
W 
akcji prote-
s t a c y j n e j 
u c z e s t n i -
czyli pracow-
nicy m.in. z 

marketów w Bytomiu, Czeladzi 
i Zabrzu. Byli ubrani w swoje 
robocze stroje – koszulki i bluzy 
z logo Praktikera. Przywieźli 
transparenty: „Żądamy płacy 
i świadectw pracy”, „Karty, 
raty i rabaty, tylko nie ma na 
wypłaty, „Praktiker wczoraj 
dla zaradnych, dzisiaj tylko 
dla bezradnych”. 

–  Po raz pierwszy od 
czasu transformacji mamy 
do czynienia w handlu z sytu-
acją, że duża sieć handlowa 
nie wypłaca pracownikom 
wynagrodzeń,  a  jedno-
cześnie nie daje im możli-
wości znalezienia innej pracy. 
To skandal i łamanie prawa. 
Żądamy, aby prawo w Polsce 
było przestrzegane – mówił 
podczas demonstracji Alfred 
Bujara,  przewodniczący 
Krajowego Sekretariatu 
Banków, Handlu i Ubezpieczeń 
NSZZ Solidarność. 

Praktiker Polska zatrudnia 
ponad 500 osób. Pracownicy 
nie otrzymali wynagrodzeń za 
kwiecień. W lutym większość 
sklepów należących do sieci 
zajęli komornicy z powodu 
długów wobec spółki Metro 
Properties, od której Praktiker 
wynajmował powierzchnię 
handlową. Od tego czasu 
pracownicy tych placówek 
codziennie rano meldują się 
w pracy wyłącznie po to, 
aby podpisać listę obecności 
i wrócić do domów. Część 
pracowników pod nadzorem 
przełożonych pakuje towar 
przeznaczony do zwrotu. 
– Ostatnią wypłatę dostaliśmy 
23 marca. Pensji za kwiecień 
nie było i już wiemy, że za maj 
też nie dostaniemy pieniędzy. 
Mamy dzieci, musimy płacić 
rachunki. Skąd mamy na to 
brać? Pensje wystarczały nam 
od pierwszego do pierwszego, 
nie mieliśmy z czego odłożyć. 
Niektórym z nas pomaga 
rodzina, ale nie wszyscy 
mogą liczyć na takie wsparcie. 
Nie wiemy, co mamy robić 
– mówiła podczas pikiety 
jedna z pracownic marketu 
Praktikera z Zabrza. 

 Uczestnicy akcji prote-
stacyjnej podkreślali, że nie 

liczą już na dalszą pracę w 
Praktikerze. Oprócz zale-
głych wynagrodzeń chcą 
tylko dostać wypowiedzenia 
i świadectwa pracy, aby móc 
szukać nowego zatrudnienia 
lub starać się o świadczenie 
przedemerytalne. Pani Bożena 
pracuje w markecie Prakti-
kera w Bytomiu od początku 
jego istnienia. – Tutaj nie 
ma obiboków.  Wszyscy 
uczciwie pracowaliśmy, a 
firma potraktowała nas jak 
śmiecie. Chcemy tylko dostać 
to, co nam się należy i niech 
każdy pójdzie w swoją stronę. 

Po 19 latach to nie jest chyba 
wygórowane żądanie – mówi 
rozgoryczona kobieta. 

 Siedziba spółki Praktiker 
Polska została przeniesiona 
z Warszawy do Dąbrowy 
Górniczej kilka tygodni 
temu. Jednak pod nowym 
adresem nie ma nikogo, kto 
mógłby udzielić pracownikom 
jakiejkolwiek informacji. 
Jest tylko skrzynka na kore-
spondencję z nazwą firmy. 
W ostatnim czasie zmienił 
się również zarząd firmy. 
Nowym prezesem został 
obywatel Ukrainy. Związ-

kowcom nie udało się z nim 
nawiązać jakiegokolwiek 
kontaktu. – Gdy zaczynaliśmy 
pracę w Praktikerze, wszyscy 
cieszyliśmy się, że pracu-
jemy w dużej, znanej firmie. 
Czuliśmy się bezpiecznie. 
Dzisiaj, przed emeryturą, 
zostałam z niczym. Boimy 
się, że za jakiś czas wszyscy 
o nas zapomną i nikt nam 
nie pomoże – podkreślała 
jedna z uczestniczek pikiety.

9  maja  Sol idarność  z 
Prakt ikera  zaapelowała 
o interwencję w sprawie 
pracowników spółki  do 

Minister Rodziny, Pracy 
i  P o l i t y k i  S p o ł e c z n e j . 
19 maja związkowcy otrzy-
mali odpowiedź od minister 
Elżbiety Rafalskiej. Szefowa 
resortu pracy poinformowała, 
że zwróciła się z prośbą o 
szczególne zainteresowanie 
sytuacją w Praktikerze do 
ministra sprawiedliwości 
oraz Głównego Inspektora 
Pracy. – Jesteśmy bardzo 
wdzięczni pani minister za 
tę interwencję. W sobotę 
20 maja spotkaliśmy się z 
wiceministrem sprawied-
liwości panem Michałem 

Wójcikiem. Pan minister 
zapowiedział, że złożone 
zostanie zawiadomienie do 
prokuratury o możliwości 
popełnienia przestępstwa 
przez Praktiker Polska oraz 
że nadzór nad postępowa-
niem obejmie Prokuratura 
Krajowa. Liczymy, że to przy-
niesie skutek i nasze prawa 
pracownicze nie będą już 
łamane – powiedział Mariusz 
Włodarczyk, przewodniczący 
Komisji Zakładowej NSZZ 
Solidarność Pracowników 
Praktiker Polska. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

150 zł
o tyle wzrosną 

od 1 czerwca 
płace zasadnicze 

pracowników 
Poczty Polskiej.
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Pracownicy Praktiker Polska pikietowali 22 maja przed siedzibą spółki w Dąbrowie Górniczej. Ostatnie 
wynagrodzenia otrzymali pod koniec marca. Nie dostali też wypowiedzeń, ani świadectw pracy, co pozwoliłoby im 
szukać nowego zatrudnienia.

Pracownicy Praktikera żądają 
płacy i śwadectw pracy 

Foto: TŚD
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P
olacy zachwycili się apartamentami o 
powierzchni 17 m kw”, ewentualnie 
„Te crossovery Polacy wykupują na 

pniu” lub „Polacy pokochali samochody 
hybrydowe. Sprzedaż ostro w górę”. Na 
początku te nagłówki na portalach interne-
towych mnie śmieszyły. Teraz już głównie 
irytują. – Czytelniku, skończony idioto, a w 
to uwierzysz? – zdaje się bezczelnie pytać 
autor takiego nagłówka. I z przykrością 
muszę przyznać, że przypuszczalnie jakaś 
część czytelników nie czuje się obrażana i 
wierzy. Tego typu nagłówków i artykułów 
pełno jest na portalach, co świadczy o tym, że 
ten ordynarny chwyt marketingowy działa.

Zdrowy rozsądek podpowiada, że nikt 
nie chciałby się gnieździć na 17 metrach 
kwadratowych i w dodatku nazywać tę klitkę 
apartamentem. I jeśli ludzie faktycznie owe 
„apartamenty” kupują, to tylko dlatego, że 
nie mają wyjścia. Gdzieś muszą mieszkać, 
a na więcej ich nie stać. A już pisanie, że się 
tym zachwycają, to bezczelne kłamstwo. 
Jeśli ktoś się zachwyca, to tylko i wyłącznie 
deweloperzy, którzy mogą bezkarnie i za 
kosmiczne pieniądze coś takiego Polakom 
wciskać. Z tymi crossoverami i hybrydami, 
po które podobno w salonach ustawiają 
się kolejki to też jawna kpina. Pamiętam 
zresztą tytuły mówiące, że „Polacy nie chcą 
kupować nowych samochodów. Kochają 
używane auta”. Każdy wie, że gdyby 
faktycznie autor chciał chociaż spróbować 
oddać w nagłówku tekstu rzeczywistość, 
to tytuł brzmiałby tak: „Polaków nie stać 
na nowe samochody. Muszą kupować 
używane, najczęściej z importu”. No, ale 
kto by wtedy dalej czytał, przecież to jasne. 
Tytuł powinien być intrygujący. Nieważne, 
że głupi i kłamliwy. A jeśli ktoś się daje na 
ten lep złapać, brnie dalej i naraża się na 
utratę kontaktu z rzeczywistością. Zaczyna 
się zastanawiać, czy nie biorąc kredytu na 
kupno 17-metrowego apartamentu i cros-
sovera, przypadkiem nie przegrał życia. 
Bo skoro inni Polacy pokochali i kupują 
na pniu, a on nie, to widocznie jest jakiś 
gorszy, odstaje, trafi  na margines.

Ostatnio obok nagłówków kuszących 
zdaniem, że Polacy coś tam pokochali, 

pojawiły się nowe, mówiące, że Polacy są 
na coś wściekli. W dalszej części tekstu 
jest takie samo robienie wody z mózgu, 
ale tytuł trafi a do tych, którzy kochają 
narzekać, że Polacy kochają narzekać. 
Ostatnio widziałem taki oto nagłówek: 
„Polacy wściekli na kolejki w kasach 
supermarketów. Wolą kasy samoobsłu-
gowe”. Jakież to sprytne. Jest jasne, że 
nikt nie lubi stać w kolejkach i chciałby 
być zawsze pierwszy przy kasie. Ale po 
lekturze pierwszych zdań tekstu, staje się 
jasne, że mamy do czynienia z tekstem 
inspirowanym. Po co właściciel interesu 

ma płacić wypłatę kasjerkom? Najlepiej 
zwolnić trzy czwarte, wstawić automaty
i niech się klienci z maszynami sami męczą. 
Zerknąłem na komentarze pod tekstem 
i przyznam, że byłem pozytywnie zasko-
czony. Znaczna grupa czytelników posta-
nowiła wykpić i tytuł, i tekst, i intencje 
inspirującego ów „artykuł prasowy”. 
Na przykład w jednym z komentarzy 
czytelnik zaproponował, aby sieci handlowe 
poszły jeszcze dalej i zaoferowały klientom 
możliwość samodzielnego ściągania palet 
z towarem z ciężarówek, wtedy jeszcze 
bardziej można będzie obciąć zatrud-
nienie w sklepie. I oczywiście napisać 
tekst o tym, że klienci supermarketów 
pokochali rozładowywanie ciężarówek 
z towarem. Najbardziej spodobał mi się 
jednak komentarz innego czytelnika, 
którego przypuszczalnie tak samo jak 
mnie irytuje tego typu propaganda. 
Napisał tak: „Aha, Polacy kochają kasy 
samoobsługowe. Podobnie jak Etiopczycy 
kochają nie dojadać”.

JEDEN Z DRUGĄ;)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: esmem

Ostatnio obok nagłówków 
kuszących zdaniem, że Polacy 
coś tam pokochali, pojawiły 
się nowe, mówiące, że Polacy 
są na coś wściekli. Trafi a do 
tych, którzy kochają narzekać, 
że Polacy kochają narzekać.

KRÓTKO

PKM Jaworzno
» PODWYŻKI COMIESIĘCZNEJ PREMII o 220 zł 
brutto oraz wypłata nagrody rocznej w wysokości 1400 zł 
brutto to najważniejsze zapisy porozumienia płacowego, 
zawartego 18 maja pomiędzy zarządem Przedsiębior-
stwa Komunikacji Miejskiej w Jaworznie a działającymi w 
spółce związkami zawodowymi.
Podwyżka premii obowiązuje od 1 maja. Nagroda roczna 
zostanie wypłacona załodze w dwóch ratach: 500 zł 
brutto w czerwcu i 900 zł brutto w grudniu. Jak zaznacza 
Marek Marcinów, przewodniczący Solidarności w jaworz-
nickim PKM, łączna suma nagrody jest o 450 zł brutto 
wyższa niż rok wcześniej.
Szef zakładowej Solidarności informuje, że podczas negocjacji 
związkowcy przede wszystkim zwracali uwagę na fakt, że 
stawki zasadnicze w jaworznickim PKM wciąż są niższe, niż 
w innych spółkach świadczących usługi komunikacyjne w 
ościennych miastach. Wskazali również na defi cyt kierowców 
z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów komunikacji 
miejskiej na rynku pracy. – Pracodawca zgodził się z nami, 
że podwyżka premii i wyższa nagroda roczna to będzie dobra 
zachęta dla pracowników, aby nie szukali pracy gdzie indziej 
i pozostali w naszej fi rmie – podkreśla Marek Marcinów.
Zapowiada też, że negocjacje z pracodawcą na temat 
wzrostu płac zasadniczych w spółce związki zawodowe rozpo-
czną w trzecim kwartale tego roku. 
Jaworznicki PKM zatrudnia około 230 osób. 

BEA INNI napisali

Lista wstydu 
w Japonii

Japoński rząd opublikował ogólnokra-
jową listę ponad 300 fi rm, które łamią 
prawa pracownicze. To element walki 

z powszechnym w tym kraju wymusza-
niem na pracownikach pracy ponad siły.

Jak donosi „Rzeczpospolita”, lista 
wstydu została opublikowana w serwisie 
japońskiego ministerstwa pracy. Zesta-
wienie ma być aktualizowane co miesiąc. 
Wśród napiętnowanych  pracodawców 
znalazł się m.in. koncern Panasonic, jedna 
z największych agencji reklamowych 
świata Dentsu oraz jeden z oddziałów 
Japan Post.

Nadmierne obciążanie pracowników 
obowiązkami prowadzi w Japonii do tragicz-
nych skutków. Regularnie dochodzi tam 
do przypadków śmierci z przepracowania. 
Na liście opublikowanej przez minister-
stwo znajdują się 334 przedsiębiorstwa, 
którym udzielono ostrzeżeń za łamanie 
praw pracowniczych między paździer-
nikiem 2016 a marcem bieżącego roku. 

Japoński rząd w marcu wdrożył pakiet 
reform, którego celem jest ograniczenie 
nadużywania przez pracodawców godzin 
nadliczbowych oraz surowsze karanie 
fi rm łamiących prawo pracy. 

Grecy bez 
emerytur

P
onad 60 tysięcy greckich emerytów od 
ubiegłego roku nie otrzymuje należnych 
świadczeń emerytalnych – donosi Onet. 

Taki stan rzeczy trwa od wprowadzenia 
reformy emerytalnej, w wyniku której 
urzędnicy nie wiedzą, jak naliczać wypłaty.

W ubiegłym roku grecki parlament prze-
głosował reformę systemu emerytalnego. 
Zgodnie z nowymi przepisami świadczenia 
należne emerytom zostały pomniejszone 
nawet o 30 proc.

Nowe prawo było krytykowane przez 
wiele środowisk jako niejasne i krzywdzące. 
W wyniku niedopracowanych przepisów 
zdarzały się przypadki że osoba, która prze-
pracowała więcej lat, ale złożyła wniosek 
emerytalny po maju 2016 roku otrzymuje 
niższą emeryturę od kogoś, kto przeszedł na 
nią zaledwie kilka dni wcześniej.

Choć od wdrożenia reformy emerytalnej 
minęło już wiele miesięcy dopiero kilka dni 
temu wydany został okólnik, który precyzuje 
zasady wyliczania wysokości świadczeń. 
Choć okólnik nie wyjaśnia wszystkich 
kontrowersji, otwiera drogę do przyznania 
jakichkowlwiek emerytur tysiącom osób, 
które w ostatnich miesiącach nie otrzymy-
wały żadnych pieniędzy.   

1000 euro
na dziecko

R
odzice dzieci do 3 lat we Włoszech mogą 
liczyć na 1000 euro rocznie na pokrycie 
kosztów związanych ze żłobkiem czy 

przedszkolem – donosi radio RMF. 
Jak podkreślają przedstawiciele włoskiego 

rządu, ma to być kolejny element wsparcia 
dla rodzin wychowujących dzieci. Rząd 
zapowiedział nowy program w momencie, 
gdy zaczęło obowiązywać inne świadcz-
nenie o nazwie „Jutro mama”. Ten dodatek 
wynoszący 800 euro przysługuje kobietom 
w ciąży i przeznaczony jest na pokrycie 
pierwszych wydatków związanych z 
przyjściem dziecka na świat.

Wnioski o dodatek na żłobki i przed-
szkola, zarówno te państwowe jak i prywatne 
będzie można składać od lipca głównie za 
pośrednictwem internetu. Świadczenie 
będzie przysługiwać nie tylko obywatelom 
Włoch, ale również wszystkim rezydentom 
zamieszkującycm w tym kraju oraz mającym 
pozwolenie na pobyt imigrantom z poza 
Unii Europejskiej. 

Na dopłaty do żłobków i przedszkoli 
włoski rząd przeznaczy w tym roku 144 mln 
euro. W przyszłorocznym budżecie na ten 
cel zaplanowano 250 mln euro. 

OPRAC. ŁK

LICZBA tygodnia

2100 zł 
taką wysokość płacy minimalnej w 2018 
roku zaproponowała minister rodziny, pracy 
i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.  
Oznacza to wzrost płacy minimalnej o 
5 proc. Obecnie wynosi ona 2000 zł. Wraz z 
podniesieniem wynagrodzenia minimalnego, o 
5 proc., czyli z 13 zł do 13 zł 70 gr, wzrosłaby 
minimalna stawka godzinowa. To na razie 
propozycja resortu pracy. Teraz sprawą zajmie 
się Rada Ministrów, która do 15 czerwca ma 
przedstawić do zaopiniowania Radzie Dialogu 
Społecznego swoją ostateczną propozycję 
poziomu przyszłorocznej płacy minimalnej.

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 przewod-
niczącym komisji oraz kół emerytów
i rencistów w naszym regionie o przy-
gotowaniu 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

Komunikaty



P
odwyżki wejdą w 
życie 1 czerwca. W 
ocenie przewodniczą-
cego Solidarności w 
Poczcie Polskiej Bogu-

miła Nowickiego porozumienie 
jest korzystne dla pracowników 
firmy i nie doprowadzi do 
zwiększenia dysproporcji płaco-
wych. Podczas negocjacji „S” 
sprzeciwiała się podwyżkom 
procentowym, argumentując, 
że najwięcej zyskaliby na nich 
ci pracownicy, którzy zarabiają 
najlepiej. – Domagaliśmy się 
podwyższenia wynagrodzeń 
zasadniczych o konkretną 
kwotę. Jest to najlepsze rozwią-
zanie, ponieważ płaca zasad-
nicza stanowi najbardziej 
stabilny składnik wynagro-
dzenia każdego pracownika, 
w przeciwieństwie do premii 
czy dodatków, z których praco-
dawca w każdej chwili i z 
różnych powodów może się 
wycofać – zaznacza związko-
wiec. Podkreśla, że łącznie z 
pochodnymi wynagrodzenia 
pracowników PP wzrosną 
średnio o ok. 187 zł brutto. 
Najbardziej wzrost płac odczują 
osoby, które w firmie prze-
pracowały co najmniej 20 lat. 
Pracownikom z takim stażem 
wypłacany jest bowiem dodatek 
za wysługę lat w wysokości 20 
proc. płacy zasadniczej.

Na realizację podpisanego 
porozumienia pracodawca 
rocznie przeznaczy ponad 

198,7 mln zł. Podwyżki otrzyma 
zdecydowana większość osób 
zatrudnionych w PP. Wyjątkiem 
jest kadra dyrektorska, która 
nie została objęta zapisami 
porozumienia. Jest to niespełna 
300 osób o najwyższych 

zarobkach, spośród ponad 
73-tysięcznej załogi firmy. 
Pracownicy przebywający 
obecnie na urlopach zdrowot-
nych, macierzyńskich i wycho-
wawczych dostaną podwyżki 
po powrocie do pracy.

Niewykluczone, że nie 
będą to jedyne podwyżki 
płac w Poczcie Polskiej w tym 
roku. W pierwszej połowie 
września w fi rmie odbędzie się 
kolejne spotkanie negocjacyjne. 
–  Rozmowy będą doty-

czyć możliwości dalszych 
podwyżek, z naciskiem na 
niwelowanie różnic płacowych 
w poszczególnych grupach 
zawodowych – wyjaśnia 
Bogumił Nowicki. Zaznacza 
jednak, że dalszy wzrost płac 

będzie uzależniony od kondycji 
fi rmy i wpływów fi nansowych 
za pierwsze siedem miesięcy 
tego roku.

Zdaniem przewodniczącego 
Solidarności w PP sytuacja 
fi nansowa pracowników ulega 
systematycznej poprawie. 
W zeszłym roku strona związ-
kowa wynegocjowała wzrost 
płac zasadniczych wynoszący 
250 zł brutto. – W sumie z 
tegorocznymi podwyżkami 
wynagrodzenia zasadnicze 
wzrosną o 400 zł. To konkretna 
kwota, którą z pewnością 
odczuwają ci pracownicy, 
którzy zarabiają najmniej. 
Dodatkowo przed dwoma 
miesiącami udało nam się 
podpisać korzystny regulamin 
premiowania. Osoba, która 
sumiennie wypełnia swoje 
podstawowe obowiązki, może 
liczyć na miesięczną premię 
w wysokości 320 zł brutto 
– mówi Bogumił Nowicki.
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24 maja rozpoczęły się 
rozmowy dotyczące warunków 
przejęcia pracowników 
Chorzowskiego Centrum 
Pediatrii i Onkologii przez 
Zespół Szpitali Miejskich. 
W spotkaniu wzięli udział 
dyrektorzy obydwu placówek 
oraz przedstawiciele organi-
zacji związkowych. Kolejne 
rozmowy zaplanowane zostały 
na 1 czerwca. 

– Rozmowy miały spokojny, 
merytoryczny przebieg. 
Dyrekcja Zespołu Szpitali 
Miejskich przedstawiła 
pierwsze propozycje doty-
czące warunków przejęcia 
pracowników Centrum, ale 
jeszcze jest za wcześnie, żeby 
je ocenić. Odniesiemy się do 
nich podczas następnego spot-
kania, najważniejsze jest dla 
nas zagwarantowanie pracy 
wszystkim osobom zatrud-
nionym w Centrum – mówi 
Katarzyna Kubica z Solidarności 
w ChCPiO. Zaznacza, że strona 
związkowa od wielu tygodni 
zabiegała o rozpoczęcie rozmów 
dotyczących warunków prze-
jęcia pracowników Centrum 
przez Zespół Szpitali Miejskich. 
– Wszystkie kwestie związane 
z zatrudnieniem i wysokością 
wynagrodzeń powinny zostać 
doprecyzowane przed rozpo-

częciem fuzji – dodaje Marek 
Smarzoch, przewodniczący 
Solidarności w Chorzowskim 
Centrum Pediatrii i Onkologii.

O połączeniu obydwu 
p l a c ó w e k  R a d a  M i a s t a 
Chorzowa zdecydowała 11 
kwietnia. Było to drugie głoso-
wanie w tej sprawie, pierwszą 

uchwałę przyjętą 2 lutego 
uchylił wojewoda śląski Jaro-
sław Wieczorek ze względu 
na niedochowanie terminu 
konsultacji społecznych. 

Zarówno w jednej, jak i 
drugiej uchwale znalazł się 
tylko jeden zapis odnoszący 
się do kwestii pracowniczych. 

Stanowi on, że wszyscy pracow-
nicy ChCPiO zostaną przejęci 
przez Zespół Szpitali Miejskich 
na podstawie art. 231 Kodeksu 
pracy, czyli z zachowaniem 
dotychczasowych warunków 
pracy i płacy. – Ten zapis może 
zostać zastosowany tylko do 
osób posiadających umowy 

o pracę, tymczasem zdecydo-
wana większość pracowników 
Centrum jest zatrudniona na 
podstawie kontraktów lub 
umów cywilnoprawnych i 
nie podlega Kodeksowi pracy, 
więc nie może liczyć na żadną 
ochronę – mówi Katarzyna 
Kubica. Zaznacza, że na 

kontraktach lub umowach 
cywilnoprawnych pracują 
głównie pielęgniarki i lekarze.

Kolejny problem polega 
na tym, że część osób równo-
cześnie jest zatrudniona w 
obydwu szpitalach, ale na 
podstawie różnego rodzaju 
umów, co po fuzji będzie 
naruszeniem prawa. 

O swoją przyszłość obawiają 
się także pracownicy admini-
stracji, księgowości i działu 
technicznego. – Wprawdzie 
są to osoby zatrudnione na 
podstawie umów o pracę, 
ale w obydwu szpitalach ich 
stanowiska dublują się. Nie 
wiadomo także, co stanie się 
z osobami, które zajmują się 
marketingiem czy BHP – mówi 
Kubica. Wątpliwości strony 
społecznej budzą także kwestie 
zarobków, bo wynagrodzenia 
pracowników zatrudnionych 
na tych samych stanowiskach 
w obydwu szpitalach są 
zróżnicowane. 

Nie wiadomo kiedy proces 
połączenia zostanie rozpoczęty, 
ale czasu jest coraz mniej. Jeżeli 
Centrum i Zespół Szpitali Miej-
skich mają wejść do sieci szpitali 
jako jeden podmiot, to proces 
łączenia musi zostać zakończony 
przed 30 września tego roku.

AGA

Niepewna przyszłość pracowników chorzowskiego szpitala

Wynagrodzenia zasadnicze w Poczcie Polskiej wzrosną o 150 zł brutto – to najważniejszy zapis porozumienia 
wynegocjowanego z pracodawcą przez zakładowe organizacje związkowe. Solidarność podpisała dokument 23 maja.

Wzrost wynagrodzeń w Poczcie Polskiej
Płaca zasadnicza to 
najbardziej stabilny 
składnik wynagrodzenia. 
Z premii czy dodatków 
pracodawca w każdej 
chwili i z różnych 
powodów może się 
wycofać.
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C
elem proponowa-
nych zmian jest 
zwiększenie upraw-
nień inspektorów 
pracy w zakresie 

przekształcania umów cywil-
noprawnych w umowy o 
pracę. Jeżeli podczas kontroli 
inspektor dojdzie do wniosku, 
że pracodawca naruszył prawo, 
zatrudniając pracownika na 
podstawie umowy śmieciowej, 
będzie mógł ją zamienić na 
umowę o pracę. Podobne 
propozycje pojawiły się w 
poprzedniej kadencji Sejmu, 
ale zostały odrzucone przez 
rządzącą wówczas koalicję 
PO-PSL.

Ograniczenie stosowania 
umów cywilnoprawnych jest 
jednym z najważniejszych 
postulatów Solidarności. – 
Przy obowiązującym obecnie 
stanie prawnym Państwowa 
Inspekcja Pracy doprowadza 
rocznie do przekształcenia 
ok. 8 tys. umów cywilno-
prawnych w umowy o pracę. 
Jeżeli inspektorzy otrzymają 
nowe uprawnienia, wówczas 
w ciągu roku takich zamian 
będzie co najmniej 80 tys. 
To pozwoli skutecznie elimi-
nować umowy śmieciowe – 
mówi Marek Lewandowski, 
rzecznik prasowy Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność.

Wystąpienie pokontrolne
Jak wynika z danych Głów-
nego Urzędu Statystycznego, 
w Polsce na umowach cywil-
noprawnych zatrudnionych 
jest ok. 1,3 mln osób. Taka 
forma zatrudniania pracow-
ników stosowana jest często 
m.in w małych sklepach, w 
fi rmach usługowych i agen-
cjach ochroniarskich. Podczas 
kontroli przeprowadzanych 
u pracodawców inspektorzy 
pracy kwestionują blisko 
30 proc. umów zawartych 
z pracownikami.

Art. 22 Kodeksu pracy jedno-
znacznie wskazuje, w jakich 
okolicznościach pracownik 
powinien otrzymać umowę o 
pracę. – Brane są pod uwagę 
przede wszystkim trzy prze-
słanki: czy praca wykonywana 
jest lub była pod kierownictwem 
pracodawcy, w miejscu przez 
niego wskazanym oraz w czasie 
określonym np. poprzez sporzą-
dzenie grafi ków – podkreśla 
Dariusz Natkaniec, p.o. zastępcy 
Okręgowego Inspektora Pracy
w Katowicach.

Obecnie, jeżeli inspektorzy 
uznają, że pracownik posiada 
umowę cywilnoprawną, a 
sposób w jaki wykonuje 
swoje obowiązki wskazuje, 
że powinien zostać zatrud-

niony na podstawie umowy o 
pracę, kierują do pracodawcy 
wystąpienie pokontrolne lub 
polecenie zamiany umowy. 
Takie postępowanie jest mało 
skuteczne. – Te środki prawne 
charakteryzują się tym, że 
ich wykonanie nie wiąże 
się z egzekucją administra-
cyjną, czyli nie ma możliwości 
zmuszenia pracodawcy do 
ich zrealizowania – wyjaśnia 
Dariusz Natkaniec.

Jeżeli pracodawca nie 
wykona zaleceń pokontrol-
nych, wówczas inspektor 
pracy może w sądzie złożyć 
pozew o ustalenie istnienia 
stosunku pracy. W takich 
przypadkach problemem 
jest nie tylko czas, bo sprawy 

w sądach nierzadko ciągną 
się miesiącami, ale także 
obawy pracowników zwią-
zane z bezpośrednią konfron-
tacją z pracodawcami. Po 
zmianie przepisów, sprawa 
zamiany umowy śmieciowej 
na umowę o pracę zostanie 
załatwiona między inspek-
torem pracy i pracodawcą, 
bez udziału pracownika.

Zmiana postępowania
Jak wynika z danych PIP, w 2016 
roku inspektorzy skierowali do 
sądów pracy 150 powództw o 
ustalenie istnienia stosunku 
pracy na rzecz 238 osób. Do 
18 kwietnia 2017 roku sądy 
w 22 przypadkach wydały 
wyroki ustalające istnienie 

stosunku pracy, uwzględniając 
powództwa inspektorów 
pracy. W czterech sprawach 
zawarto ugodę sądową, w 
ośmiu powództwo zostało 
oddalone z uzasadnieniem, 
iż wolą stron było zawarcie 
umowy cywilnoprawnej. W 
ośmiu przypadkach sąd umorzył 
postępowanie. Pozostałe sprawy 
są nadal rozpatrywane.

Po zmianie przepisów, to 
pracodawca będzie musiał 
udowodnić, że nie unikał umowy 
o pracę i w danym przypadku 
miał prawo zastosować umowę 
cywilnoprawną. Od decyzji 
inspektora pracy pracodawca 
będzie się mógł odwołać do 
okręgowego inspektora pracy, 
a dopiero potem do sądu.

Staranny projekt
W ocenie dr. Jana Czarzastego 
ze Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie zwiększenie 
uprawnień inspektorów PIP 
w zakresie zmieniania umów 
cywilnoprawnych w umowy 
o pracę jest dobrym pomy-
słem, ale przy pisaniu projektu 
ustawy należy zachować szcze-
gólną ostrożność. – Pomysł 
wart rozważenia, pozostaje 
tylko kwestia przełożenia 
go na odpowiednie przepisy. 
Trzeba szczegółowo wskazać 
przesłanki, którymi inspektor 
pracy będzie się kierował, 
podejmując tego typu decyzję. 
Istnieje ryzyko, że pracodawcy 
odwołujący się od takich decyzji 
administracyjnych na drodze 
sądowej i ewentualnie wygry-
wający po kilku latach procesy 
mogliby dochodzić odszko-
dowań wypłacanych przez 
budżet – mówi ekonomista.

Groszowe emerytury
Nadużywanie umów cywilno-
prawnych przez pracodawców 
ma negatywny wpływ nie tylko 
na pojedynczych pracowników, 
ale także na całą gospodarkę. – 
Duża grupa osób pozbawiona jest 
należnych im praw, ponieważ 
pracowników zatrudnionych 
na podstawie umów cywilno-
prawnych nie chroni Kodeks 
pracy – mówi dr Jan Czarzasty. 
Zaznacza, że ze względu na 
minimalizowanie obciążeń 
podatkowych, nadużywanie 
umów cywilnoprawnych 
przekłada się także na zmniej-
szenie wpływów budżetowych. 
– Pracodawcy odprowadzają 
także niższe składki, co przy-
nosi długookresowe skutki dla 
systemu ubezpieczeń społecz-
nych i systemu emerytalnego. 
Niedawno pierwszym osobom 
zaczęto wypłacać groszowe 
emerytury, ten problem będzie 
narastał – mówi ekonomista.
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NIE MUSISZ BYĆ SAM. ZAŁÓŻ 
ZWIĄZEK I BĄDŹ SILNY W PRACY. 
ZORGANIZOWANI MAJĄ LEPIEJ! 

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

e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl

Autopromocja
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Posłowie PiS przedstawili propozycje zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy. Pomysły 
parlamentarzystów dotyczące zwiększenia uprawnień inspektorów PIP są zbieżne z postulatami Solidarności.

Skuteczniej walczyć ze śmieciówkami



K
ampania infor-
macyjna „Godny 
Wybór. Przywró-
cenie Wieku Emery-
talnego” będzie 

trwała do połowy czerwca. 
W jej ramach w każdym woje-
wództwie odbędą się spotkania, 
podczas których przedstawione 
zostaną główne założenia zmian 
w systemie emerytalnym, 
zasady nabywania uprawnień 
do przejścia na emeryturę oraz 
kwestie dotyczące obniżenia 
wieku emerytalnego i całego 
systemu świadczeń. Pierwsze 
spotkania z udziałem przedsta-
wicieli resortu pracy, Kancelarii 
Prezydenta RP, NSZZ Solidar-
ność oraz Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych odbyły się 18 
maja w Krakowie, Rzeszowie 
i Gdańsku. W konferencji w 
Katowicach uczestniczyć będzie 
m.in. minister rodziny pracy 

i polityki społecznej Elżbieta 
Rafalska, Henryk Nakonieczny, 
członek prezydium Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność oraz 
Paweł Mucha, Sekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP.

Partnerem kampanii „Godny 
Wybór. Przywrócenie Wieku 
Emerytalnego” jest Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych. 
4 maja w oddziale ZUS w 
Zabrzu oraz II oddziale ZUS 
w Warszawie ruszył pilotaż 
programu doradcy emerytal-
nego ZUS. Doradcy przekazują 
obywatelom informacje doty-
czące dokumentów niezbęd-
nych do uzyskania emerytury, 
mówią o zasadach wyliczania 
jej wysokości i w oparciu o 
dane z konta emerytalnego 
w ZUS prognozują wysokość 
świadczenia w zależności od 
momentu zakończenia aktyw-
ności zawodowej. 

Tylko w ciągu pierwszych 7 
dni od rozpoczęcia pilotażu z 
usług doradców emerytalnych 
skorzystało ponad 2 tysiące 
osób. Ponad 500 z nich otrzy-
mało wyliczenia dotyczące 
wysokości przyszłej emerytury. 
Docelowo, od 1 lipca, doradcy 
emerytalni pojawią się we 
wszystkich placówkach ZUS 
w kraju. Będzie ich niespełna 
600. W serwisie internetowym 
ZUS uruchomiony zostanie 
też specjalny kalkulator, za 
pomocą którego każdy będzie 
mógł wyliczyć wysokość swojej 
przyszłej emerytury.

Zmiany dotyczące przy-
wrócenia wieku emerytalnego 
wynoszącego 60 lat dla kobiet 
i 65 lat dla mężczyzn wejdą 
w życie 1 października 2017 
roku. Stanowi to zwieńczenie 
kilkuletnich starań NSZZ Soli-
darność oraz realizację jednej z 

głównych obietnic wyborczych 
prezydenta Andrzeja Dudy 
oraz Prawa i Sprawiedliwości. 
Obniżenie wieku emerytalnego 
było jednym z punktów poro-
zumienia programowego zawar-
tego pomiędzy Komisją Krajową 
Solidarności oraz ówczesnym 
kandydatem na urząd prezy-
denta RP Andrzejem Dudą. 

Wiek emerytalny został 
podwyższony do 67. roku 
życia dla kobiet i mężczyzn 
w 2012 roku przez koalicję 
rządzącą Platformy Obywa-
telskiej i Polskiego Stronni-
ctwa Ludowego. Stało się to 
mimo ogromnych protestów 
społecznych. Ówczesna więk-
szość parlamentarna odrzuciła 
obywatelski wniosek o refe-
rendum w tej sprawie, pod 
którym Solidarność zebrała 
ponad 2,5 mln podpisów. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK
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30 maja w siedzibie śląsko-dąbrowskiej Solidarności w Katowicach odbędzie się konferencja w ramach kampanii 
informacyjnej „Godny Wybór. Przywrócenie Wieku Emerytalnego”. Wspólne przedsięwzięcie Solidarności, Kancelarii 
Prezydenta RP, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma na celu przedstawienie szczegółów zmian w systemie emerytalnym 
po obniżeniu wieku emerytalnego. 

Emerytura to Twoje prawo, 
a nie obowiązek

1. Moja emerytura – mój wybór
Celem przywrócenia wieku emerytalnego do 60 lat dla 
kobiet i 65 lat dla mężczyzn od 1 października 2017 roku 
jest przede wszystkim umożliwienie każdemu ubezpieczo-
nemu podjęcia samodzielnej decyzji o momencie zakoń-
czenia aktywności zawodowej. Ustawa określa minimalny 
wiek, w którym można skorzystać z prawa do emerytury.

2. Emerytura to prawo, a nie obowiązek
Ustawa określa minimalny wiek emerytalny. Każdy 
ubezpieczony sam powinien podjąć decyzję o momencie 
zakończenia aktywności zawodowej. Decyzja zależy od 
indywidualnej sytuacji ubezpieczonego i związana jest 
m.in. z:
• oczekiwaniami co do wysokości otrzymywanych w 

przyszłości świadczeń emerytalnych,
• oceną stanu zdrowia,
• sytuacją ogólną i indywidualną pozycją na rynku pracy,
• planami dotyczącymi długości odpoczynku po zakoń-

czeniu aktywności zawodowej,

3. Sprawdź, zanim wybierzesz
Decyzja o przejściu na emeryturę jest indywidualnym 
wyborem, ale aby go świadomie dokonać pomocne są 
dokładne kalkulacje. Powołani w Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych doradcy emerytalni oraz dostępny kalkulator 
emerytalny umożliwią na bieżąco wyliczenie emerytury i 
podjęcie decyzji o okresie przedłużenia aktywności zawo-
dowej, po osiągnięciu wieku emerytalnego.

4. Emerytura – wybieram świadomie
Już obecnie 17 proc. ubezpieczonych podejmuje decyzję 
o późniejszym skorzystaniu z prawa do emerytury niż w 
obowiązującym (podwyższonym) wieku emerytalnym. 
Obecny algorytm obliczania świadczenia premiuje dłuższe 
pozostawanie w zatrudnieniu. Im dłużej pracujemy tym 
kapitał na koncie i subkoncie ubezpieczonego jest wyższy, 
a średnia dalsza długość życia niższa, co w konsekwencji 
daje wyższą emeryturę. Efektem opóźnienia przejścia na 
emeryturę o rok jest o ok. 8 proc. wyższe świadczenie. Jest 
to jeden z największych przyrostów na świecie.

5. Bezpieczna praca do emerytury
Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę 
pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do 
osiągnięcia wieku emerytalnego. Ustawa określająca mini-
malny wiek emerytalny zapewnia jednakowy 4-letni okres 
ochronny dla wszystkich pracowników. Oznacza to, że osoby, 
które osiągną wiek 60/65 lat, a znajdują się już w okresie 
ochronnym, począwszy od października 2017 roku, nadal 
będą z niego korzystać.

6. Emerytura zabezpieczona fi nansowo
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma zabezpie-
czone środki na wypłaty wszystkich świadczeń.
Dobra sytuacja na rynku pracy spowodowała, że rynek praco-
dawcy zmienia się w rynek pracownika. Pracodawcom zależy 
na utrzymaniu wartościowych i doświadczonych pracowników, 
poprawiają się także warunki pracy. Wiele osób, które mogą 
lub będą mogły przejść na emeryturę będzie to skłaniało do 
kontynuowania pracy.

7. Polityka rodzinna wzmacnia emerytury
Na stabilność fi nansową systemu emerytalnego wpływ ma 
polityka rodzinna, której celem jest zwiększenie liczby naro-
dzin, jakości wychowywania i kształcenia dzieci. Dzisiejsze 
wsparcie polityki prorodzinnej będzie miało wpływ na system 
emerytalny i w dłuższej perspektywie oznaczać będzie większe 
możliwości skierowania dodatkowych środków dla emerytów 
i rencistów.

7 zasad emerytalnych



P
od hasłami „Odkryj 
w sobie pasję do 
historii” i „Zmagania 
z wojną. Sportowcy w 
czasie II wojny świa-

towej” –  pod takimi hasłami 
organizował w tym roku „Noc 
Muzeów” katowicki Oddział 
Instytutu Pamięci Narodowej. 
W Oddziałowym Archiwum 
IPN dla zwiedzających udostęp-
nione zostały magazyny i 
kartoteki IPN. Tam goście 
poznawali też pracę archiwisty 
„od kuchni”. – Wyjaśnialiśmy 
im m.in., w jaki sposób wiążemy 
tzw. węzeł archiwalny oraz 
jak wyszukiwać w archiwum 
konkretne informacje. Prze-
glądając archiwa, zwiedzający 
mogli zapoznać się m.in. z 
sylwetkami trojga pocho-
dzących z naszego regionu 
żołnierzy wyklętych: Zdzisława 
Badochy, Stefana Gürtlera i 
Ireny Odrzywołek – informuje 
Monika Kobylańska, asystent 
prasowy w katowickim IPN.  

W drugiej placówce insty-
tutu, Przystanku Historia 
– Centrum Edukacyjnym IPN 
im. Henryka Sławika, wiodącym 
tematem „Nocy Muzeów” były 
wojenne dzieje polskiego sportu 
oraz sportowców.  Przedstawili 
je podczas prelekcji histo-
rycy instytutu i dziennikarze 

sportowi. –  Szczególnym 
zainteresowaniem cieszyły 
się wykłady o igrzyskach 
w niemieckich obozach jenie-
ckich, a także o naszych znako-
mitych sportowcach zamor-

dowanych przez  Niemców 
w latach 1939-1945 oraz przez 
NKWD w 1940 roku – podkreśla 
Monika Kobylańska. 

W Przystanku Historia 
zaprezentowana została też 

wystawa „Igrzyska za drutami”, 
przygotowana przez  Muzeum 
Sportu i Turystyki w Warszawie.  
Ekspozycja prezentuje historię 
sportu w obozach jenieckich 
ze szczególnym uwzględnie-

niem 1940 roku i 1944 roku, 
czyli lat olimpijskich. Wtedy 
właśnie w kilku z nich jeńcy 
zorganizowali zawody spor-
towe i w ten sposób uczcili 
ideę olimpijską.

 „Noc Muzeów” w ŚCWiS to 
przede wszystkim tradycyjne 
już zwiedzanie katowickiej 
kopalni Wujek oraz znaj-
dującego się nieopodal niej 
Muzeum Izby Pamięci. Jak 
podkreśla Sebastian Reńca z 
ŚCWiS, największą atrakcją 
dla zwiedzających są zawsze 
wycieczki po kopalni z wyjąt-
kowymi przewodnikami, 
którymi są uczestnicy pamięt-
nego strajku na Wujku w 
grudniu 1981 roku: Stanisław 
Płatek, Krzysztof Pluszczyk i 
Antoni Gierlotka. – Wszyscy 
są też kustoszami naszej Izby 
Pamięci. To prawdopodobnie 
jedyne muzeum w Polsce, po 
którym oprowadzają świad-
kowie przekazywanej w nim  
historii – zaznacza.  

Goście Izby Pamięci  mieli 
okazję podziwiać wystawę 
pt. „Zza kraty”, poświęconą 
twórczości internowanych w 
stanie wojennym. Mogli też 
zobaczyć zrekonstruowaną celę, 
w której byli osadzeni działacze 
antykomunistycznej opozycji 
oraz podziemną drukarnię.

Noc Muzeów to ogólno-
europejski projekt, w którym 
polskie placówki kulturalne 
i historyczne uczestniczą 
od 2003 roku.

 BEATA GAJDZISZEWSKA
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Foto: ŚCWiS

„Noc muzeów” w Oddziale IPN w Katowicach i w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności to zawsze ciekawe 
spotkania z najnowszą historią. 20 maja obie placówki po raz kolejny uczestniczyły w tym ogólnoeuropejskim projekcie.

„Noc Muzeów” w Katowicach

2 8  m a j a  p o d  h a s ł e m 
„Idźcie i głoście” odbędzie 
się doroczna Pielgrzymka 
Mężczyzn i Młodzieńców 
do Matki Bożej Piekarskiej. 

Hasło tegorocznej piel-
grzymki „ Idźcie i głoście” jest 
zarazem wiodącym tematem 
roku duszpasterskiego. 
– To wielki nakaz misyjny Pana 
Jezusa. Oznacza, że powin-
niśmy nie tylko doświadczać 
obecności Boga, ale winniśmy 
się również nią dzielić w 
naszych środowiskach i wszę-
dzie tam, gdzie jesteśmy. 
To nakaz, byśmy swoim 
życiem świadczyli o dobroci i 
miłości Pana Boga – wyjaśnia 
ks. Bogdan Kania z Duszpaster-
stwa Ogólnego Archidiecezji 
Katowickiej. Duszpasterstwo 
od lat jest koordynatorem 
pielgrzymek mężczyzn na 
Piekarską Kalwarię. 

Tegoroczną pielgrzymkę 
rozpoczną o godz.  8 .00 
Godzinki o Niepokalanym 
Poczęciu NMP oraz modlitwa 
różańcowa.  Procesja do 
Sanktuarium Matki Bożej 
Piekarskiej rozpocznie się 
o godz. 9.30. Na Kalwarii 
pielgrzymów przywita metro-
polita katowicki abp Wiktor 
Skworc. – W Piekarach zawsze 
wybrzmiewał społeczny głos 
Kościoła i z pewnością w 
swoim przesłaniu metropo-
lita tradycyjnie wyznaczy 

nam ważne, mobilizujące 
zadanie. Spodziewamy się, 
że arcybiskup nawiąże też 
do zainaugurowanego przed 
kilkoma dniami metropoli-
talnego Roku Rodziny. Sądzę, 
że istotny nakaz społeczny 
powierzy też całej męskiej 
społeczności metropolita 

wrocławski abp Józef Kupny 
w homilii  podczas mszy 
świętej – podkreśla ks. Kania. 

Uroczyste nabożeństwo 
rozpocznie się o godz. 10.45 
pod przewodnictwem abp 
Marka Jędraszewskiego 
– metropolity krakowskiego. 
Na godz. 13.45 zaplanowana 

została Godzina Młodzieżowa z 
gościem specjalnym, biskupem 
Mosesem Hamungole z Zambii. 
O godz. 15.00 pielgrzymi 
wezmą udział w nabożeń-
stwie majowym, podczas 
którego homilię wygłosi bp 
Tadeusz Bronakowski z Łomży, 
przewodniczący Zespołu ds. 
Apostolstwa Trzeźwości przy 
Konferencji Episkopatu Polski. 
Pielgrzymkę zakończy procesja 
do bazyliki, która rozpocznie 
się o godz. 16.00.

Do Matki Bożej Piekar-
skiej, czczonej jako Matka 
Miłości i Sprawiedliwości 
Społecznej, mężczyźni co roku 
przychodzą, by się wspólnie 
modlić, dziękować za łaski i 
prosić o wsparcie w różnych 
intencjach. Jak podkreśla 
ks. Kania, ich spotkania w 
Piekarach są wyjątkowe. 
– Nigdzie indziej nie ma takich 
pielgrzymek, gdzie 100 tys. 
mężczyzn razem się modli, 
razem słucha Słowa Bożego, 
doświadcza obecności Pana 
Boga i czerpie siły od Matki 
Bożej – zauważa duchowny. 

Pierwsza stanowa piel-
grzymka mężczyzn do Piekar 
Śląskich odbyła się w 1947 
roku. Do piekarskiego sank-
tuarium pielgrzymowali m.in. 
kardynałowie: Karol Wojtyła, 
Stefan Wyszyński, Franciszek 
Macharski i Józef Glemp.

BG

Byśmy świadczyli o miłości Boga

Foto: commons.wikimedia.org/CC0

20 maja w kinie „ Roma” w 
Zabrzu odbyło się spotkanie 
z dziennikarzem śledczym 
Wojciechem Sumlińskim. 
Zorganizowali je związkowcy 
z zabrzańskiej Solidarności. 

P o d c z a s  s p o t k a n i a 
dziennikarz i publicysta 
opowiadał m.in o swojej 
najnowszej książce „ABW. 
Nic nie jest tym, czym się 
wydaje”, którą napisał we 
współpracy z Tomaszem 
Budzyńskim, byłym oficerem 
Urzędu Ochrony Państwa 
i Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego. 

Wojciech Sumliński w 
przeszłości pracował m.in. w 
„Życiu”, „Gazecie Polskiej” i 
„Wprost”. Jest autorem książek 
m.in. o polskiej przestęp-
czości zorganizowanej oraz 
powiązaniach świata polityki i 
służb specjalnych. Napisał też 
książkę pt. „Kto naprawdę go 
zabił?” o kulisach zabójstwa 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W 
1997 roku otrzymał nagrodę 
Ministra Spraw Wewnętrz-
nych za cykl reportaży o 
nadgranicznej przestępczości 
zorganizowanej.

BEA

Spotkanie autorskie

Foto: TŚD
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nstytucja rozdzielności 
majątkowej z wyrówna-
niem dorobków, została 

wprowadzona do Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego 
(dalej jako: kro) nowelą z 
17 czerwca 2004 r., zatem 
jest instytucją stosunkowo 
młodą i rzadko spotykaną 
w powszechnym obrocie. 
Jednakże rozwiązania w niej 
zawarte mogą okazać użyteczne 
biorąc pod uwagę interesy 
majątkowe małżonków. 
Rozdzielność majątkowa 
z wyrównaniem dorobków 
jest ustrojem majątkowym 
umownym. Do jej ustano-
wienia konieczne jest zawarcie 
majątkowej umowy małżeń-
skiej w formie aktu nota-
rialnego. Zgodnie z art. 513 
kro, dorobkiem każdego 
z małżonków jest wzrost 
wartości jego majątku po 
zawarciu umowy mająt-
kowej. Jeżeli sama umowa 
majątkowa małżonków nie 
stanowi inaczej, przy obli-
czaniu dorobków każdego 
z małżonków, pomija się: 
przedmioty majątkowe nabyte 
przed zawarciem umowy 
majątkowe, przedmioty mająt-
kowe nabyte przez dziedzi-
czenie, zapis lub darowiznę, 
chyba że spadkodawca lub 
darczyńca inaczej postanowił, 
prawa niezbywalne, które 
mogą przysługiwać tylko 
jednej osobie, przedmioty 
uzyskane z tytułu odszkodo-
wania za uszkodzenie ciała lub 
wywołanie rozstroju zdrowia 
albo z tytułu zadośćuczy-
nienia za doznaną krzywdę; 
nie dotyczy to jednak renty 
należnej poszkodowanemu 
małżonkowi z powodu całko-
witej lub częściowej utraty 
zdolności do pracy zarobkowej 
albo z powodu zwiększenia 
się jego potrzeb lub zmniej-
szenia widoków powodzenia 
na przyszłość, wierzytelności 
z tytułu wynagrodzenia za 
pracę lub z tytułu innej dzia-
łalności zarobkowej jednego 
z małżonków; oraz przed-
mioty nabyte w zamian za 
nie, prawa autorskie i prawa 
pokrewne, prawa własności 
przemysłowej oraz inne 

prawa twórcy. Natomiast przy 
obliczaniu dorobku każdego 
z małżonków, dolicza się 
wartość:

1) darowizn dokonanych 
przez jednego z małżonków, 
z wyłączeniem darowizn na 
rzecz wspólnych zstępnych 
małżonków oraz drobnych 
zwyczajowo przyjętych daro-
wizn na rzecz innych osób;

2) usług świadczonych 
osobiście przez jednego z 
małżonków na rzecz majątku 
drugiego małżonka;

3) nakładów i wydatków na 
majątek jednego małżonka z 
majątku drugiego małżonka.

Dorobek  ob l i cza  s i ę 
według stanu majątku z 
chwili ustania rozdzielności 
majątkowej i według cen 
z chwili rozliczenia. Doliczenie 
oznacza uwzględnienie, a więc 
dodanie określonej wartości 
do dorobku. Doliczenie daro-
wizn, usług i zwiększa wartość 
dorobku.

Ogólnikowo można majątek 
dorobkowy określić jako 
różnicę pomiędzy wartością 
majątku małżonka w dacie 
zawarcia umowy majątkowej 
a wartością tego majątku w 
konkretnej dacie później-
szej. Ową późniejszą datą, 
będzie data ustania umowy 
majątkowej i powrotu do 
ustroju wspólności mająt-
kowej (albo innego ustroju 
majątkowego przewidzianego 
przez kro.). Potrzeba wyrów-
nania dorobków aktualizuje 
się z chwilą ustania małżeń-
stwa (rozwód, unieważnienie 
małżeństwa), zmiany umowy 
majątkowej z rozdzielności 
majątkowej z wyrównaniem 
dorobku na zwykłą rozdziel-
ność majątkową, a także z 
momentem ustanowienia 
przymusowej rozdzielności, 
czy to z mocy prawa, czy na 
skutek prawomocnego orze-
czenia sądu. Wszystkie wymie-
nione okoliczności skutkują 
ustaniem umownego ustroju 
majątkowego z wyrówna-
niem dorobków. W momencie 
ustania wspólności majątkowej 
z wyrównaniem dorobków, 
majątek dorobkowy małżonka 
staje się jego majątkiem 

osobistym, którym może 
on swobodnie zarządzać, 
już bez zgody oraz wpływu 
drugiego małżonka. Co naji-
stotniejsze, zgodnie z art. 514 
kro, po ustaniu rozdzielności 
majątkowej (a w momencie 
o b l i c z a n i a  d o r o b k ó w ) 
małżonek, którego dorobek 
jest mniejszy niż dorobek 
drugiego małżonka, może 
żądać wyrównania dorobków 
przez zapłatę lub przeniesienie 
prawa. Z ważnych, obiek-
tywnych powodów dotyczą-
cych okoliczności powstania 
dorobku danego małżonka, 
każdy z małżonków może 
żądać zmniejszenia obowiązku 
wyrównania dorobków. W 
razie braku porozumienia 
między stronami co do sposobu 
lub wysokości wyrównania, 
możliwe jest zwrócenie się 
z właściwym powództwem 
o zmniejszenie obowiązku 
wyrównania dorobków. 
Znamienitą odmiennością, 
która wymaga wyjaśnienia 
w omawianym ustroju mająt-
kowym jest okoliczność, 
iż z momentem ustania 
rozdzielności majątkowej 
z wyrównaniem dorobków, 
podział majątku rozumiany 
jako uzyskanie udziałów 
w majątku, nie powstaje z 
mocy prawa. Zatem, małżonek, 
z chwilą ustania rozdzielności 
dorobkowej, nie staje się 
współwłaścicielem udziału 
w zgromadzonym majątku 
dorobkowym w określonej 
części (1/2). Staje się jednak 
wierzycielem, a nie współ-
właścicielem w dorobku, a 
zatem posiada on roszczenie o 
wyrównanie swojego dorobku, 
jeżeli jest on mniejszy niż 
dorobek drugiego małżonka. 
W takiej sytuacji, można obra-
zowo wskazać, iż małżonek, 
który swój obowiązek utrzy-
mania rodziny spełniał w 
niepieniężny sposób – praca 
we wspólnym gospodarstwie 
domowym – może docho-
dzić rekompensaty za lata 
pracy na rzecz gospodar-
stwa domowego. Stawia to 
małżonków niepracujących 
zarobkowo, w nieco słab-
szej pozycji na drodze do 

wyrównania swojego dorobku. 
Konkludując, obowiązek 
wyrównania aktualizuje się 
w momencie ustania ustroju 
majątkowego z wyrówna-
niem dorobków i zgłoszenia 
stosownego żądania przez 
małżonka. Treścią żądania 
wyrównania dorobków jest 
roszczenie o zapłatę lub o 
przeniesienie prawa. Odno-
sząc się do zastrzeżonej w art. 
514 kro możliwości zmniej-
szenie obowiązku wyrównania 
dorobku, należy wskazać, iż 
taką okoliczność może uzasad-
niać m.in. naganna postawa 
jednego z małżonków, który 
z zawinionych przez siebie 
przyczyn nie wykorzystywał 
swoich możliwości zarob-
kowych, nie przykładał się 
do utrzymania i powstania 
majątku, trwonił majątek 
itp. Należy wskazać, że z 
woli małżonków, wyraźnie 
w y r a ż o n e j  w  u m o w i e 
majątkowej, ustanawiającej 
rozdzielność z wyrównaniem 
dorobków mogą oni wyłą-
czyć pewne okoliczności i 
składniki majątkowe przy 
obliczaniu dorobków. Jako 
przykład można wskazać, 
że wychowywanie dzieci i 
obowiązki domowe mogą być 
wprost nieuwzględniane albo 
pominięte przy obliczaniu 
dorobków, zgodnie z wolą 
małżonków.

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.

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2017 roku):   2.000 zł

» Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
(w I kwartale 2017 roku):  4.390,29 zł

» Najniższa emerytura
(od 1 marca 2017 roku):  1.000 zł

»  Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy i renta rodzinna
(od 1 marca 2017 roku):  1.000 zł

»  Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy 
(od 1 marca 2017 roku):  750 zł

»  Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 
w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta 
rodzinna wypadkowa
(od 1 marca 2017 roku):  1.200 zł

» Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy
w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 
(od 1 marca 2017 roku):  900 zł

§

Mateusz Widenka
CDO24

Rozdzielność majątkowa 
z wyrównaniem dorobków

Wyrazy najgłębszego współczucia 
z powodu śmierci

naszego serdecznego Kolegi 

JÓZEFA ZANIEWSKIEGO

Rodzinie i Bliskim

w imieniu koleżanek i kolegów
z zakładowej Solidarności ze spółki Kopex S.A. 

Oddział w Zabrzu 
składa 

przewodniczący Ryszard Janusz 

Bilety do Energylandii 
dla członków Solidarności

Ogłoszenie

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 Kato-
wicach przy ul. Floriana 7 (pokój 99), po wcześniejszym 
zamówieniu. Płatność gotówką w momencie odbioru 
wejściówek.

Bilety będzie można zamawiać w terminach:

od 29 maja do 7 czerwca – odbiór 12 czerwca
od 13 czerwca do 23 czerwca – odbiór 28 czerwca

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



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

KATOWICE 25-31.05.2017 |  Nr 20/2017  www.solidarnosckatowice.pl8
» EUFEMIZM TO TAKI ZABIEG 
językowy, którego używamy, gdy z 
różnych względów nie chcemy powiedzieć 
czegoś wprost, ale wolimy to złagodzić. 
Np. zamiast mówić kumplowi, że ma 
brzydką żonę lepiej powiedzieć, że jego 
małżonkę cechuje nieoczywista uroda. 
Po co o tym piszemy? Ano ostatnio czyta-
liśmy wywiad z Rychem Swetru, w którym 
stwierdził, że jego pozamałżeński romans 
z koleżanką z sejmowych ław i ich słynna 
walka o demokrację na Maderze „poruszyły 
wyborców”. Nie wiedzieliśmy, że Swetru 
zna takie mądre słowa jak eufemizm i nie 
jesteśmy przekonani, że on sam o tym wie.

» PARĘ TYGODNI TEMU POSŁANKĘ 
z nowoczesnej kropki niejaką Augusty-
nowską Joannę tak poruszyły sercowe 
perypetie Rycha, że aż przepisała się do 
peło. Ostatnio pani poseł była gościem 
programu telewizyjnego, którego formuła 
przewiduje krótki test z wiedzy ogólnej dla 
zapraszanych gości. Pani Joasia dziarsko 
podjęła wyzwanie chwaląc się, że w szkole 
miała średnią 5,8. Po chwili okazało się, 
że prymuska nie wie jak się nazywał 
pierwszy król Polski i myśli, że bohaterem 
literackim, który marzył o szklanych 
domach, był Syzyf. Sami nie wiemy, czy 
pani poseł Joasia z jej nienachalną inte-
ligencją pasuje bardziej do nowoczesnej 
kropki czy do peło. Wiemy za to, że na 
miejscu nauczycieli, którzy stawiali jej te 
szóstki w szkole, palnęlibyśmy sobie w łeb. 

» GŁOŚNYM WYDARZENIEM DNI 
ostatnich był Kongres Prawników Polskich 
w Katowicach, podczas którego prof. 
Wojciech Popiołek z Uniwersytetu Śląskiego 
stwierdził, że „w demokratycznym państwie 
prawnym suwerenem nie są wyborcy. 

Suwerenem są wartości znajdujące się 
w prawie, a na straży tych wartości stoją 
niezależne sądy i niezawiśli sędziowie”. 
Tę karkołomną tezę świetnie zilustrowała 
dzień wcześniej pani sędzia z Chorzowa, 
która wsiadła za kółko mając 2,5 promila 
w wydychanym powietrzu. Przejażdżka 
zakończyła się dachowaniem. Zwykły 
wyborca z takim wynikiem na alkomacie 
nie byłby w stanie chodzić, a strażniczka 
wartości i prawa dała radę prowadzić auto. 
I kto tu bardziej nadaje się na suwerena? 

» NA KONIEC WIEŚĆ O TYM, jak 
katastrofalne skutki może powodować 
nadgorliwość. Otóż radni z Otwocka 

postanowili wyprzedzić dobrą zmianę 
w edukacji i nie czekając na koniec roku 
szkolnego, przyjęli uchwałę o likwidacji 
wszystkich gimnazjów w mieście już 
w maju. Wojewoda ochoczo decyzję 
radnych przyklepał i dopiero teraz 
wszyscy zorientowali się, że w formalnie 
nieistniejących szkołach uczą się jeszcze 
dzieci i nie wiadomo, kto ma im wydać 
świadectwa. Kiedyś, gdy uczeń bał się 
pokazać rodzicom świadectwo, musiał 
ściemniać, że zgubił, albo że zjadł mu je 
pies. Dzisiaj może powiedzieć, że zabrał 
mu je pan radny z panem wojewodą. 
To się nazywa państwo opiekuńcze. 

GOSPODZKI&PODRÓŻNY

WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe ROZBAWIŁO nas to

Foto: demotywatory.pl

Mąż do żony:
– Kochanie, spełniło się twoje 
marzenie, by zamieszkać w droż-
szym mieszkaniu.
– Tak? To super, A w jaki sposób?
– Od przyszłego tygodnia podnoszą 
nam czynsz. 

***
Żona pyta męża:
– Kochanie kiedy zjemy kolację 
przy świecach? 
– Jak nie będzie prądu. 

***
Spotkały się dwie koleżanki i jedna 
żali się drugiej:
– Wiesz co, ja to mam tak głupiego 
męża, że aż strach. Nie wiem, już 
co robić.
– To kup mu encyklopedię.
– Po co? I tak w niej chodził nie 
będzie. 

***
U psychiatry:
– Domyślam się, że nienawidzi pan 
swojego życia, każda chwila w domu 
trwa wieczność, z utęsknieniem 
oczekuje pan śmierci?
– Tak, dokładnie tak jest. Skąd pan 
wie to wszystko, doktorze?
– Cóż, widziałem pana żonę w 
poczekalni. 

***
Zdenerwowana żona dzwoni do 
męża:
– Gdzie ty jesteś?!
– W robocie.
– Nie kłam! Wyraźnie słyszę muzykę 
i pobrzękiwanie kufl i!
– Przecież jestem kelnerem, kochanie. 

***
Przychodzi dziewczyna do spowiedzi 
i mówi:

– Proszę księdza zgrzeszyłam.
A ksiądz na to:
– Z miłości czy za pieniądze?
– Z miłości, bo co to teraz jest 
te 200 złotych. 

***
– Szeregowy, nie widziałem was 
na zajęciach z kamufl ażu!
– Dziękuję za uznanie, panie sier-
żancie.

***
Mój sąsiad postanowił zacząć 
wszystko od zera. Decyzję pomogło 
mu podjąć kasyno. 

***
Jaki jest szczyt ostrożności?
Zamykać pusty garaż na noc, żeby 
nikt nie podrzucił Multipli. 

***
Na ławce w parku siedzą starsi 
pan i pani. Nawiązują rozmowę. 
Wreszcie pan proponuje:
– A może byśmy wpadli do mnie 
do domu? Mam wspaniałą kolekcję 
lekarstw... 

***
Facet ogląda Discovery, spiker z 
ekranu:
– Pandy mają ich 16, rekiny 100, 
a u człowieka norma to 32 zęby.
Facet podrywa się z fotela i wrzeszczy: 
– Kurde, jestem pandą! 

***
Wchodzi żul do sklepu.
– Poproszę fi oletowe mohito.
– Że co?
– Denaturat poproszę. 

***
Maj. Kwitną bzy. Chłopak przytula 
dziewczynę i pyta: 
– Lubisz bez? 
– Lubię, ale się boję. 

Reklama

Reklama


