłębszego współczucia i słowa otuchy
w trudnych chwilach

po śmierci naszego Kolegi

WIESŁAWA
RÓŻAŃSKIEGO

przewodniczącego międzyzakładowej Solidarności
w Konsorcjum Ochrony Kopalń w Brzeszczach

Rodzinie i Bliskim

przekazuje
przewodniczący

Regionalnego Sekretariatu Służb Publicznych
NSZZ Solidarność

Dariusz Gierek

Komunikat

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).

Komunikat dla Komisji 
Zakładowych
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» POLITYCZNE HEJCIARSTWO 
rozgrzało się do czerwoności, komen-
tując kolejny w ostatnim czasie wypadek 
rządowego samochodu. Jedno polityczne 
plemię mówi, że nic się nie stało, taka 
tam kolizyjka, przypadeczek. Drugie 
plemię trąbi, że to jakaś niewyobrażalna 
katastrofa, której skutkiem powinna być 
dymisja rządu, a potem rozwiązanie 
Sejmu i nowe wybory. Zdrowy rozsądek 
w zupełnym odwrocie. U jednych, 
i u drugich. Wobec powyższego pozo-
staje nam jedynie wyrazić współczucie 
wszystkim uczestnikom owego, jak to 
mówią policjanci, zdarzenia drogowego. 

» TRZECIA WŁADZA NIE MA 
OSTATNIO dobrej passy. Niedawno 
we Wrocławiu zatrzymano sędziego 
Sądu Apelacyjnego, który obrabiał sklepy 
RTV. Podobno zajumał towaru za 2 tys. 
zł. Teraz w Szczecinie złapano przedsta-
wiciela Sądu Okręgowego, który przytulił 
w markecie części do wkrętarki za ok. 
100 zł. Od razu widać różnicę między 
pierwszą a drugą instancją.

» WSZYSTKICH, KTÓRZY JUŻ 
POŁOŻYLI KRZYŻYK na wyżej 
wymienionych przedstawicielach ślepej 
sprawiedliwości przestrzegamy przed 
pochopnym osądzaniem obu panów. Po 
pierwsze żyjemy przecież w państwie 
prawa, po drugie obowiązuje zasada 
domniemania niewinności, a po trzecie 
może oni wcale nic nie zajumali, tylko 
po prostu prowadzili eksperyment na 
potrzeby procesu – usiłowali zrozumieć 
złodziei, których mają osądzić i skazać? 
Dobra, żartowaliśmy. We wszystkich 
trzech punktach.

» ZARZUCA SIĘ NAM, ŻE KPIMY 
ZE WSZYSTKICH, tylko nie z posłów 
Kukiz’15. To nie nasza wina, że nie wygłu-
piają się tak, jak cała reszta. Polowaliśmy 
jednak wytrwale i w końcu na strzał 
wyszedł nam Wilk. Poseł Jacek Wilk. Jak 
doniosła Rzeczpospolita, chłopina poje-
chał sobie latem nad morze z rodziną, 
a do Sejmu przesłał opiewającą na 3 tys. 
zł fakturę za pobyt w kurorcie i cash do 
niego wrócił. Poseł Wilk tłumaczy, że 
wystąpił o zwrot tylko części kosztów 
i to wyłącznie tych, które były związane 
z wykonywaniem obowiązków posel-
skich w nadmorskich miejscowościach. 
Obowiązki te polegały m.in. na spotka-
niach z wyborcami. Tak nas to tłumaczenie 
wzruszyło, że Gospodzkiego ścisnęło 
w gardle, a Podróżny łzę uronił nad 

dolą posła, który musiał się przeciskać 
między parawanami, wdychać zapachy 
ze smażalni i innych niedogodności 
doznać w służbie obywatelom. 

» ALE GWOLI SPRAWIEDLIWOŚCI 
nie on jedyny w taki sposób łączy przy-
jemne ze zwrotem kasy z Sejmu. I tu nie 
widać Polski pękniętej na pół. Jak wyliczyła 
Rzeczpospolita, w lipcu zeszłego roku 
poseł Budka z peło wystawił Sejmowi 
fakturę na 2 tys. zł za pobyt w Koło-
brzegu, posłanka Gądek z tejże partii 
1 tys. za Mielno, poseł Janik z PiS tysiąc 
z haczykiem za Zakopane, a poseł Osuch 
z tegoż ugrupowania wystawił we wrześniu 
fakturę na 1,1 tys. zł za pobyt w obfi tu-
jącym w wyborców Władysławowie.

PODRÓŻNY&GOSPODZKI

WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe

ROZBAWIŁO nas to

Foto: demotywatory.pl

Stara babina na wsi miała jedną 
krowę. Pomyślała, że najwyższy 
czas, aby krowa miała cielaka. 
Więc zamówiła inseminatora. 
Przyszedł inseminator, obejrzał 
sobie krowę i powiedział do babci:
– Proszę przynieść mi miednicę, 
dzbanek z ciepłą wodą, mydło 
i ręcznik.
Babina przyniosła wszystko. Nagle 
inseminator patrzy, a babina idzie 
z wieszakiem.
– Po co babciu niesiesz ten 
wieszak?!
– Żeby miał se pan gdzie spodnie 
powiesić! 

– Panie doktorze, dzięki wielkie. 
To lekarstwo, co mi pan przepisał 
okazało się idealne. Jest pan 
geniuszem!
– Tak między Bogiem a prawdą, 
geniuszem jest aptekarz. Omyłkowo 
dałem panu karteczkę na której 
rozpisywałem długopis.

***
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!

– Wzywałeś mnie, szefi e?
– Tak, usiądź. Jedna z księgowych 
skarżyła się na twoje seksistowskie 
komentarze. 
– Księgowa się skarżyła? Która?
– Ta niska z wielkimi piersiami.

***
– Poproszę jednego pączka.
– Tylko jednego?
– Tak.
– Czy pani jest może na diecie?
– Nie, na emeryturze.

***
– Mój mąż to chyba na islam 
przeszedł.
– Jak to?

– Wpada wczoraj do domu i krzyczy 
do mnie: „Niewierna! Niewierna!”

***
W zeszłym miesiącu kupiłem żonie 
kolczyki z diamentami i od tego 
czasu się do mnie nie odzywa.
– Dlaczego?
– Taka była umowa.

***
– Ile razy ja ci już, Stefan, mówiłam, 
żebyś do cholery przestał być taki 
drobiazgowy?!
– Osiem.

***
Moja żona zaczęła walkę z cellulitem. 
Je więcej, żeby skóra się napięła.

Jeżeli nie przeklinasz za kółkiem, 
to znaczy, że nie pilnujesz sytuacji 
na drodze.

***
Spotkałem dziś mikrobiologa. Był dużo 
większy, niż sobie go wyobrażałem.

***
Policjant zatrzymuje ciężarówkę:
– Po raz kolejny panu mówię, że 
gubi pan towar.
– A ja po raz kolejny panu odpo-
wiadam, że jest gołoledź, a ja 
jeżdżę piaskarką.

***
– Czym różni się walec angielski 
od wiedeńskiego?

– Angielski jeździ lewą stroną.
***

Spotykają się dwie blondynki, 
pierwsza wyciąga torebkę z cukier-
kami i mówi:
– Chcesz krówkę?
– Dziękuję, jestem wegetarianką.

*** 
Myśliwy mówi do kolegi:
– Podobno sprzedałeś swego psa 
myśliwskiego, którego tak bardzo 
lubiłeś?
– Tak. Ostatnio był nie do wytrzy-
mania. Ilekroć opowiadałem 
historie z moich polowań, kręcił 
przecząco łbem. 

Reklama

Ogłoszenie


