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Ksenia Ulanowicz-Sienkiel: Jeżeli 
zarząd Eurobanku nadal będzie 
ignorował swoich pracowników, 
zorganizujemy kolejne protesty. » STRONA 3

Dominik Kolorz: Można się różnić 
pięknie. Nie trzeba się tak naparzać, jak 
czyni to obecnie większość ugrupowań 
politycznych. » STRONA 5

K
iedy dogonimy 
Europę Zachodnią 
pod względem 
poziomu życia? 
P a d a j ą  w  t y m 

kontekście różne daty. Optymi-
styczne szacunki wskazują, że 
zajmie nam to 15 lat. Bardziej 
ostrożni komentatorzy mówią 
o 30, a nawet 50 latach. Prawda 
jest jednak taka, że nawet nie 
zaczęliśmy gonić Zachodu, 
a w najlepszym wypadku 
dostaliśmy w tej gonitwie 
solidnej zadyszki. 

Dystans rośnie
Europejska Konfederacja 
Związków Zawodowych (EKZZ) 
opublikowała raport dotyczący 
płac w krajach Europy Środ-
kowej i Środkowo-Wschodniej. 
W opracowaniu zatytuło-
wanym „Dlaczego Środkowo-
-Wschodnia Europa potrzebuje 
wzrostu płac” zestawiono dyna-
mikę średnich wynagrodzeń 
na Węgrzech, w Czechach i 
w Polsce z wynagrodzeniem 
przeciętnego Niemca. Okazuje 
się, że w ostatnich latach płace 
w Polsce nie tylko nie rosły 
szybciej niż u naszych zachod-
nich sąsiadów, ale dystans 
w poziomie wynagrodzeń 
jeszcze się powiększył. W 2008 
roku średnie wynagrodzenie 
w naszym kraju stanowiło 
33 proc. przeciętnej płacy w 
Niemczech. Z kolei w 2015 
roku było to już tylko 29,3 proc. 

Wyliczenia zawarte w 
raporcie EKZZ potwierdzają 
dane Eurostatu. W latach 2006-
2015 roczne wynagrodzenie 
netto polskiego pracownika 
zarabiającego na średnim 
poziomie wzrosło łącznie o 
nieco ponad 3,6 tys. euro. 
W tym samym czasie pensja 
Niemca zwiększyła się o niemal 
5,9 tys. euro, Duńczyka o 8,7 
tys. a Szweda o prawie 9,7 tys. 
euro. Średnie wynagrodzenia 
w tym okresie rosły szybciej 
niż w Polsce w zdecydowanej 

większości wysokorozwinię-
tych państw UE.

Jak wskazują eksperci EKZZ, 
wynagrodzenia w Polsce rosną 
znacznie wolniej od wydajności 
pracy. Jeśli płace w naszym 
kraju wzrastały, nie było to 
spowodowane tym, że pracu-
jemy coraz wydajniej, przy-
nosząc coraz większe zyski 
przedsiębiorstwom. Jednym z 
głównych czynników wpływa-
jących na wzrost zarobków w 
Polsce była masowa emigracja 
wykwalifi kowanych pracow-
ników. Spowodowała ona 
niedobory kadrowe w wielu 
gałęziach gospodarki, co 
zmusiło pracodawców do 
podwyższenia płac.

Pracodawcom się opłaca
To właśnie kiepską wydajnością 
pracy często tłumaczy się to, że 
zarabiamy kilkakrotnie mniej 
niż pracownicy na zachodzie 
Europy. Jednak jak pokazują 
dane OECD, mimo że w latach 
1993-2013 produktywność 
polskich pracowników rosła 
średnio o 4 proc. rocznie, płace 
wzrastały średnio, tylko o 
1 proc. Co więcej, jak udowadnia 
opracowanie EKZZ, jeśli dane 
dotyczące wydajności pracy 
zestawimy z wynagrodzeniami, 
zatrudnianie pracowników w 
Polsce jest znacznie bardziej 
opłacalne dla pracodawców niż 
w zdecydowanej większości 
krajów zachodnich. Wydajność 

pracy skorelowana z kosztami 
związanymi z zatrudnieniem 
pracowników należy w Polsce 
do najwyższych spośród wszyst-
kich państw Unii Europejskiej. 

Raport EKZZ wskazuje, że 
poziom płac w naszej części 
Europy jest sztucznie zaniżony 
i nie da się go wytłumaczyć 
względami gospodarczymi. 
– W krajach Europy Środkowo-
-Wschodniej średni udział 
płac w PKB w 2015 był niższy 
niż w państwach zachodniej 
Europy. To wskazuje, że płace 
w tych krajach były niższe, niż 
wynikałoby to z ich poziomu 
rozwoju gospodarczego. 
W latach 1995-2015 największy 
spadek udziału płac w PKB 

odnotowano w Polsce i na 
Węgrzech. Nie ma żadnych 
dowodów, że przyniosło to 
jakąkolwiek korzyść gospo-
darczą – czytamy w raporcie. 

Pułapka niskich płac
Wieloletnie tłumienie wzrostu 
płac powoduje skrajnie nega-
tywne konsekwencje dla gospo-
darki, wpychając nasz kraj w 
tzw. pułapkę średniego rozwoju. 
Polskich pracowników nie 
stać na zakup towarów i usług 
dostarczanych przez przed-
siębiorstwa, co hamuje ich 
rozwój. Z kolei wraz z ogromną 
emigracją zarobkową wykwali-
fi kowanych pracowników nasz 
kraj traci potencjał niezbędny 

do budowy nowoczesnego 
przemysłu. – Niskie płace stały 
się cechą charakterystyczną 
Europy Środkowo-Wschodniej. 
Jeśli rządy poszczególnych 
krajów oraz Unia Europejska 
nie podejmą odpowiednich 
działań, istnieje spore ryzyko, 
że ten region na stałe utkwi w 
modelu gospodarczym opartym 
na taniej sile roboczej – mówi 
Bela Galgoczi, autor opraco-
wania EKZZ 

Wspierać związki zawodowe
W ocenie EKZZ pułapki 
niskich wynagrodzeń można 
uniknąć przede wszystkim za 
pomocą wspierania rozwoju 
ruchu związkowego. Związki 
zawodowe skutecznie nego-
cjując wzrost wynagrodzeń w 
poszczególnych przedsiębior-
stwach i branżach, przyczyniają 
się do kształtowania płac w 
całej gospodarce. – Polityka 
gospodarcza na poziomie 
krajów członkowskich oraz 
całej UE powinna wspierać 
rokowania zbiorowe oraz 
traktować płacę nie tylko 
jako koszt, ale również jako 
czynnik wzmacniający popyt 
gospodarczy. Jeśli pracownicy 
będą mieć więcej pieniędzy, 
będą wydawać je na zakup 
produktów i usług, co jest dobre 
dla przedsiębiorstw, stymuluje 
wzrost gospodarczy i tworzy 
miejsca pracy – podkreśla 
Esther Lynch, sekretarz konfe-
deralna EKZZ. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Płace w Polsce wcale nie doganiają zachodnich wynagrodzeń – wynika z raportu Europejskiej Konfederacji 
Związków Zawodowych. Jeśli to się nie zmieni, nasz kraj może na stałe utkwić w pułapce modelu gospodarki opartej 
na taniej sile roboczej. 

DLACZEGO POWINNIŚMY 
ZARABIAĆ WIĘCEJ
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Raport EKZZ 
wskazuje, że poziom 
płac w naszej 
części Europy jest 
sztucznie zaniżony 
i nie da się tego 
wytłumaczyć względami 
gospodarczymi.
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N
a początek małe ćwiczenie umysłowe. 
Wyrecytujcie z pamięci numery 
telefonów 5 najbliższych wam 

osób. Macie minutę. Powinno wystar-
czyć. Kiedyś, gdy telefony miały kabel i 
prawdziwą, a nie namalowaną na ekranie 
słuchawkę na pewno by wystarczyło. A 
teraz? Teraz może być ciężko, prawda? Ja 
nie dałem rady. Przyznaje się bez bicia. Ale 
po co mam pamiętać, skoro robi to za mnie 
mój smartfon. Pamięta za mnie znacznie 
więcej rzeczy, które powierzyłem mu z 
własnego wygodnictwa. Wie, jak i gdzie 
dojechać. Mówi mi, jaka jest pogoda, gdy 
rano ubieram się do roboty. Pamięta różne 
hasła i loginy. Opanował za mnie reguły 
ortografii  . Smartfonowi nie powierzyłem 
chyba tylko hasła do bankowego konta, 
ale wyłącznie ze strachu i typowo zaścian-
kowej nieufności do wszelkich nowinek.

Nowoczesna technologia sprawia, że 
stajemy się coraz bardziej łatwowierni, 
a przez to coraz głupsi. I to nie jest moja 
intuicyjna ocena, ale fakt dowiedziony 
naukowo. Naukowcy z University College 
London przebadali mózg podczas poru-
szania się „na GPS”. Obserwowali pracę 
kory przedczołowej, związanej z podejmo-
waniem i planowaniem decyzji,oraz hipo-
kampu, odpowiadającego m.in. za pamięć 
i wyobraźnię przestrzenną. Okazało się, że 
przy jeździe bez nawigacji mózg pracuje 
pełną parą, musi podejmować decyzje, 
orientować się w terenie itd. Natomiast przy 
użyciu GPS szare komórki odpowiedzialne 
za te czynności nie są nam do niczego 
potrzebne i mózg traci zainteresowanie 
tym, co dzieje się dookoła. Innymi słowy 
przez wygodnictwo pozwalamy, aby inni 
myśleli za nas. W niećwiczonym mózgu 
obumierają neurony i stajemy się coraz 
durniejsi zupełnie dosłownie. 

Dobrze wiedzieć. Tylko co z tą wiedzą 
począć? Wyrzucić smartfon i wyciągnąć z 
zakurzonej szufl ady starą komórkę, w której 
szczytem technologii była gra w węża? 
No przecież dobrze wiemy, że się nie da. 
To może przynajmniej zabrać smartfona 
dzieciom, żeby chociaż one były mądrzejsze, 
skoro dla zidiociałych rodziców nie ma już 

ratunku? Tylko że bez smartfona dzieciak w 
szkole momentalnie stanie się wyrzutkiem 
wyśmiewanym przez kolegów i wtedy 
gucio mu przyjdzie z pięknie rozwiniętej 
kory przedczołowej. Smutna to prawda, 
ale nie sposób z nią polemizować. 

Co więc począć, aby nie zgłupieć do 
reszty? Być sceptycznym. Nie wierzyć 
do końca, nie ufać bezgranicznie. Rano 
zamiast sprawdzać pogodę w smartfonie, 
wyjrzeć za okno, żeby wiedzieć, czy założyć 
szalik, czy krótkie spodenki. Oprócz ekra-
niku GPS, śledzić też znaki drogowe. I 
przede wszystkim sprawdzać to, co piszą 

w internetach i mówią w telewizji, bo tam 
o zidiocenie najłatwiej. 

Od lat słyszymy np. że Polska jest najwięk-
szym trucicielem Europy, że przez nasz 
węgiel, kopalnie i węglową energetykę misie 
polarne już nie są białe, bo z racji globalnego 
ocieplenia opaliły się na brąz. Można być 
wygodnickim i w to uwierzyć. Można też 
sprawdzić jak jest naprawdę. Otóż w ubiegłym 
roku najwięcej dwutlenku węgla do atmo-
sfery wyemitowała energetyka niemiecka. 
Te same Niemcy, które każą nam likwidować 
górnictwo, wyprodukowały prawie 23 proc. 
CO

2
 całej Unii Europejskiej i na dodatek 

wypuściły go do atmosfery więcej niż rok 
wcześniej. Za naszą zachodnią granicą cały 
czas też budowane są nowe węglowe bloki 
energetyczne. Przynajmniej będziemy mieli 
od kogo kupić prąd, gdy już pozamykamy 
nasze kopalnie i elektrownie. Tylko wtedy 
intelektualne wygodnictwo i brak zdro-
wego sceptycyzmu mogą się okazać bardzo 
szkodliwe nie tylko dla naszych mózgów, 
ale też dla portfeli. 

TRZECI Z CZWARTĄ;)

CHODZI O TO zwłaszcza...
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Przez wygodnictwo pozwalamy, 
aby inni myśleli za nas. 
W niećwiczonym mózgu 
obumierają neurony 
i stajemy się coraz durniejsi 
zupełnie dosłownie.

KRÓTKO

Kampania 
„Godny Wybór”
» ZASADY KOŃCZENIA AKTYWNOŚCI zawodowej 
i przechodzenia na emeryturę muszą być akceptowane 
społeczne. Przywracając wiek emerytalny 60 i 65 lat i 
dając możliwość wyboru, realizujemy właśnie społeczny 
postulat – powiedział prezydent Andrzej Duda 11 maja 
podczas konferencji prasowej inaugurującej kampanię 
społeczno-informacyjnej pt. „Godny Wybór. Przywrócenie 
wieku emerytalnego”. W inauguracji uczestniczyli również 
minister Elżbieta Rafalska oraz przewodniczący NSZZ 
Solidarność Piotr Duda.
Głównym celem kampanii jest uświadomienie obywa-
telom, że przejście na emeryturę to prawo, a nie 
obowiązek, a także podkreślenie braku zagrożeń w związku 
z obniżeniem wieku emerytalnego. Ustawa w tej sprawie 
wchodzi w życie 1 października 2017 roku, a wnioski o 
świadczenie będzie można składać już od 1 września.
W swoim wystąpieniu prezydent Andrzej Duda podkre-
ślił, że żadne rozwiązanie prawne, ustrojowe nie może w 
systemie demokratycznym funkcjonować bez akceptacji 
społecznej, a tak było w wypadku podwyższenia wieku 
emerytalnego. Zaznaczył, że wzrost długości życia Polaków 
oznacza, że przynajmniej potencjalnie, możemy być dłużej 
aktywni zawodowo. Jednak musi to być indywidualny 
wybór, a nie przymus. – 1 października ten wybór stanie 
się dla Polaków wyborem autentycznym” – stwierdził.
Podsumowując, prezydent wyraził zadowolenie, że Polacy 
nie będą już musieli pracować do śmierci oraz nadzieję, 
że pracodawcy będą stosowali dobre praktyki wobec 
pracowników, którzy już osiągnęli wiek emerytalny, albo 
się do niego zbliżają.
Minister Elżbieta Rafalska przypomniała, że podwyższenie 
przez rząd PO-PSL wieku emerytalnego do 67 lat było 
przede wszystkim uderzeniem w roczniki powojennego 
wyżu demografi cznego, ucieczką przed koniecznością 
wypłaty tej grupie osób świadczeń emerytalnych.– Emery-
tura to nie łaska. To jest zobowiązania państwa wobec 
obywateli – powiedziała Rafalska.
Minister Rafalska poinformowała, że celem kampanii 
informacyjnej prowadzonej przez resort rodziny pracy 
i polityki społecznej wspólnie z Kancelarią Prezydenta, 
Solidarnością oraz ZUS jest wyjaśnienie obywatelom, jakie 
będą zasady i warunki przechodzenia na emeryturę po 
obniżeniu wieku emerytalnego.
Przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda zaznaczył 
podczas konferencji, że dla związku 1 października to data 
historyczna „przywracająca godność polskiego pracow-
nika”. Podkreślił, że aby Polacy mogli dłużej pracować, 
konieczne jest stworzenie im właściwych warunków pracy. 
Przypomniał problem umów śmieciowych. – Śmieciowe 
umowy, od których nie są odprowadzane składki, będą 
też śmieciowe emerytury – mówił Piotr Duda. Przewod-
niczący podkreślił też, że tylko godny poziom wynagro-
dzeń jest w stanie zapewnić polskim pracownikom godne 
emerytury w przyszłości. 

DIKK, ŁK

INNI napisali

Włosi nie chcą 
„zniknąć”

W 
niedzielę 14 maja w stolicy Włoch 
zorganizowany został protest, który 
miał zwrócić uwagę na pogłębia-

jący się w tym kraju kryzys demografi czny 
oraz kiepską politykę prorodzinną. Akcję 
zorganizowało Krajowe Forum Stowarzy-
szenia Rodzin, a jej data została wybrana 
nieprzypadkowo – 14 maja mieszkańcy 
Włoch obchodzą Dzień Matki.

Jak podał portal Onet.pl, protest miał 
nietypowy przebieg. Wokół Koloseum usta-
wiono setki pustych wózków dziecięcych, 
w których umieszczono kartki z hasłami: 
Znikamy” i „Więcej dzieci, więcej Włoch”. 

Uczestnicy akcji „Puste wózki” podkre-
ślali, że we Włoszech rodzi się coraz mniej 
dzieci, a kolejne rządy lekceważą ten 
problem. Składają jedynie puste deklaracje 
dotyczące pomocy rodzinom z dziećmi, lecz 
w rzeczywistości nie robią nic, by poprawić 
ich sytuację materialną. Gianluigi De Palo, 
przewodniczący Krajowego Stowarzy-
szenia Rodzin zaznaczył, że większości 
Włochów nie stać na wychowanie więcej 
niż jednego dziecka.

Uczestników protestu pozdrowił papież 
Franciszek podczas spotkania z wiernymi 
na modlitwę Anioł Pański.

Strajk powszechny 
w Grecji

G
recy znów powiedzieli „nie” oszczęd-
nościom planowanym przez rząd 
Aleksisa Tsiprasa. 17 maja organizacje 

związkowe działające w fi rmach prywat-
nych i w budżetówce przeprowadziły strajk 
powszechny, któremu towarzyszyły demon-
stracje zorganizowane w dużych miastach. 

Mieszkańcy Grecji prostowali przeciwko 
zapowiedzianym obniżkom rent i emerytur 
oraz podwyższeniu podatków. Jak podał 
„Nasz Dziennik” przyjęcie kolejnego pakietu 
oszczędnościowego grecki rząd zapowiedział 
na 18 maja. Ma on przynieść oszczędności 
wynoszące 4 mld euro.

W proteście wzięli udział pracownicy 
sektora transportowego, urzędnicy państwowi, 
kontrolerzy ruchu i pracownicy służby 
zdrowia. Dyżury pełniły tylko ekipy ratow-
nicze, a w stolicy kraju funkcjonowanie 
komunikacji publicznej ograniczono do 
określonych godzin.

Natomiast 16 maja do 24-godzinnego 
strajku przystąpili dziennikarze. W radiu i 
telewizji nie było w tym dniu wiadomości, 
nie ukazały się też gazety.

Dalsze oszczędności są warunkiem 
kontynuowania przez międzynarodowych 
wierzycieli pomocy fi nansowej dla Grecji. 

Cięcia w Ford 
Motor Company

F
ord Motor Company może ograniczyć 
globalne koszty pracy o 10 proc. – poin-
formował portal wnp.pl, powołując się 

na amerykańskie media. Cięcia mają dotyczyć 
Ameryki Północnej i Azji. Koncern zamierza 
zachęcać pracowników do przechodzenia 
na emerytury, proponując im wysokie 
odprawy. Choć Ford Motor Company w 
żaden sposób nie odniósł się do tych donie-
sień, prawdopodobnie wprowadza politykę 
zmierzającą do utrzymywania i tworzenia 
miejsc pracy głównie w USA.

Kilka miesięcy temu koncern zrezygnował 
z budowy nowej fabryki samochodów w 
Meksyku. Inwestycja miała kosztować 1,6 mld 
dolarów. Zamiast tego fi rma zainwestuje 700 
mln dolarów w zakłady w stanie Michigan, 
gdzie mają być produkowane samochody 
z napędem elektrycznym i autonomiczne. 
– Na zatrzymanie miejsc pracy w USA nalegał 
Donald Trump, który podczas kampanii 
wyborczej obiecał renegocjacje porozumień 
handlowych, między innymi z Meksykiem 
i Chinami, oraz znaczne podniesienie ceł na 
importowane stamtąd towary – czytamy na 
wnp.pl. Ford Motor Company zatrudnia ok 
200 tys. pracowników.

AGA

Czerwcowa manifestacja
Zgodnie ze stanowiskiem podjętym przez delegatów WZD 
Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność 
w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2017 roku przypominam 
wszystkim przewodniczącym komisji oraz kół emerytów
i rencistów w naszym regionie o przygotowaniu i przesłaniu 
do Rady Sekcji wykazu wszystkich chętnych do wzięcia 
udziału w manifestacji w obronie praw emerytów górniczych. 
Manifestację planujemy przeprowadzić w drugiej połowie 
czerwca tego roku. Wykazy należy przesłać do dnia 7 czerwca.

Bronisław Skoczek, przewodniczący RSEIR

Spotkanie autorskie
Informujemy, że spotkanie z Wojciechem Sumlińskim, 
autorem książki pt. „ABW”, które miało się odbyć 12 maja, 
zostało przełożone na 20 maja na godz. 16.00. Impreza 
odbędzie w kinie „Roma” w Zabrzu przy ul. Padlewskiego 4. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Wstęp wolny.
Organizatorami spotkania są reprezntanci terenowych struktur 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności w Zabrzu.

Grzegorz Kuźnicki, przewodniczący Terenowej Sekcji 
Problemowej NSZZ Solidarność w Zabrzu

Komunikaty



W 
pikiecie oprócz 
pracowników 
E u r o b a n k u , 
który jest częścią 
Societe Generale, 

uczestniczyli związkowcy z innych 
banków oraz przedstawiciele UNI 
Global Finance, światowej konfe-
deracji związków zawodowych z 
sektora fi nansów i ubezpieczeń. 
Protestujący trzymali transparenty 
w języku polskim, angielskim i 
francuskim: „Stop dyskryminacji, 
start dla dialogu” „Prawa związ-
kowe to prawa człowieka”, „Nic 
o nas bez nas”, „Societe Generale 
pracownicy w Polsce zasługują 
na więcej”. Część pikietujących 
pracowników Eurobanku w obawie 
przed represjami ze strony praco-
dawcy miała na twarzach maski. 

Organizatorzy demonstracji 
podkreślali, że jest to pierwsza od 
wielu lat tego typu akcja prote-
stacyjna pracowników banków. – 
Przyjechaliśmy tutaj, żeby zwrócić 
uwagę pracodawcy na nasze prob-
lemy. Chcemy rozmawiać przy 
stole, a nie na ulicy. Jednak jeżeli 
zarząd Eurobanku nadal będzie 
ignorował swoich pracowników, 
będziemy organizować kolejne 
protesty – zapowiada Ksenia 
Ulanowicz-Sienkiel, przewodni-
cząca Solidarności w Eurobanku. 

Żaden przedstawiciel Societe 
Generale nie wyszedł do protestu-
jących. Kilka godzin przed rozpo-
częciem pikiety Eurobank przesłał 
mediom oświadczenie, w którym 
podkreślił, że jest otwarty na 
rozmowy i deklaruje gotowość do 
dyskusji o postulatach Solidarności. 
– Z nami nikt się nie kontaktował. 
Szkoda, że pracodawca zamiast 
rozmawiać z pracownikami, woli 

komunikować się z nimi przez 
media – mówi przewodnicząca. 

Pracownicy Eurobanku skarżą 
się m.in. na niskie wynagrodzenia 
oraz złe warunki pracy. – Średni 
staż pracy to 34 miesiące. Placówki 
naszego banku są czynne nawet 
do 21.00. Pracujemy często po 10 – 
13 godzin dziennie. W jednym ze 
znanych nam przypadków matka 
karmiąca, która wróciła po urlopie 
macierzyńskim i powinna pracować 
7 godzin w ciągu dnia, z powodu 
zbyt małej liczby pracowników 
w 1,5 miesiąca przepracowała 80 
godzin nadliczbowych – wskazuje 
przewodnicząca.

8 maja organizacja związkowa 
Solidarności z Eurobanku złożyła 
doniesienie do prokuratury o 
możliwości popełnienia przestęp-
stwa przez Eurobank. W ocenie 
związkowców pracodawca utrudnia 
działalność związkową w fi rmie i 
dyskryminuje pracowników nale-
żących do Solidarności. – Dochodzą 
do nas sygnały, że pracownicy są 
zmuszani przez przełożonych do 
wypełniania deklaracji dotyczących 
ich przynależności związkowej. 
Działacze związkowi są dyskry-
minowani. Jedna osoba chroniona 
została dyscyplinarnie zwolniona 
z pracy, kolejną zdegradowano 

na niższe stanowisko – zaznacza 
Ulanowicz-Sienkiel.

Sytuacją pracowników Euro-
banku zaniepokojona jest również 
UNI Global Finance. 16 maja w 
Warszawie odbyło się spotkanie 
Grupy Kierującej Uni Europa 
Finance. – Informacje, które 
otrzymaliśmy od naszych orga-
nizacji stowarzyszonych w Polsce, 
wskazują, że Societe Generale 
Group traktuje pracowników 
w Polsce w gorszy sposób niż 
swoich pracowników w innych 
krajach – mówi Angelo di Cristo, 
szef Uni Global Finance.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Bytomscy radni zablokowali 
sprzedaż miejscowego Przed-
siębiorstwa Energetyki Cieplnej. 
Głosowanie uchwały w tej sprawie 
odbyło się 11 maja. Za utrzyma-
niem udziałów spółki w rękach 
samorządu opowiedziało się 14 
radnych, pozostali wstrzymali 
się od głosu. 

– Głosowanie radnych jest 
zwieńczeniem naszych wielomie-
sięcznych starań o wstrzymanie 
ewentualnej prywatyzacji spółki. 
Mamy nadzieję, że ta sprawa została 
zamknięta – mówi Roman Polaczek, 
przewodniczący Solidarności w 
PEC w Bytomiu.

Obradom Rady Miasta przysłu-
chiwali się pracownicy fi rmy oraz 
mieszkańcy Bytomia i Radzionkowa, 
którzy przynieśli ze sobą tabliczki 

z napisami: „PEC Bytom likwiduje 
niską emisję”, „PEC Bytom – perła 
bytomsko-radzionkowska”„PEC 
Bytom stosuje nowoczesne tech-
nologie”. – W ten sposób chcie-
liśmy podkreślić, że nasza fi rma 
cały czas się rozwija, inwestuje w 
nowoczesne technologie i sama w 
sobie jest wartością, której miasto 
nie powinno się pozbywać. PEC 
Bytom nie potrzebuje inwestora, 
znajduje się w dobrej kondycji 
finansowej i co roku przynosi 
zyski – zaznacza Roman Poloczek.

Pomysł prywatyzacji PEC 
Bytom pojawił się już w 2015 
roku. Pieniędzmi ze sprzedaży 
udziałów w spółce władze samo-
rządowe zamierzały podreperować 
budżet miasta. W ocenie organi-
zacji związkowych działających w 

PEC Bytom te plany były bardzo 
krótkowzroczne. – W naszej ocenie 
sprzedaż PEC była równoznaczna 
z podwyżką cen oraz ze zwol-
nieniami. Na początku miasto 
zyskałoby zastrzyk gotówki, ale 
potem straciliby wszyscy – uważa 
związkowiec.

Odpowiedzią na argumenty 
przedstawiane przez stronę 
społeczną było powołanie przez 
prezydenta Bytomia zespołu, 
który zajął się wypracowaniem 
stanowiska w sprawie dalszego 
funkcjonowania PEC Bytom. Po 
zakończeniu jego prac okazało się, że 
to pracownicy mają rację. – Zespół 
uznał, że najlepszym rozwiązaniem 
dla spółki jest pozostawienie jej 
w rękach samorządów – mówi 
Roman Poloczek.

Kolejnym argumentem prze-
ciwko prywatyzacji PEC Bytom jest 
sprawa inwestycji fi nansowanych 
ze środków Unii Europejskiej. 
– Gdyby teraz doszło do sprze-
daży, inwestor musiałby zwrócić 
część środków, a stratę na pewno 
przerzuciłby na mieszkańców, 
podnosząc ceny – zaznacza szef 
zakładowej Solidarności. 

Kupnem przedsiębiorstwa zain-
teresowanych było kilku inwe-
storów, m.in. spółki DK Energy, 
Eneris, Fortum i Węglokos Energia. 

PEC Bytom zaopatruje w 
ciepło mieszkańców Bytomia i 
Radzionkowa. 75 proc. udziałów 
w spółce posiada Bytom, pozostałe 
Radzionków. Firma zatrudnia 
152 osoby. 
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Jastrzębskie Zakłady 
Remontowe
» WZROST PŁAC ZASADNICZYCH o 2,5 proc. 
i dodatkowa podwyżka dla 13 proc. najmniej 
zarabiających pracowników – to najważniejsze 
zapisy porozumienia podpisanego 16 maja przez 
pracodawcę i organizacje związkowe działające w 
Jastrzębskich Zakładach Remontowych.
Podwyżki wejdą w życie 1 czerwca. Jak informuje 
Adam Kowalski, wiceprzewodniczący Solidarności w 
Jastrzębskich Zakładach Remontowych, wzrost płac 
zasadniczych o 2,5 proc. oznacza, że wynagrodzenie 
w fi rmie będzie wyższe średnio o ok. 60 zł. 
Ponadto 13 proc. najmniej zarabiających 
pracowników, czyli ponad 50 osób zostanie 
przeszeregowanych o grupę wyżej, co jest 
związane z podwyższeniem ich pensji o kolejne 
kilkadziesiąt zł. – Rozmowy z przedstawicielami 
zarządu były bardzo trudne, ale udało nam 
się wynegocjować podwyżki dla wszystkich 
pracowników, co było dla nas priorytetem. Przez 
wiele tygodni pracodawca godził się jedynie na 
przeszeregowanie 13 proc. załogi, a o zbiorowej 
podwyżce nie chciał rozmawiać. Takie rozwiązanie 
było nie do zaakceptowania dla związków. 
Ostatecznie udało nam się dojść do porozumienia 
– mówi Adam Kowalski. Podkreśla, że średnia 
płaca w spółce wynosi ok. 2400 zł na rękę, a 
ostatnie podwyżki zbiorowe pracownicy otrzymali 
w 2014 roku.
Podczas negocjacji uzgodniono także, że jeżeli 
wyniki ekonomiczne fi rmy będą dobre, to w 
trzecim kwartale rozpoczną się rozmowy dotyczące 
premii z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
Przedsiębiorstwo świadczy usługi na rzecz 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Firma zatrudnia 
ok. 400 osób. Do Solidarności, która jest 
największym związkiem zawodowym w spółce, 
należy 30 proc. pracowników.

Leadec Industrial 
Services
110 ZŁ PODWYŻKI PŁAC ZASADNICZYCH 
oraz półroczne premie w wysokości 1000 zł 
zyskali pracownicy fi rmy Leadec Industrial 
Services świadczącej usługi dla gliwickiej fabryki 
Opla, dzięki porozumieniu wynegocjowanemu 
przez NSZZ Solidarność.
Podwyżki otrzymają wszyscy pracownicy 
produkcyjni fi rmy wraz z wynagrodzeniem 
za kwiecień. Jak wskazuje Mariusz Król, 
przewodniczący Solidarności w General Motors 
Manufacturing Poland w Gliwicach, która swoją 
działalnością obejmuje również pracowników 
Leadec, korzystnego porozumienia płacowego 
nie udałoby się wynegocjować bez determinacji 
załogi. – Dzięki zaangażowaniu i wsparciu 
pracowników zdołaliśmy przekonać pracodawcę 
do naszych argumentów – mówi przewodniczący. 
Zgodnie z zapisami porozumienia w spółce 
wprowadzona została również premia półroczna 
w wysokości 1000 zł. Zastąpi ona dotychczasowe 
premie miesięczne wynoszące w przypadku 
większości pracowników zaledwie kilkadziesiąt zł. 
Premia przysługiwać będzie wszystkim 
pracownikom, którzy przepracują pełne 6 
miesięcy bez kary porządkowej oraz bez absencji 
chorobowej wynoszącej więcej niż 3 dni robocze. 
Premie będą wypłacane dwa razy w roku, za 
okres od kwietnia do wrześnie i od października 
do marca. – W wielu fi rmach tego rodzaju 
premie przyznawane są jedynie pracownikom 
ze 100 proc. frekwencją w pracy. W rezultacie, 
gdy pracownik skorzysta z choćby najkrótszego 
zwolnienia lekarskiego, np. z powodu grypy, traci 
prawo do premii. W przypadku Leadec udało 
nam się uzyskać warunki korzystniejsze dla 
pracowników – podkreśla Mariusz Król. 
Firma Leadec Industrial Services zatrudnia 
w Gliwicach ok. 200 osób. Zajmuje się m.in. 
utrzymaniem produkcji i świadczeniem usług 
sprzątających na rzecz GMMP. 
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PEC Bytom nie na sprzedaż

15 maja Solidarność z Eurobanku przeprowadziła pikietę przed siedzibą 
polskiego oddziału Societe Generale w Warszawie. Pracownicy skarżą się 
na złe warunki pracy, brak dialogu społecznego oraz dyskryminację ze względu na 
przynależność do związku zawodowego.

Pracownicy Eurobanku 
zasługują na więcej



R
ządowy projekt zakłada, 
że najniższe wyna-
grodzenie zasadnicze 
będzie ustalane jako 
iloczyn współczynnika 

pracy dla danej grupy zawo-
dowej i wysokość przeciętnego 
wynagrodzenia w roku poprze-
dzającym. Do końca 2019 roku 
jako kwotę bazową przyjęto 
3,9 tys. zł brutto. W projekcie 
określono 10 grup zawodowych, 
dla których ustalono minimalne 
stawki wynagrodzeń. – Założenia 
projektu nie spełniają oczekiwań, 
ponieważ mogą doprowadzić 
do jeszcze większych dyspro-
porcji w wynagrodzeniach 
pracowników służby zdrowia. 
Liczyliśmy na uporządkowanie 
kwestii płacowych we wszystkich 
grupach zawodowych, także 
wśród pracowników niemedycz-
nych – mówi Elżbieta Żuchowicz, 
przewodnicząca Solidarności w 
szpitalu w Dąbrowie Górniczej.

Rażące nierówności
Zgodnie z rządowym projektem 
w 2022 roku pielęgniarka z 
tytułem magistra i ze specjalizacją 
ma zarabiać 5,3 tys. zł, bez tytułu 
magistra, ale ze specjalizacją 
3,7 tys. zł, a bez specjalizacji 
3,2 tys. zł. – Te dysproporcje 
są rażące i niesprawiedliwe, 
wynikają jedynie z posiadanego 
wykształcenia, a nie z wykony-
wanej pracy – ocenia Małgorzata 
Grabowska, przewodnicząca 
Solidarności służby zdrowia w 
Zawierciu.  – Nawet jeżeli zakła-
dany przez rząd poziom zostanie 
osiągnięty, to większość z nich 
będzie miała najniższe stawki 
w tej grupie, mimo ogromnego 
doświadczenia zawodowego i 
rosnącej liczby obowiązków, bo 
pielęgniarek zaczyna na rynku 
brakować – dodaje Grabowska.

Jednakowa praca, różna płaca
Przewodniczący Solidarności w 
Wojewódzkim Szpitalu Specjali-
stycznym nr 3 w Rybniku Piotr 
Rajman od wielu lat pracuje w 
zawodzie masażysty. W jego 
ocenie podwyżki proponowane 
przez rząd wpłyną także na zróżni-
cowanie zarobków pracowników 
zatrudnionych w pozostałych 
zawodach medycznych: reha-
bilitantów, farmaceutów czy 
radiologów. Fizjoterapeuci i 
inni pracownicy medyczni ze 
średnim wykształceniem będą 
zarabiać 3,2 tys. zł. Wyższe stawki 
minimalne rząd przewidział dla 
pracowników wykonujących te 
zawody, ale posiadających wyższe 
wykształcenie. – Ta ustawa tylko 

skonfl iktuje środowisko – mówi 
Piotr Rejman. Podkreśla, że w 
rybnickim szpitalu rehabilitant 
zarabia ok. 2,5 tys. zł brutto. 
Zgodnie z rządowym projektem 
jego wynagrodzenie miałoby 
wzrosnąć o 700 zł brutto w ciągu 
4 lat. – To mniej niż 200 zł brutto 
w ciągu roku, a podwyżek nie 
mieliśmy od 9 lat – dodaje.

Podwyżki dla ratowników?
Jak informuje Krzysztof Nowa-
kowski, przewodniczący Solidar-
ności w Rejonowym Pogotowiu 
Ratunkowym w Sosnowcu, 
założenia rządowego projektu 
nie spełniają także oczekiwań 
ratowników medycznych, którzy 
domagają się podwyżek wyno-

szących 4 razy po 400 zł. – Jeżeli 
ustawa wejdzie w życie w takim 
kształcie, to pensje ratowników 
medycznych w dalszym ciągu 
będą niższe od zarobków pielęg-
niarek zatrudnionych w pogo-
towiu. W tej chwili ratownik z 
10-letnim stażem na rękę zarabia 
mniej niż 2 tys. zł bez dodat-
kowych dyżurów – wyjaśnia 
Krzysztof Nowakowski. Zaznacza, 
że dotychczasowe rozmowy 
z przedstawicielami resortu 
zdrowia dotyczące podwyżek 
dla ratowników medycznych 
zakończyły się fi askiem. Orga-
nizacje związkowe działające 
w pogotowiu ratunkowym 
zapowiedziały na koniec maja 
akcję protestacyjną, ale jeszcze 

nie wiadomo, jaki będzie miała 
ona przebieg.

Nie odczują poprawy
Wątpliwości budzą także stawki 
ustalone dla lekarzy. Docelowo 
minimalne wynagrodzenia w tej 
grupie zawodowej mają wynosić 
od 6,4 tys. zł dla lekarza specja-
listy do 3,7 tys. zł dla stażysty. 
Lekarz z pierwszym stopniem 
specjalizacji docelowo ma zarabiać 
5,9 tys. zł, bez specjalizacji 5,3 
tys. zł. W ocenie związkowców 
część lekarzy w ogóle nie odczuje 
podwyżek ponieważ już teraz 
posiadają podobne stawki.

W rządowym projekcie 
nie zostali ujęci pracownicy 
niemedyczni, czyli np. sekretarki 

medyczne, osoby zatrudnione w 
administracji. Podwyżki dla tych 
pracowników mają być ustalane 
w drodze negocjacji między 
organizacjami związkowymi i 
dyrektorami placówek. – Dla 
tych pracowników najprawdo-
podobniej nic się nie zmieni, w 
dalszym ciągu będą dostawali 
podwyżki tylko wtedy, gdy 
będzie rosła płaca minimalna 
– mówi Joanna Lukosek, wice-
przewodnicząca Regionalnego 
Sekretariatu Ochrony Zdrowia 
NSZZ Solidarność w Katowicach.

Stopniowy wzrost płac
Na razie nie wiadomo, kiedy 
pierwsze podwyżki wejdą w życie, 
chociaż wcześniej przedstawiciele 
resortu zdrowia zapewniali, 
że będzie to 1 lipca tego roku. 
Pierwszy wzrost minimalnych 
wynagrodzeń ma wynosić 10 
proc. różnicy między aktualną 
stawką danego pracownika, a 
docelową wskazaną w projekcie 
ustawy. Jeżeli np. ta różnica 
wynosi 400 zł, to pracownik 
otrzyma 40 zł. W kolejnych 
latach minimalne wynagro-
dzenie ma być podwyższane 
o kwotę wynoszącą 20 proc. 
różnicy między prognozowanym 
wynagrodzeniem, a obecnym.

W rządowym projekcie nie 
wskazano źródła fi nansowania 
podwyżek. – Podczas rozmów z 
przedstawicielami Ministerstwa 
Zdrowia zwracaliśmy uwagę, 
że takie zapisy powinny się w 
tej ustawie znaleźć. Od 1 lipca 
Narodowy Fundusz Zdrowia 
będzie więcej płacił za świad-
czenia medyczne, ale nigdzie 
nie zostało doprecyzowane, że 
te środki mają zostać przezna-
czone na wzrost płac – zaznacza 
Joanna Lukosek. 
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Rząd przyjął projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych. 
W pierwszej kolejności wzrostu płac mogą spodziewać się te osoby, które zarabiają najmniej, ale stawki 
wskazane w projekcie osiągną dopiero z końcem 2021 roku.

Jakie wynagrodzenia w służbie zdrowia? 

Foto: fl ickr.com/Lukas Plewnia

Doprecyzowanie przepisów 
dotyczących ochrony pracow-
ników tymczasowych, ogra-
niczenie stosowania umów 
cywilnoprawnych oraz ochrona 
kobiet w ciąży – to najważ-
niejsze zmiany w ustawie o 
zatrudnieniu pracowników 
tymczasowych. Nowela ma 
uporządkować działalność 
agencji pracy tymczasowej, 
których na polskim rynku 
pracy funkcjonuje ponad 6 tys.

6 maja ustawę podpisał 
prezydent Andrzej Duda, 
a kluczowe zmiany zaczną 
obowiązywać już 1 czerwca. 
– Celem nowelizacji jest przy-
wrócenie pracy tymczasowej 
takiego charakteru, jaki z zało-
żenia powinna posiadać, czyli 
krótkotrwałości i doraźności – 
mówi dr Anna Reda-Ciszewska, 
ekspert NSZZ Solidarność. 
Zaznacza, że w ustawie o 
zatrudnieniu pracowników 

tymczasowych obowiązującej 
od 2004 roku znalazło się wiele 
zapisów, które miały pomóc w 
ochronie pracowników tymcza-
sowych, ale okazały się one 
nieskuteczne. Na ten problem 
zwracały uwagę zarówno 
Solidarność jak i Państwowa 
Inspekcja Pracy.

Jedna agencja, jeden pracownik
Przepisy dotyczące maksy-
malnego okresu świadczenia 
pracy tymczasowej ale po 
wejściu noweli w życie będą 
dotyczyły także pracowników 
zatrudnionych na podstawie 
umów cywilnoprawnych. – Jest 
to jedna z kluczowych zmian 
wprowadzonych do ustawy. 
Jej celem jest ograniczenie 
stosowania umów cywilno-
prawnych przez pracowników 
użytkowników – mówi dr Anna 
Reda-Ciszewska. Jak wynika z 
danych Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej, 
blisko 60 proc. umów podpisa-
nych z pracownikami tymcza-
sowymi stanowią umowy 
cywilnoprawne.

Kolejne zmiany dotyczą 
kierowania pracowników 
tymczasowych do pracy 
u pracodawców użytkow-
ników. Jeden pracodawca nie 
będzie mógł korzystać z usług 
danego pracownika przez okres 
dłuższy niż 18 miesięcy w 
ciągu 3 lat. Do tej pory bardzo 
często zdarzało się tak, że po 
1 8  m i e s i ą c a c h  t a  s a m a 
osoba była kierowana do 
tego samego pracodawcy, 
a le  przez inną agencję. 
W konsekwencji w jednym 
miejscu pracowała nawet kilka 
lat, stając się pracownikiem 
permanentnie tymczasowym.

Oprócz tego pracownik 
tymczasowy nie będzie mógł 
wykonywać takiej samej pracy, 

co osoba zatrudniona bezpo-
średnio u danego pracodawcy, 
która została zwolniona w 
ciągu 3 ostatnich miesięcy z 
przyczyn od niej niezależnych. 
W dalszym ciągu pracownika 
tymczasowego nie będzie 
można zatrudnić przy wykony-
waniu prac niebezpiecznych.
W noweli znalazły się również 
rozwiązania gwarantujące 
pracownikom tymczasowym 
równe traktowanie względem 
pracowników zatrudnionych 
bezpośrednio u danego praco-
dawcy. Dotyczą one zasad 
wynagradzania za urlop 
wypoczynkowy i wypłaty 
ekwiwalentu pieniężnego za 
niewykorzystany urlop.

Ochrona kobiet w ciąży
Ustawa wprowadza ochronę 
pracownic tymczasowych 
w ciąży. Po wejściu zmian 
w życie pracownicy w ciąży, 

która posiada dwumiesięczny 
staż, umowa zostanie przedłu-
żona do dnia porodu. Dzięki 
temu kobieta otrzyma zasiłek 
macierzyński. Jak zaznacza dr 
Reda-Ciszewska, do tej pory 
kobiety w ciąży zatrudnione 
za pośrednictwem APT były 
dyskryminowane, ponieważ 
nie należał im się ani zasiłek 
macierzyński, ani świadczenie 
rodzicielskie. Objęcie ochroną 
pracownic tymczasowych 
w ciąży jest konsekwencją 
unijnej dyrektywy dotyczącej 
pracy tymczasowej, w której 
tego typu rozwiązania zostały 
przyjęte. 

APT pod kontrolą
Ponadto pracodawcy użyt-
kownicy zostaną zobowiązani 
do prowadzenia ewidencji 
czasu świadczenia pracy przez 
poszczególnych pracowników 
tymczasowych, z uwzględ-

nieniem zarówno umowy o 
pracę, jak i umowy cywilno-
prawnej. Kolejna zmiana w 
ustawie dotyczy sankcji dla 
nieuczciwych pracodawców 
użytkowników, którzy będą 
mogli zostać ukarani grzywną 
wynoszącą nawet 30 tys. zł.

Z d e c y d o w a n a  w i ę k -
szość zmian wejdzie w życie
1 czerwca. Wyjątek stanowią 
przepisy nakładające na 
marszałków województw 
obowiązek sprawdzania raz 
na kwartał, czy agencje pracy 
tymczasowej nie zalegają z 
opłacaniem składek na ubezpie-
czenie społeczne pracowników, 
a także zobowiązujące APT i 
inne podmioty np. Ochotnicze 
Hufce Pracy do posiadania 
lokalu, w którym świadczone są 
usługi, co ma ułatwić kontrole. 
Te zapisy zaczną obowiązywać 
z początkiem przyszłego roku.

AGA

Pracownik tymczasowy będzie lepiej chroniony



Chciałbyś wystąpić w „Uchu 
Prezesa”?

– Zdecydowanie tak. Mam 
dystans do siebie, więc pewnie 
niezależnie od tego, jakby mnie 
autor, czyli Robert Górski przed-
stawił, to bym się nie obraził. 
Jedyne, co by mnie zdener-
wowało, to gdybym musiał za 
długo czekać u pani Basi w tym 
przedsionku.
Wystąpienie w „Uchu prezesa” 
to swego rodzaju nobilitacja...

– Dlatego też mówię, że 
chętnie bym wystąpił. 
Pewnie. Każdy by chciał. Ja 
chciałbym w roli pani Basi. 
Ale już na poważnie. Twórcy 
„Ucha prezesa” trafiają w 
punkt, pokazując mecha-
nizmy funkcjonowania polskiej 
polityki. Właściwie wszystko 
zależy od decyzji przywódców 
partii rządzącej.

– W tej kwestii akurat nic się 
od lat nie zmienia. Przez dwie 
poprzednie kadencje zależało od 
Donalda Tuska i prominentnych 
polityków Platformy. Teraz zależy 
od polityków Prawa i Sprawied-
liwości, a najważniejszym z 
nich, co nie ulega wątpliwości, 
jest prezes Jarosław Kaczyński.
Czy z punktu widzenia Solidar-
ności dialog z obecną ekipą 
rządzącą jest łatwiejszy, niż z 
poprzednią?

– Przede wszystkim on jest. 
Bo w przypadku poprzedniej 
ekipy go nie było. Natomiast 
czy jest on łatwiejszy, czy trud-
niejszy, to powiem tak: jest trochę 
cwańszy. Za rządów Platformy 
powtarzaliśmy, że jedyne co się 
tej ekipie udało, to zjednoczyć 
związki zawodowe. Teraz można 
powiedzieć, że szczególnie w 
obszarze reform i restruktu-
ryzacji w przemyśle ciężkim 
rządzącym udało się podzielić 
i poróżnić organizacje związ-
kowe, bo takich wewnętrznych 
konfl iktów między związkami, a 
szczególnie w górnictwie dawno 
już nie było. 
Z punktu widzenia ruchu związ-
kowego ten brak jedności to 
bardzo zła sytuacja.

– Nie tylko z naszego punktu 
widzenia, ale z perspektywy 
wszystkich pracowników jest 
czymś groźnym, że związki 
zawodowe w kluczowych 
sprawach nie reagują tak, jak 
powinny, zaczynają rywalizować 
między sobą, dają się sterować 
przez różne gremia. Szczególnie 
zaczyna w tym brylować jeden 
związek zawodowy, z którym 
przez ostatnie lata współpraca 
była w miarę przyzwoita. 
Za rządów obecnej ekipy w 
obszarach ważnych dla pracow-
ników widać znaczącą poprawę. 
I nie są to tylko subiektywne 
odczucia, ale potwierdzają to 
wskaźniki. Mamy najniższe po 
1989 roku bezrobocie. Wzrost 
PKB to niezłe 4 proc. Weszło 
w życie kilka ustaw, które 

uwzględniły może nie w całości, 
ale w znacznej części postulaty 
Solidarności

– To prawda. W sprawach 
ogólnospołecznych, dotyczących 
całości pracowników w kraju 
wiele rzeczy jest naprawdę bardzo 
pozytywnych. Począwszy od 
płacy minimalnej i minimalnej 
stawki godzinowej poprzez 
powrót do poprzedniego wieku 
emerytalnego, a skończywszy 
na programie Rodzina 500 plus, 
który likwiduje biedę wśród 
Polaków i prawdopodobnie 
przynosi zamierzony skutek w 
postaci poprawy wskaźników 
demograficznych. Ale to nie 
oznacza, że rząd może teraz 
nie robić już nic. Roboty jest 
mnóstwo, potrzebny jest dialog, 
tymczasem jego poziom jest, 
delikatnie mówiąc średni. 
Dialog między kim?

– Mówimy o dialogu pomiędzy 
związkami zawodowymi, a 
przedstawicielami rządu odpo-
wiedzialnymi za poszczególne 
sektory gospodarki. Wszystkie 
te problemy, które podnosiliśmy 
w liście wysłanym na początku 
roku do pani premier Beaty Szydło 
nadal nie zostały rozwiązane. 
W dalszym ciągu nie wiemy, 
co się dzieje z Programem dla 
Śląska. W dalszym ciągu jesteśmy 
robieni „na szaro” jeśli chodzi o 
restrukturyzację górnictwa. W 
dalszym ciągu stoimy przed 
zagrożeniem likwidacji kopalń, 
które zostały wpisane na listę 
notyfi kacyjną UE. W dalszym 
ciągu jesteśmy w głębokim lesie, 
jeśli chodzi o pakiet klimatyczny. 
Chcieliśmy w tych obszarach 
rządzącym pomóc, dysponując 
naszą wiedzą, doświadczeniem 
i naszymi ekspertami, podpo-
wiadając możliwości pewnych 
rozwiązań. Niestety, z niewia-
domych przyczyn rządzący tę 
pomoc odrzucają i odrzucają 
dialog ze śląsko-dąbrowską Soli-
darnością. Może to ma podłoże 
polityczne związane z tym, 
że poparłem Pawła Kukiza w 
wyborach prezydenckich.
Przecież start Pawła Kukiza 
wyborach prezydenckich był 
jednym z kluczowych czyn-
ników, dzięki którym wygrał je 
Andrzej Duda, a nie Bronisław 
Komorowski. A po drugie Ruch 
Kukiz`15 skutecznie zaczął 
kruszyć zabetonowaną scenę 
partyjną w Polsce i taki, a nie 
inny wynik wyborów parla-
mentarnych to w sporej części 
zasługa tegoż właśnie ruchu.

– Mnie tego nie musisz 
tłumaczyć, ale z kolei ludziom 
skażonym myśleniem partyjnym 
nie wytłumaczysz. To są tacy 
ludzie, którzy, jeśli nie przy-
znajesz im bezwzględnie racji, 
to jesteś wrogiem i już. Takie 
partyjniackie myślenie daje 
się odczuć również w relacjach 
bezpośrednich. Nawet jeśli prowa-
dzisz konstruktywną krytykę 

i chcesz wskazać jednemu czy 
drugiemu posłowi, albo jednemu 
czy drugiemu ministrowi, że 
można coś zrobić inaczej, to jest 
to odbierane jako atak na Prawo 
i Sprawiedliwość. I w związku 
z tym, że poparłem Pawła, to 
dla aparatu partyjnego PiS i ja, 
i śląsko-dąbrowska Solidarność 
to kukizowcy, czyli ci, którzy nie 
wspierają we wszystkim PiS-u 
jednoznacznie. Nikt nie chce 
do siebie dopuszczać myśli, 
że my w naszym regionie od 
zawsze postępowaliśmy w myśl 
zasady, że za dobre chwalimy, a 
za złe ganimy. Niestety, o czym 
dobrze wiemy, wśród naszych 
kolegów w Solidarności też były 
takie osoby, które w związku z 
tym, że ośmieliłem się pójść w 
kwestii poparcia w wyborach 
prezydenckich pod prąd, posyłały 
do PiS sygnały: „Ukarzcie tego 
Kolorza, jak on tak może inaczej 
myśleć.” I te sygnały gdzieś tam 
w głowach pozostały. Muszę 
wobec tego przypomnieć, że 
w naszym regionie nie było 
obowiązku głosowania na Kukiza. 
Ja też jestem sympatykiem PiS, 
ale nie bezkrytycznym, a poza 
tym moją rolą i moim obowiąz-
kiem jako przewodniczącego 
jest utrzymanie niezależności 
Solidarności w naszym regionie.
Pamiętam, jak przed wyborami 
działacze związku podkreślali, 
że nie można powtórzyć błędu 
sprzed 20 lat, jakim była AWS. 
Że nie można pozwolić do spro-
wadzenie związku do roli, jak 
określają to niechętni związ-
kowi dziennikarze „zbrojnego 
ramienia PiS”. W praktyce 
owo „nie można powtórzyć” 
wygląda różnie...

– To prawda, a przekaz części 
mediów ten wizerunek „zbroj-
nego ramienia PiS” wzmacnia. 
W rzeczywistości relacje są inne. 
Solidarność odrzuca zarówno 
rolę totalnej opozycji, jak i 
podnóżka. Jest partnerem i tak 
chce być traktowana. Tymczasem 
PiS usiłuje nam wskazywać 
miejsce w szeregu, tak jakby nie 
doceniał naszej roli w zmianie 
na polskiej scenie politycznej. 
A przecież to my tu na Śląsku 
przyczyniliśmy się w bardzo 
znaczący sposób do tej zmiany 
i zwycięstwa PiS w wyborach 
parlamentarnych w 2015 roku. 
Pewnie sobie o tym przypomni 
za rok, przed wyborami samo-
rządowymi, albo za dwa przed 
parlamentarnymi. 
Kłopoty polityków z pamięcią 
i zdolność jej nagłego odzy-
skiwania to norma. Podobnie 
jak normą jest różnica zdań 
między związkami zawodowym 
a rządzącymi.

– To prawda, ale można się 
różnić pięknie. Nie trzeba się tak 
naparzać, jak czyni to obecnie 
większość ugrupowań poli-
tycznych. Grunt żebyśmy się 
nawzajem słuchali, tymczasem 
mamy do czynienia z takim 
zjawiskiem, że prawda PiS jest 
jedyną prawdą. To jest niedobre, 
źle wróży na teraz i źle wróży 
na przyszłość.
Czy jest szansa, żeby zmienić 
ustawę o związkach zawo-
dowych w taki sposób, aby 
związki zawodowe w Polsce 
wreszcie mogły się rozwijać, 
a nie tkwić w miejscu, a wręcz 
się zwijać?

– Szansa jest, ale ja w zmianę 
tej ustawy nie wierzę. W PiS 

niewielu jest posłów, którym 
mogłoby się chcieć w tej sprawie 
coś zrobić, za to wielu jest takich, 
którzy w kwestiach gospodar-
czych mają poglądy skrajnie 
liberalne. Poza tym nie ma 
takiej władzy, której zależy 
na umocnieniu roli związków 
zawodowych, a roli Solidarności 
szczególnie.
Czyli związki muszą o to zadbać 
same. Na przykład poprzez 
reformę wewnętrzną...

– Tak. My sami powinniśmy 
pokazać, w jaki sposób powin-
niśmy się zreformować i na 
bazie tej wewnętrznej reformy 
pokazać ludziom młodym nie 
tylko, że nie jesteśmy tacy źli, 
jak się nas od lat przedstawia, 
ale że jesteśmy potrzebnym, a 
wręcz niezbędnym elementem 
dla prawidłowego funkcjono-
wania rynku pracy i gospodarki 
w Polsce. Na najbliższym zjeź-
dzie krajowym musimy zacząć 
wprowadzać pewne zmiany 
wewnętrzne takie jak, m.in. 
kadencyjność na szczeblach 
kraju, regionu oraz sekcji i 
sekretariatów branżowych. Jest 
też propozycja, aby osoby, które 
nabyły uprawnienia emery-
talne, nie zajmowały funkcji 
przewodniczących danych 
jednostek organizacyjnych. 
Celem jest oczywiście odmło-
dzenie związku?

– Oczywiście. To niezbędne. 
Przecież młodzi ludzie, gdy 
oglądają zdjęcia z posiedzeń z 
Komisji Krajowej czy zarządów 
regionów, to pytają z przekąsem, 
czy to fotorelacja z podwie-
czorku w domu spokojnej 
starości. Musimy to zmienić. 
Mam nadzieję, że od 2018 roku 
ta zmiana zacznie następować i 
młodzi ludzie w końcu zobaczą 
swoich rówieśników w tych 
gremiach. To będzie dla nich 
sygnał, że warto być w związku. 
2018 rok to rok wyborczy...

– Nigdy nie ma dobrego 
czasu na zmiany, ale wreszcie 
trzeba się zdecydować, bo inaczej 
doprowadzimy do tego, że 
wkrótce największą strukturą 
w związku będzie sekretariat 
emerytów i rencistów. I spełnią 
się marzenia Lecha Wałęsy o 
zwinięciu sztandaru Solidarności.
Wróćmy jeszcze do Programu 
dla Śląska. Zapowiadałeś, że 
jeśli ten projekt uda się sfi na-
lizować, to założysz w końcu 
krawat...

– Na razie się na to nie zanosi. 
Osiem miesięcy temu byłem 
przekonany, że tak mniej więcej 
w czerwcu 2017, czyli za dwa 
tygodnie dokument będzie 
oszlifowany i stanie się częścią 
Strategii Odpowiedzialnego 
Rozwoju pana premiera Mora-
wieckiego. Były spotkania w 
tej sprawie, były rozmowy, 
ale bez praktycznego efektu. 
Ministerstwo Rozwoju nic z 
tym nie robi.

Przyznam, że mnie to też boli. I 
nie chodzi o to, że nie zobaczę, 
jak chodzisz „pod krawatem”, 
ale o to, że ten budzący wielkie 
nadzieje pomysł z Programem 
dla Śląska utknął w rządowych 
szufl adach i kto wie, czy nie 
skończy w niszczarce. To się 
odbije rządzącym czkawką.

– Kto nie wygrywa wyborów 
na Śląsku, ten nie wygrywa 
wyborów w kraju. To proste. 
Konsekwencje polityczne tego 
marazmu w naszych relacjach 
mogą być dla PiS bolesne. Nasze 
priorytety jako Solidarności 
do końca kadencji obecnego 
parlamentu to doprowadzenie 
do umieszczenia w ustawie 
emerytalnej postulowanego 
przez związek stażu upraw-
niającego do emerytur, czyli 
40 lat dla mężczyzn i 35 lat dla 
kobiet, ochrona polskiego prze-
mysłu przed unijnymi zapędami 
dotyczącymi dekarbonizacji 
oraz wdrożenie Programu dla 
Śląska. Te trzy priorytety są 
dla nas fundamentalne. Jeśli 
nic się w tych obszarach nie 
ruszy, to niewykluczone, że 
będziemy musieli wyjąć fl agi 
i odwiedzić pewien gmach w 
alejach Ujazdowskich.
W latach 2005-2007 podobnie 
jak teraz, mimo całej sympatii 
pomiędzy Solidarnością a PiS, 
relacje też często były szorstkie. 
Wówczas w roli rozjemcy i 
rzecznika strony pracowniczej 
i związkowej występował śp. 
prezydent Lech Kaczyński… 

– Myślę, że Solidarność 
może liczyć, że taką rolę będzie 
skutecznie pełnił obecny prezy-
dent Andrzej Duda, który, jak 
dobrze pamiętamy, był bliskim 
współpracownikiem naszego 
nieodżałowanego przyjaciela, 
prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego. Uważam, że jego inicja-
tywa związana z referendum 
konstytucyjnym, aby zapytać 
Polaków jak ma wyglądać system 
państwa powinna się spotkać 
z bezwzględnym wsparciem 
Solidarności. Musimy poprzeć 
pomysł, aby w przyszłym roku 
odbyło się referendum z 9-10 
pytaniami dotyczącymi najważ-
niejszych elementów konsty-
tucji. M.in. czy powinniśmy 
mieć system prezydencki, czy 
kanclerski, czy okręgi wyborcze 
jednomandatowe, czy powinna 
być instytucja odwołania posła 
przez wyborców, czy sędziowie 
Sądu Najwyższego powinni 
być wybierani w wyborach 
powszechnych. Po uzyskaniu 
odpowiedzi na te pytania 
powinna powstać nowa konsty-
tucja, zgodna z wolą suwerena 
i przyjęta również w drodze 
referendum w 2019 roku. 
Generalnie nowa konstytucja 
powinna iść w takim kierunku, 
o jakim mówi i Solidarność i 
pan prezydent – jak najwięcej 
władzy dla obywateli.
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Z Dominikiem Kolorzem, przewodniczącym śląsko-dąbrowskiej Solidarności rozmawia Grzegorz Podżorny

Kto nie wygrywa na Śląsku, 
ten nie wygrywa w kraju



W bolesnych chwilach po śmierci 

MAMY
dzielimy smutek z naszym Kolegą

Adamem Musiałem

wiceprzewodniczącym Solidarności w Miejskim 
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie.

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia

Rodzinie i Bliskim

składają
koleżanki i koledzy z jaworznickiej Solidarności

W I A R A  I  T R A DY C J A Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

KATOWICE 18-24.05.2017 |  Nr 19/2017  www.solidarnosckatowice.pl6

Wyrazy najgłębszego współczucia

z powodu śmierci

MAMY
koledze 

Adamowi Musiałowi i Jego Rodzinie

przekazują
koleżanki i koledzy

z Solidarności z MPWiK w Jaworznie

Wyrazy najgłębszego współczucia 

i słowa wsparcia po śmierci

Kolegi 

JÓZEFA ZANIEWSKIEGO
Rodzinie i Bliskim

przekazuje
Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 

NSZZ Solidarność

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Naszego Kolegi

JÓZEFA ZANIEWSKIEGO
przewodniczącego Solidarności w spółce Kopex Machinery

w Rybniku i wiceprzewodniczącego zakładowej Solidarności
w spółce Kopex S.A. Oddział w Zabrzu. 

Wyrazy głębokiego współczucia 

Rodzinie i Bliskim

w imieniu 
Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

składa 
przewodniczący Dominik Kolorz

Z ogromnym żalem żegnamy

naszego Przewodniczącego

JÓZEFA ZANIEWSKIEGO
Wyrazy najgłębszego współczucia

Rodzinie i Bliskim

przekazują
koleżanki i koledzy z podzakładowej Solidarności

ze spółki Kopex Machinery w Rybniku

M
atka Boża z 
Fatimy nawo-
łuje nas do 
m i ł o ś c i  d o 
drugiego czło-

wieka, również do miłości 
nieprzyjaciół. Prosi o modlitwę 
nie tylko za siebie, ale również 
za tych, którzy Ją obrażają. 
Pokazuje nam prostą drogę 
do wychodzenia z osobistych 
sytuacji kryzysowych i ratowania 
świata. Tą drogą jest nawró-
cenie, modlitwa, umartwianie i 
odpowiedzialność za zbawienie 
innych – podkreśla ks. Marcin 
Wierzbicki z Wydziału Duszpa-
sterstwa Ogólnego Archidiecezji 
Katowickiej. 

Obchody 100-lecia objawień 
fatimskich trwać będą od 13 maja 
do 13 października. W 1917 roku 
właśnie w tym okresie, każdego 
trzynastego dnia miesiąca, Matka 
Boża ukazywała się trójce dzieci 
z miasteczka Fatima w Portugalii: 
Łucji dos Santos i jej ciotecz-
nemu rodzeństwu: Hiacyncie 
i Franciszkowi Marto. Gorąco 
zachęcała ich do codziennej 
modlitwy różańcowej w celu 
wyproszenia łask i pokoju dla 
świata. Przekazała im orędzie 
dla ludzkości nazywane Tajem-
nicami Fatimskimi. Spisała je 
Łucja, która w dorosłym życiu 
wstąpiła do zakonu karmeli-
tanek. Dwie Tajemnice zostały 
upublicznione w 1941 roku na 
polecenie biskupa diecezji Leiria, 
do której należy Fatima. Trzecią 
Łucja zapisała w 1944 roku. 

Ujawniona została dopiero w 
2000 roku. 

Dwie pierwsze Tajemnice 
Fatimskie zawierają m.in. wizje 
katastrof naszych czasów i 
piekła. Matka Boża oznajmiła, 
że dla uratowania przed nim 
ludzi konieczna jest nieustanna 

modlitwa różańcowa i ustano-
wienie przez Kościół nabożeń-
stwa do Niepokalanego Serca 
Maryi. W orędziu zawarta jest 
też wizja ekspansji komunizmu 
jako systemu zła prowadzącego 
do ateizmu, prześladowań i 
wojen. 

Trzecia Tajemnica Fatimska, 
jak podkreśliła siostra Łucja, 
„przeznaczona jest tylko dla 
samych papieży”. 26 czerwca 
2000 roku ujawnił ją w Fatimie 
św. Jan Paweł II. To wizja „białego 
kapłana ginącego od kuli z broni 
palnej”, która jednoznacznie 

łączy się z zamachem na Ojca 
Świętego z 13 maja 1981 roku. 
Dlatego swoje ocalenie papież 
przypisał wstawiennictwu 
Maryi, której zawierzył cały 
swój pontyfi kat. Pocisk, którym 
został raniony, przekazał jako 
votum do sanktuarium fatim-

skiego. Wskazał też, że orędzie 
fatimskie to zawsze aktualny 
znak Boga. – Jest orędziem 
wieku zawsze istotnym, jak 
Ewangelia: wszak wezwanie 
Maryi nie jest jednorazowe. Jej 
apel musi być podejmowany z 
pokolenia na pokolenie, zgodnie 
z coraz nowymi „znakami 
czasu” – wskazywał w Fatimie 
św. Jan Paweł II. 

Jak zauważa ks. Marcin Wierz-
bicki, chociaż Maryja w swoim 
przesłaniu wyraźnie akcentuje, 
że modlitwa jest najskuteczniej-
szym sposobem na wyjednanie 
łask u Boga i pokój na świecie, to 
tej modlitwy wciąż jest za mało. 
– To problem niedostatecznego 
zaangażowania w Jej słowa 
i wiarę. Ale najistotniejsze, 
byśmy w końcu odpowiedzieli 
na wezwanie Maryi. Byśmy 
uwierzyli w Jej słowa: Na koniec 
zatriumfuje moje Niepokalane 
Serce. Podjęcie umartwienia 
oraz intensywnej modlitwy, 
szczególnie różańcowej będzie 
najlepszym sposobem świę-
towania 100 rocznicy obja-
wień Matki Bożej w Fatimie 
– podkreśla duchowny.

Kościół uznał objawienia 
Fatimskie już w niecałe 13 lat po 
tych wydarzeniach. Ich następ-
stwami było m.in. ustanowienie 
nabożeństwa do Niepokalanego 
Serca Maryi i wzniesienie sank-
tuarium maryjnego w Fatimie. 
Świątynia stała się miejscem 
kultu, nawróceń i powołań. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

Nawrócenie i modlitwa – to najważniejsze przesłanie orędzia Matki Bożej z Fatimy. 13 maja w Kościele 
katolickim rozpoczęły się obchody 100. rocznicy Objawień Fatimskich. 

Orędzie Fatimskie to znak Boga

Foto: pixabay.com/CC0

Po śmierci

naszego Kolegi

JÓZEFA ZANIEWSKIEGO
łączymy się w bólu

z Jego Rodziną.

Wyrazy serdecznego współczucia

składają
koleżanki i koledzy

z rybnickiej Solidarności



TYGODNIK ŚLĄSKO-DĄBROWSKI:  ISSN 1732-3940 |  WYDAWCA:  Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Sol idarność | 
ADRES REDAKCJI: 40-286 Katowice, ul. Floriana 7, tel. 32 253-72-54 | REDAGUJE ZESPÓŁ: Beata Gajdziszewska (redaktor naczelny), 
Grzegorz Podżorny (kierownik Biura Komunikacji Społecznej i Promocji Związku, rzecznik ZR), Łukasz Karczmarzyk, Agnieszka Konieczny | 
REDAKTOR TECHNICZNY: Krzysztof Woźniak | SKŁAD I ŁAMANIE: Krzysztof Woźniak | REKLAMA: Tomasz Cichoń, tel. 32 728-41-13, kom. 661 886 200 | 
DRUK: Polska Press Sp. z o.o., Oddz. Poligrafi a, Drukarnia Sosnowiec | LAYOUT: STUDIO PRESS, Michał Dutka, www.studiopress.pl | Numer zamknięto: 17.05.2017 roku

BIURA TERENOWE ZR: Bytom, ul. Powstańców Warszawskich 34/4 I piętro, tel./fax 32 281-71-65; Gliwice, ul. Zwycięstwa 3/3p, tel. 32 230-89-30, 
tel./ fax 32 231-25-27; Jastrzębie Zdrój, ul. Zielona 16 A, tel./fax 32 473-19-74 i 32 473-23-59; Jaworzno, ul. Grunwaldzka 35, tel./fax 32 615-17-11;
Katowice, ul. Floriana 7, tel. 32 728-41-07; Pszczyna, ul. 3 Maja 11, tel./fax 32 210-39-63; Rybnik, ul. Kościelna 7, tel./fax 32 422-73-25; 
Sosnowiec, ul. Dęblińska 7, tel. 32 266-47-64; Tarnowskie Góry, ul. Zamkowa 2, tel./fax 32 285-34-68; Tychy, ul. Grota Roweckiego 44/04, 
tel./fax 32 227-56-36; Zabrze, ul. Wolności 289, tel./fax 32 275-39-02; Zawiercie, ul. Okólna 10/37, tel./fax 32 672-37-71

Wydawca: Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice

tel. 32 353-84-25 

www.solidarnosckatowice.pl 
tygodnik@solidarnosckatowice.pl | tel. 32 253-72-54

Ś L Ą S K O - D Ą B R O W S K I  N S Z Z

 P O R A DY  P R AW N EZarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 7fb.com/SlaskoDabrowskaSolidarnosc  Nr 19/2017 |  KATOWICE 18-24.05.2017

Z
godnie z art. 31 Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego 
(dalej jako: kro) majątek 

wspólny małżonków tworzy 
tak zwaną wspólność usta-
wową. Wspólność usta-
wową ustawodawca określa 
w sposób kazuistyczny, wska-
zując jakie składniki z mocy 
samego prawa wchodzą w 
skład ustawowej wspólności 
majątkowej małżonków. Wejście 
danego przedmiotu bądź aktywa 
do majątkowej wspólności 
małżeńskiej jest niezależne od 
wiedzy czy też woli samego 
małżonka. Ponadto wszystkie 
przedmioty nabyte w czasie 
trwania wspólności ustawowej 
(z wyjątkiem wskazanych w art. 
33 kro) wchodzą do majątku 
wspólnego i to bez względu na 
to, czy zostały nabyte wspólnie 
czy też osobno przez danego 
małżonka. Zatem, w pełni 
uprawnione jest stwierdzenie, że 
majątek wspólny współtworzą 
wszystkie te składniki mająt-
kowe, które nie zostały wyraźnie 
wyodrębnione ustawowo bądź 
przez czynność prawną. W 
myśl na wstępie przytoczonego 
art. 31 kro, majątek wspólny 
małżonków tworzą m.in.:
1)  dochody małżonków pocho-

dzące z:
 a)działalności zarobkowej 

każdego z małżonków, w 
tym wynagrodzenie za pracę,

 b)majątku wspólnego oraz 
osobistego małżonków;

2) środki zgromadzone na 
rachunku otwartego lub 
pracowniczego funduszu 
emerytalnego każdego z 
małżonków;

3) kwoty składek zewidencjo-
nowanych na subkoncie, 
o którym mowa w  art. 
40a ustawy z 13.10.1998 
roku o systemie ubezpieczeń 
społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 
roku poz. 121 ze zm.). 
Godzi się wskazać, że kro 

określa pewne wyjątki od zasady 
ustawowej wspólności mająt-
kowej małżonków i tak odpo-
wiednio, wspólność ustawową 
można zmodyfi kować poprzez:
1) umowy majątkowe małżeńskie 

oraz przedmałżeńskie – wska-
zane w art. 47–49 i 51 kro;

2) sądowe zniesienie wspól-
n o ś c i   m a j ą t k o w y c h 
stosunków małżeńskich – 
art. 52 kro;

3)  ustanie wspólności mająt-
kowych stosunków małżeń-
skich z mocy samego prawa 
zgodnie z art. 53 i 54 kro w 

przypadku ubezwłasnowol-
nienia lub upadłości jednego 
z małżonków. 
Zgodnie z art. 35 kro w 

czasie trwania wspólności usta-
wowej żaden z małżonków nie 
może żądać podziału majątku 
wspólnego. Chodzi tu o fi zyczny 
podział, nie prawny. Małżonek 
nie może również rozporządzać 
ani zobowiązywać się do rozpo-
rządzania udziałem, który w razie 
ustania wspólności przypadnie 
mu w majątku wspólnym lub w 
poszczególnych przedmiotach 
należących do tego majątku, aż 
do czasu ustania wspólności 
majątkowej. Jak stanowi art. 
36 kro, oboje małżonkowie są 
obowiązani współdziałać w 
zarządzie majątkiem wspólnym, 
w szczególności udzielać 
sobie wzajemnie informacji 
o stanie majątku wspólnego, 
o wykonywaniu zarządu mająt-
kiem wspólnym i o zobowiąza-
niach obciążających majątek 
wspólny. Ponadto, każdy z 
małżonków może samodzielnie 
zarządzać majątkiem wspólnym, 
z wyjątkiem wyraźnie wskaza-
nych ustawowo przypadków. 
Wykonywanie zarządu obejmuje 
w szczególności czynności, które 
dotyczą przedmiotów majątko-
wych należących do majątku 
wspólnego, w tym czynności 
zmierzające do zachowania tego 
majątku – zwane czynnościami 
zwykłego zarządu. Co warto 
zaznaczyć, w odniesieniu do 
przedmiotów majątkowych, które 
służą tylko jednemu małżonkowi 
do wykonywania zawodu lub 
prowadzenia działalności zarob-
kowej, małżonek ten zarządza 
samodzielnie. Zasadą jest wyko-
nywanie zarządu przez oboje 
małżonków. Wskazuje na to treść 
art. 36[1] § 1 kro, zgodnie z którym 
małżonek może sprzeciwić się 
czynności zarządu majątkiem 
wspólnym zamierzonej przez 
drugiego małżonka, z wyjąt-
kiem czynności w bieżących 
sprawach życia codziennego lub 
zmierzającej do zaspokojenia 
zwykłych potrzeb rodziny albo 
podejmowanej w ramach dzia-
łalności zarobkowej. Jednakże, w 
celu ochrony praw osób trzecich, 
mających na celu zaciągnięcie 
danej czynności prawnej z 
jednym z małżonków, § 2 zacy-
towanego przepisu wskazuje, 
że sprzeciw jest skuteczny 
wobec osoby trzeciej, jeżeli 
mogła się z nim zapoznać 
przed dokonaniem czynności 
prawnej. Wobec tego, późniejsze 

podnoszenie przez jednego 
z małżonków, iż dana czynność 
zarządu majątkiem wspólnym 
była powzięta bez wymaganej 
jego zgody, może nie odnieść 
skutku. Brak zgody danego 
małżonka musi być transparentny 
wobec osób trzecich, a najlepiej, 
kiedy wynika z samej czynności 
prawnej bądź oświadczenia 
woli. Ustawodawca w art. 37 
kro wskazuje, które czynności 
rozporządzające majątkiem 
wspólnym bezwzględnie wyma-
gają zgody drugiego małżonka, 
i tak zgodnie z § 1 są to: 
1)  czynności prowadzące do 

zbycia, obciążenia, odpłatnego 
nabycia nieruchomości lub 
użytkowania wieczystego, 
jak również prowadzącej do 
oddania nieruchomości do 
używania lub pobierania z 
niej pożytków;

2)  czynności prawne prowa-
dzące do zbycia, obciążenia, 
odpłatnego nabycia prawa 
rzeczowego, którego przed-
miotem jest budynek lub 
lokal;

3)  czynności prawne prowa-
dzącej do zbycia, obciążenia, 
odpłatnego nabycia i wydzier-
żawienia gospodarstwa 
rolnego lub przedsiębiorstwa; 

4)  dokonanie darowizny z 
majątku wspólnego, z wyjąt-
kiem drobnych darowizn 
zwyczajowo przyjętych.
Jakie zatem rodzi konse-

kwencje dokonywanie czyn-
ności prawnych, przekraczają-
cych zwykły zarząd majątkiem 
wspólnym przez jednego z 
małżonków bez wymaganej 
zgody drugiego?

Odpowiedzi udziela treść 
art. 41 kro. Zgodnie z § 1 w 
przypadku, kiedy to małżonek 
zaciągnął zobowiązanie za zgodą 
drugiego małżonka, wierzy-
ciel może żądać zaspokojenia 
także z majątku wspólnego 
małżonków i tylko wtedy. Jak 
wskazuje to art. 41 § 2 w sytuacji, 
gdy małżonek zaciągnął zobo-
wiązanie bez zgody drugiego 
małżonka albo zobowiązanie 
jednego z małżonków nie wynika 
z czynności prawnej (np. 
czyn niedozwolony, bezpod-
stawne wzbogacenie), wierzy-
ciel może żądać zaspokojenia 
jedynie z  majątku osobi-
stego  dłużnika (majątku 
osobistego danego małżonka) 
i enumeratywnie tam wska-
zanych dochodów, takich 
jak wynagrodzenie za pracę 
lub z dochodów uzyska-

nych przez małżonka z innej 
działalności zarobkowej, jak 
również z korzyści uzyskanych 
z jego praw autorskich i praw 
pokrewnych, prawa własności 
przemysłowej oraz innych 
praw twórcy. Jeżeli wierzytel-
ność powstała w związku z 
prowadzeniem przedsiębior-
stwa, wierzyciel może zaspo-
koić się także z przedmiotów 
majątkowych, wchodzących w 
skład przedsiębiorstwa danego 
małżonka, który dług zaciągnął. 
Wierzyciel małżonka może 
wyznaczyć odpowiedni termin 
do potwierdzenia umowy przez 
drugiego z małżonków, którego 
zgoda jest potrzebna. Jeżeli 
wypracowanie porozumienia 
odnośnie dokonanych albo też 
planowanych rozporządzeń 
majątkiem wspólnym napo-
tyka pewne trudności – bez 
względu na ich charakter i 
źródło – małżonek może zwrócić 
się do sądu o zezwolenie na 
dokonanie oznaczonej czyn-
ności. Sąd udziela zezwolenia, 
jeżeli dokonania czynności 
wymaga dobro rodziny bądź 
prowadzi to do zachowania 
majątku wspólnego. Ponadto, z 
ważnych powodów sąd może, na 
żądanie jednego z małżonków, 
pozbawić drugiego małżonka 
samodzielnego zarządu mająt-
kiem wspólnym. Możliwe jest 
również uzyskanie rozstrzyg-
nięcia sądu, zgodnie z którym 
na dokonanie czynności mają-
cych na celu rozporządzenie 
majątkiem wspólnym (art. 37 
kro) zamiast zgody małżonka 
będzie potrzebne zezwolenie 
sądu. Postanowienia te mogą być 
uchylone w razie zmiany okolicz-
ności na wniosek małżonków 
w późniejszym czasie.

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 ogól-
nych, które w konkretnym przypadku 
nie mogą zastąpić porady prawnej.

Przypominamy, że osoby posia-
dające Ochronę Prawną CDO24 
mogą zawsze, na bieżąco zasięgnąć 
szczegółowych informacji w depar-
tamencie prawnym CDO24 pod 
numerem telefonu 801 003 138 lub 
324781700. Pozostałe osoby zain-
teresowane posiadaniem ochrony 
prawnej zapraszamy do zapoznania 
się z ofertą CDO24 na stronie 
internetowej www.cdo24.pl.

§

Mateusz Widenka
CDO24

Czym jest majątek 
osobisty małżonków - cz.2

20 maja Oddział Instytutu 
Pamięci Narodowej w Kato-
wicach i Śląskie Centrum 
Wolności i Solidarności po 
raz kolejny zapraszają na 
„Noc Muzeów”.

W tym roku IPN zreali-
zuje ten ogólnoeuropejski 
projekt pod hasłami „Odkryj 
w sobie pasję do historii” i 
„Zmagania z wojną. Sportowcy 
w czasie II wojny światowej”. 
W Oddziałowym Biurze 
Udostępniania i Archiwizacji 
Dokumentów przy ul. Józe-
fowskiej zwiedzający poznają 
historię Żołnierzy Wyklętych: 
Zdzisława Badochy, Stefana 
Gürtlera i Ireny Odrzywołek. 
Dzieje piłkarstwa na Górnym 

Śląsku w latach 1939-1945 i 
igrzyska obozowe będą z kolei 
tematami prelekcji w Przy-
stanku Historia – Centrum 
Edukacyjnym IPN im. Henryka 
Sławika. Obie placówki IPN 
czynne będą od godz. 18.00 
do godz. 23.00.

ŚCWiS tradycyjnie zaprasza 
do zwiedzania kopalni Wujek 
oraz Muzeum Izby Pamięci 
wraz z górnikami, którzy 
brali udział w historycznym 
strajku. W muzeum zwiedza-
jący obejrzą m.in. zrekonstru-
owaną celę internowanych i 
podziemną drukarnię „bibuły”. 
Placówka będzie czynna od 
godz. 17.00 do godz. 23.00.

BG

Order dla profesora

Noc Muzeów 2017

Prof. Mieczysław Chorąży, 
wybitny onkolog i uczony, 
otrzymał Order Orła Białego 
za zasługi dla rozwoju medy-
cyny oraz osiągnięcia w 
pracy naukowo-badawczej.  
Najwyższe odznaczenie 
państwowe wręczył mu 3 
maja na Zamku Królewskim 
w Warszawie prezydent RP 
Andrzej Duda.  

Jak podkreślają związ-
kowcy z Solidarności ze 
Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego, uhonorowanie 
nim profesora Chorążego 
jest dla nich szczególnym 
powodem do dumy.  –  Pan 
profesor habilitację uzyskał 
właśnie na naszej uczelni. Jej 
władze nadały mu również 
tytuł doktora honoris causa. 
W stanie wojennym aktywnie 

wspierał Solidarność. Za swoją 
działalność otrzymał Złoty 
Medal Śląsko-Dąbrowskiej  
Solidarności – podkreśla 
Danuta Jarosz, przewodni-
cząca Solidarności w ŚUM.

Prof. Mieczysław Chorąży 
urodził się 31 sierpnia w 
Janówce k. Białej Podlaskiej. 
Był żołnierzem Armii Krajowej, 
uczestnikiem  Powstania 
Warszawskiego, jeńcem 
wojennym stalagu w Alten-
grabow w Niemczech. W 1951 
roku, po ukończeniu Akademii 
Medycznej w Warszawie, 
podjął pracę w Zakładzie 
Biologii Nowotworów w 
Państwowym Instytucie Prze-
ciwrakowym w Gliwicach 
(obecnie Oddział Instytutu im. 
Marii Skłodowskiej-Curie).

BEA



N A  K O N I E C Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

KATOWICE 18-24.05.2017 |  Nr 19/2017  www.solidarnosckatowice.pl8

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

» KRAKUSY I POZNANIACY, 
którzy zasłynęli z tego, że kłócąc się 
o złotówkę niechcący wynaleźli drut, 
mogą się czuć zawstydzeni. Palmę 
pierwszeństwa w legendarnym skąp-
stwie odebrał im pewien wykształ-
cony z dużego miasta słoicznego, 
niejaki Rafał Trzaskowski, poseł 
peło. Jak doniósł Fakt, w przypływie 
hojności pan poseł postanowił wręczyć 
emerytce proszącej o datek na kupno 
leków aż 20 gr, słownie dwadzieścia 
groszy. Pewnie dlatego, że nie miał 
drobnych.

» DZIENNIKARZE POSZLI ŚLADEM 
hojnego posła i uwiecznili na zdję-
ciach, że tuż po spełnieniu obowiązku 
jałmużny ludzkie panisko poszło 
do cukierni i nakupiło sobie ciastek 
za 44 zł. Trzaskowski z miejsca stał 
s ię bohaterem, a raczej  antybo-
haterem internetu. Na Twitterze 
powstał hashtag „20grPlus”, zaroiło 
się od memów z dwudziestogro-
szwym banknotem z wizerunkiem 
posła Trzaskowskiego i pomnikami 
dwudziestogroszówki z napisem 
„Rafałowi Rodacy”. Pełno też było 
mniej i bardziej dowcipnych komen-
tarzy. Nam bardzo spodobał się taki: 
„Oficjalna wersja: Trzaskowski daje 20 
groszy potrzebującej. Wersja TVN24: 
Trzaskowski nie szczędzi grosza.” 

» ZWAŻYWSZY NA TO, jak żarłocz-
nego węża nosi w kieszeni Rafał 
Trzaskowski pragniemy niniejszym 
wyrazić zdumienie, że w słynnym 
„gabinecie cieni” sformowanym przez 
peło nosi on teczkę ministra spraw 
zagranicznych. Przecież ze swoją 
hojnością i wrażliwością społeczną 

ma wszelkie kompetencje, aby zostać 
pełowskim ministrem finansów. 

» PO FALI EMIGRACJI zarobkowej 
zwykłych Polaków na Zachód, od 
pewnego czasu obserwujemy emigrację 
członków elit politycznych peło na 
Wschód. A konkretnie na Ukrainę. 
Najpierw trafił tam wielki refor-
mator Balcerowicz walczyć, a jakże, 
z inflacją. Potem miłośnik zegarków 
i były minister transportu w rządach 
peło Sławomir Nowak został szefem 
czegoś w rodzaju ukraińskiej GDDKiA. 
Niedawno do pracy na Ukrainę wyje-
chał Bartłomiej Sienkiewicz. Jak już 
przyjrzy się efektom pracy kolegów, 
rzuci okiem na ekrany akustyczne, 

to znów będzie mógł postawić swoją 
słynną diagnozę, że to ch…, d… i 
kamieni kupa.

» W TYM TYGODNIU nie piszemy 
nic o Swetru i jego aniołkach, zmien-
nych poglądach Schetyny, twardej 
ręce Prezesa Całej Polski, wdzięku 
Krystyny Pawłowicz, nic o obroń-
cach czegoś tam i owego, a także 
o  niepokornych,  niezłomnych, 
nieprzejednanych i niewyspanych. 
Wyczytaliśmy bowiem, że kanadyjscy 
naukowcy odkryli, iż ludzie, którzy 
się uśmiechają, wyglądają aż o dwa 
lata starzej niż ci, którzy się głupio 
nie szczerzą. 

PODRÓŻNY&GOSPODZKI

WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe

ROZBAWIŁO nas to

Foto: sumermeming.pl

Mosze przed wyjazdem nad morze 
idzie do rabina.
– Rebe – mówi – jadę na wakacje, 
nad morze i słyszałem, że tam 
się kobiety bardzo nieskromnie 
ubierają. Powiedz mi Rebe, czy 
Żyd może patrzeć na kobietę w 
mini i z wielkim dekoltem?
– Może – odpowiada rabin.
– Rebe? A czy Żyd może patrzeć 
na kobietę w bikini?
– Może – odpowiada rabin.
– A czy Żyd – dopytuje dalej 
Mosze – czy Żyd może patrzeć 
na kobietę topless?
– Może – odpowiada rabin.
– Rebe, a czy jest coś, na co Żyd 
nie może patrzeć?

– Oczywiście, że jest – odpowiada.
– Rebe, więc na co Żyd nie może 
patrzeć.
– Na spawanie.

***
– Chciałabym coś praktycznego do 
pokoju dziennego – mówi kobieta 
w sklepie z dywanami.
– A ile Pani ma dzieci?
– Sześcioro.
– To najpraktyczniejszy byłby asfalt.

***
Wędrujący turysta spotyka chłopa:
– Daleko do wsi?
– Nie, kawałek. Trzeba iść ścieżką 
prosto, potem skręcić w lewo, 
przejść przez pole konopi. Dalej 
będzie mówiąca rzeka…

Rozmawia dwóch informatyków:
– Moja żona ostatnio marudzi.
– A próbowałeś rozwieść się i 
ożenić się z nią ponownie?

***
– Ładnie pachniesz, co to za zapach?
– To wyciąg z konta.

***
Po co rządowi tyle limuzyn?
– Na wszelki wypadek.

***
– Szefi e zagramy w statki?
– OK.
– Dobra, to ja zaczynam: L4

***
Przychodzi celnik do drugiego i pyta:
– Lubisz śliwki?
– Tak, a co?

– To chodź, trzeba zrobić rewizję 
dwóm Węgierkom.

***
Mój tata nigdy nie był ze mnie 
dumny. Pewnego dnia zapytał mnie:
– Synu, ile ty masz lat?
Odpowiedziałem, że 5, na co on:
– Ja w twoim wieku miałem 6.

***
Tata zawsze powtarzał mi, że jeśli 
już muszę zrobić sobie tatuaż, to 
żeby to był w mało znaczącym 
miejscu. Dlatego zrobiłem go 
sobie w Radomiu

***
Prawdziwa przyjaźń – kiedy jeszcze 
nie skończyłeś opowiadać o swoim 
problemie, a już masz polane.

Budzik mnie obudził, ale nie prze-
konał.

***
Trzy sposoby na wzbudzenie 
powszechnej nienawiści do siebie:
1. Mów prawdę.
2. Zawsze.
3. Wszystkim.

***
 Czym się różni mąż od narzeczonego?
– Narzeczony po drodze z pracy 
kupuje kwiaty, mąż warzywa.

– Andrzej, co byś zrobił, jakbyś 
mnie zastał z obcym chłopem 
w łóżku?
– A to bym wziął jego białą laskę 
i walnął mu w głowę.

– A skąd on by miał białą laskę?
– Bo musiałby być ślepy, żeby pójść 
z tobą do łóżka.

***
Benefi s znanego aktora. Kolega 
składa okolicznościowe życzenia:
– Heniu, sam nie wiem, czego Ci 
życzyć. Sławy nie, bo jesteś sławny, 
pieniędzy nie, bo je masz.. To może: 
żeby Cię żona nie zdradzała!

***
Istota BHP jest taka: kask na głowie 
chroni nie łeb budowlańca, a dupę 
kierownika budowy.

***
Jak nazywa się najlepszy czworo-
nożny przyjaciel człowieka?
Łóżko.

Bilety do Parku Rozrywki Energylandia

Park Rozrywki Energylandia w Zatorze oferuje członkom 
Solidarności wejściówki w promocyjnych cenach: 89 zł 
dla dorosłych i 44 zł dla dzieci w wieku od 3 do 18 lat.
Bilety można kupić w Biurze Administracyjnym Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w Katowicach 
przy ul. Floriana 7, pokój 99, po wcześniejszym zamówieniu. 
Płatność gotówką w momencie odbioru wejściówek.
Bilety będzie można zamawiać do 24 maja, a odbierać 26 maja. 
Później wyznaczone zostaną kolejne terminy. Bilety będą 
ważne do końca sezonu, czyli do 29 października. 
Zamówienia należy składać na adres: 
administracja@solidarnosckatowice.pl.
Więcej informacji: tel. 32 353 84 25 wew. 199.

Ogłoszenie


