
C
hcemy przekazać 
obywatelom, że 
od 1 paździer-
nika będą mieli 
wybór, czy przejść 

na emeryturę, czy pozostać 
dłużej na rynku pracy – mówił 
Piotr Duda, przewodniczący 
NSZZ Solidarność podczas 
konferencji w Katowicach 
zorganizowanej w ramach 
kampanii „Godny Wybór. 
Przywrócenie Wieku Emery-
talnego”. – Po przegłosowaniu 
przez koalicję PO-PSL wydłu-
żenia wieku emerytalnego 
mało kto wierzył, że uda się tę 
decyzję cofnąć. W 2012 roku 
prosiliśmy posłów, żeby dali 
Polakom wybór, aby mogli 
sami decydować, kiedy przejść 
na emeryturę. Mówiliśmy, że 
jeśli pracownicy mają dłużej 
pracować, trzeba im stworzyć 
odpowiednie warunki. Wtedy 
ówczesny rząd podniósł wiek 
emerytalny i wyłącznie na 
tym poprzestał – podkreślił 
Piotr Duda.

Przewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność 
hipokryzją nazwał wypo-
wiedzi polityków Platformy 
Obywatelskiej wedle których, 
obniżenie wieku emerytalnego 
jest równoznaczne z „głodową” 
wysokością przyszłych świad-
czeń. – To nieprawda, że tylko 
dłuższa praca da nam wyższą 
emeryturę. Są  inne  czyn-
niki, które mają na to wpływ. 
To przede wszystkim godziwe 
wynagrodzenie oraz odpro-
wadzanie składek na ubez-
pieczenie społeczne.  Ta 
kampania informacyjna ma 
dostarczyć obywatelom, którzy 
niebawem będą przechodzić 
na emeryturę,prawdziwych 
informacji, a nie manipulacji, 
półprawd i kłamstw – zazna-
czył Piotr Duda.

Zwieńczenie starań
Dominik Kolorz, przewod-
niczący śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności przypomniał w 
trakcie konferencji, że obni-
żenie wieku emerytalnego, 
które nastąpi 1 października, 
jest zwieńczeniem kilkulet-
nich starań Solidarności w 
tym zakresie. – Dzisiaj można 
powiedzieć, że w tej jednej 
z najważniejszych spraw dla 
życia społecznego wygra-
liśmy. Od poprzedniego rządu 
słyszeliśmy, że się nie da, 
bo zawalą się finanse publiczne. 
Dzisiaj okazuje się, że fi nanse 
publiczne wcale nie wyglą-
dają tak najgorzej. Wystarczy 
tylko skutecznie ściągać 

z systemu podatkowego to, 
co i tak jest państwu należne 
– wskazywał przewodniczący 
śląsko-dąbrowskiej „S”. 

Wolny wybór
Z ramienia Ministerstwa 
Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej w konferencji 
w siedzibie śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności uczestniczył 
wiceminister Marcin Ziele-
niecki. W swoim wystąpieniu 
wiceminister podkreślał, że 
podwyższenie wieku emery-
talnego zostało przeforsowane 
wbrew woli społeczeństwa. Jak 
wynika z przeprowadzonego 
w 2012 roku badania CBOS, 
takiemu rozwiązaniu przeciw-
nych było 83 proc. obywateli. 
Niemal taki sam odsetek bada-
nych w 2016 roku opowiedział 
się za powrotem do poprzed-
niego wieku emerytalnego.

Jak wskazał Zieleniecki, 
reforma, która zacznie obowią-
zywać od 1 października 2017 
roku, daje obywatelom prawo, 
a nie obowiązek przejścia na 
emeryturę po osiągnięciu 60 lat 
w przypadku kobiet i 65 lat w 
przypadku mężczyzn. Decyzję 
w tej kwestii każdy pracownik 
będzie mógł podjąć sam, w 

oparciu o swoje oczekiwania 
dotyczące wysokości przyszłej 
emerytury oraz sytuację zdro-
wotną i rodzinną. Obecnie na 
kontynuowanie pracy mimo 
nabycia uprawnień do przejścia 
na emeryturę decyduje się 17 
proc. polskich pracowników. 
Zieleniecki podkreślił, że 
każdy rok dłuższej aktywności 
zawodowej oznacza emeryturę 
wyższą o 8 proc.

Wsparcie prezydenta
Sekretarz Stanu w Kance-
larii Prezydenta RP Paweł 
Mucha podkreślił, że obniżenie 
wieku emerytalnego to efekt 
wspólnej pracy prezydenta, 
NSZZ Solidarność, strony 
rządowej i parlamentarzy-
stów. Przypomniał, że kwestia 
wieku emerytalnego była 
elementem umowy progra-
mowej podpisanej przed 
wyborami prezydenckimi 
przez NSZZ Solidarność z 
ówczesnym kandydatem na 
urząd prezydenta Andrzejem 
Dudą. – Inicjatywa związana z 
przywróceniem wieku emery-
talnego to modelowy przykład 
dobrej współpracy z partnerami 
społecznymi. Podwyższenie 
wieku emerytalnego było 

złamaniem zasad związanych 
z dialogiem społecznym, z 
umową społeczną, że tego 
rodzaju istotne zmiany 
powinny  być wprowadzane 
w drodze dialogu – mówił 
minister Mucha.

Staż i pomostówki
Uczestnicy konferencji „Godny 
Wybór. Przywrócenie Wieku 
Emerytalnego” przypominali, 
że w porozumieniu progra-
mowym podpisanym przez 
Komisję Krajową Solidar-
ności z ówczesnym kandy-
datem na urząd Prezydenta 
RP Andrzejem Dudą była 
mowa nie tylko o obni-
żeniu wieku emerytalnego, 
ale również o powiązaniu 
uprawnień emerytalnych ze 
stażem pracy. Związkowcy 
dopytywali, kiedy ten punkt 
porozumienia zostanie zreali-
zowany i kobiety będą mogły 
przechodzić na emeryturę po 
osiągnięciu 35 lat składkowych, 
a mężczyźni 40 lat.

Paweł Mucha, sekretarz 
stanu w Kancelarii Prezydenta 
RP zapewnił, że prezydent 
Andrzej Duda nie wycofał 
się ze złożonej obietnicy, a 
porozumienie programowe 

zostało podpisane na całą 
kadencję. W prezydenckim 
projekcie ustawy obniżającej 
wiek emerytalny zabrakło 
powiązania stażu pracy z możli-
wością przejścia na emeryturę 
ze względu na spór, jaki ten 
temat wywołał w rządzie i w 
parlamencie. Podczas prac 
nad ustawą nie było zgody 
tych instytucji na wprowa-
dzenie takiego rozwiązania. 
Przewodniczący Solidarności 
Piotr Duda zaznaczył, że ta 
sprawa cały czas jest aktu-
alna. – Chcemy wrócić także 
do emerytur pomostowych 
– zapowiedział szef związku. 

Uczestnicy konferencji 
pytali także o wysokość tzw. 
nowych emerytur i sposób 
ich naliczania. – Ustawa 
o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych z 1998 roku 
wprowadziła formułę zdefi-
niowanej składki. To jest 
prosty, matematyczny mecha-
nizm polegający na założeniu, 
że wysokość emerytury jest 
uzależniona od wysokości 
składek wpłaconych do 
systemu. Dlatego o momencie 
przejścia na emeryturę powin-
niśmy pamiętać cały czas i 

podejmować taką pracę, która 
wiąże się z obowiązkiem 
składkowym – wyjaśniał 
wiceminister Zieleniecki.

Doradcy emerytalni
Kampania informacyjna 
„Godny Wybór. Przywró-
cenie Wieku Emerytalnego” 
to wspólne przedsięwzięcie 
Solidarności ,  Kancelari i 
Prezydenta RP i Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej.  Kampania będzie 
trwała do połowy czerwca. 
W jej ramach w każdym 
województwie odbędą się 
spotkania, podczas których 
przedstawione  zos taną 
główne założenia zmian w 
systemie emerytalnym, zasady 
nabywania uprawnień do 
przejścia na emeryturę oraz 
kwestie dotyczące obniżenia 
wieku emerytalnego i całego 
systemu świadczeń.

Pa r t n e r e m  k a m p a n i i 
„Godny Wybór. Przywrócenie 
Wieku Emerytalnego” jest 
Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych. 4 maja w oddziale ZUS 
w Zabrzu oraz II oddziale 
ZUS w Warszawie ruszył 
pilotaż programu doradcy 
emerytalnego ZUS. Doradcy 
przekazują obywatelom infor-
macje dotyczące dokumentów 
niezbędnych do uzyskania 
emerytury, mówią o zasadach 
wyliczania jej wysokości i 
w oparciu o dane z konta 
emerytalnego w ZUS progno-
zują wysokość świadczenia 
w zależności od momentu 
zakończenia aktywności 
zawodowej. Docelowo, od 
1 lipca, doradcy emerytalni 
pojawią się we wszystkich 
placówkach ZUS w kraju. 
W serwisie internetowym 
ZUS uruchomiony został 
też specjalny kalkulator, za 
pomocą którego każdy będzie 
mógł wyliczyć wysokość 
swojej przyszłej emerytury
(więcej na ten temat na str. 4).

ŁUKASZ KARCZMARZYK, 
AGNIESZKA KONIECZNY

150 tys.
polskich dzieci 

przyszło na świat 
w ostatnich 5 latach 
w Wielkiej Brytanii.
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Reforma, która wejdzie 
w życie 1 października, 
daje prawo, a nie 
obowiązek przejścia 
na emeryturę po 
osiągnięciu 60 lat 
w przypadku kobiet 
i 65 lat w przypadku 
mężczyzn.

W całym kraju trwa kampania informacyjna „Godny wybór. Przywrócenie Wieku Emerytalnego”. 
30 maja w siedzibie śląsko-dąbrowskiej Solidarności odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli związku, 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Kancelarii Prezydenta RP, podczas którego przedstawiono 
główne założenia zmian w systemie emerytalnym.

Wyższe płace to wyższe emerytury

Foto: TŚD
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N
ikt nie lubi przyznawać, że zrobił 
coś złego. Winy zawsze szukamy 
na zewnątrz, nigdy w sobie. Mamy 

wrodzoną skłonność do racjonalizowania 
sobie własnych grzeszków, tak już jesteśmy 
skonstruowani. Najlepiej widać to na 
drogach. Wepchnąłeś się bezczelnie na 
sąsiedni pas? Wina chama, który tym pasem 
jechał. Jakby cię kulturalnie wpuścił, nie 
zajechałbyś mu drogi. Olewasz pieszych 
czekających przed przejściem, aż ktoś 
łaskawie się zatrzyma? Po pierwsze powinni 
nosić odblaski, bo słabo ich widać nawet 
w środku słonecznego dnia, a po drugie 
przecież ty spieszysz się do pracy, a oni 
na pewno idą o 7 rano na spacer albo do 
kina. Siedzisz komuś na zderzaku przez 
kilka kilometrów? A bo się wlecze łajza 
jedna. Itd., itp. etc. 

Tak samo było z fotoradarami stawia-
nymi przez straż miejską. Wszyscy jak 
jeden mąż psioczyli, że to maszynki do 
robienia pieniędzy, że nie o bezpieczeń-
stwo, a o łatanie gminnych budżetów w 
tym wszystkich chodzi i że w ogóle to 
skandaliczne dojenie Bogu ducha winnych 
kierowców. Pewnie w tych tłumaczeniach 
było ziarno prawdy. Pewnie rzeczywiście 
część samorządów robiła na fotoradarach 
niezły biznes. To jednak nie zmienia faktu, 
że gdy ktoś jedzie zgodnie z przepisami, 
żaden fotoradar krzywdy mu nie zrobi. Ten 
fakt trudno jednak zaakceptować. Wówczas 
trzeba byłoby przyznać przed samym sobą, 
że mandat to nie wina opresyjnego państwa 
i bezdusznej biurokracji, ale skutek własnej 
głupoty i braku wyobraźni. 

Koniec końców politycy pod wpływem 
świętego oburzenia drogowych niewiniątek, 
w 2015 roku odebrali straży miejskiej prawo 
do stawiania fotoradarów. „Za” głosowali 
posłowie wszystkich partii. I dla ówczes-
nych rządzących, i dla opozycji była to 
świetna okazja na nabicie paru punktów 
przed zbliżającymi się wyborami. Tanim 
kosztem, bez konieczności przejmowania 
się skutkami.

A te skutki są niestety fatalne. Właśnie 
opublikowano wyniki raportu na ten temat 
sporządzonego przez Instytut Transportu 

Drogowego dla Krajowej Rady Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego. Okazuje się, 
że w miejscach, w których zlikwidowano 
fotoradary, liczba wypadków wzrosła o 
10 proc., rannych o 12 proc., a zabitych 
o 6 proc. W miesiącach letnich, gdy noga 
na pedale gazu jest znacznie cięższa niż 
w innych porach roku, wypadków było 
więcej o 24 proc. 

I co teraz? Ano pewnie nic. W przy-
szłym roku są wybory samorządowe, za 
dwa lata parlamentarne. Konia z rzędem 

temu, kto znajdzie polityka gotowego do 
przywrócenia fotoradarów w takim okresie. 

I właśnie to jest w tym wszystkim 
najsmutniejsze. Trudno mieć pretensje 
do ludzi, że psioczą na fotoradary i nie 
lubią dostawać mandatów. Człowiek jest 
tylko człowiekiem. Pełnym słabości, które 
bardzo trudno przezwyciężyć. Z tym, że 
właśnie dlatego cywilizacja wymyśliła 
coś takiego, jak demokracja przedsta-
wicielska. W zamyśle społeczeństwo 
wybiera najlepszych i najmądrzejszych 
spośród siebie, aby ci sprawowali władzę 
w imieniu ogółu. Dla dobra wspólnego, 
a nie własnych korzyści. Tyle teorii. W 
praktyce liczą się słupki w sondażach, 
które nawet najmądrzejszego polityka 
są w stanie skłonić do podejmowania 
najgłupszych decyzji. I czyja to wina? 
Polityk też człowiek, nie przyzna się, że 
jego. W razie czego zawsze może powie-
dzieć, że winni są poprzednicy. 

TRZECI Z CZWARTĄ;)

CHODZI O TO zwłaszcza...
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Tam, gdzie zlikwidowano 
fotoradary, liczba wypadków 
wzrosła o 10 proc., a zabitych 
o 6 proc. W miesiącach 
letnich wypadków było 
więcej o 24 proc. 

Podwyżki w Bombardierze
» PODWYŻKI PŁAC ZASADNICZYCH średnio o 3 proc. 
to najważniejszy zapis porozumienia płacowego podpisanego 
z pracodawcą przez zakładowe organizacje związkowe w 
spółce Bombardier Transportation (ZWUS) w Katowicach. 
Wyższe wynagrodzenia pracownicy fi rmy otrzymają na 
początku czerwca, wraz z wypłatą za maj.
Andrzej Stachura, przewodniczący Solidarności w 
katowickim Bombardierze podkreśla, że podwyżka 
dla poszczególnych pracowników nie może być niższa 
niż 2 proc. O rozdysponowaniu pozostałych środków 
i indywidualnym wzroście płac zdecydują dyrektorzy 
zakładów. Rozmowy płacowe z przedstawicielami zarządu 
były bardzo trudne. – Staraliśmy się w jak najlepszy 
sposób rozdysponować pulę pieniędzy, którą pracodawca 
przeznaczył na wzrost płac – mówi Andrzej Stachura. 
Podwyżki otrzymała zdecydowana większość pracowników 
fi rmy. Wyjątkiem są jedynie te osoby, które zostały przyjęte do 
Bombardiera w tym roku. 
Bombardier Transportation to kanadyjski koncern działający 
w branży szynowej. W Polsce prowadzi działalność w 
Katowicach, Łodzi, Warszawie oraz we Wrocławiu i zatrudnia 
1500 osób. W Katowicach, gdzie produkowane są m.in. 
systemy zabezpieczenia ruchu kolejowego, semafory, szlabany i 
zwrotnice, zatrudnionych jest ok. 750 pracowników. 

Sieć szpitali w praktyce
» PRACOWNICY KATOWICKIEGO Centrum Onkologii 
obawiają się, że 1 października, czyli po uruchomieniu sieci 
szpitali, dwa oddziały tej placówki zostaną zlikwidowane. 
Chodzi o dermatologię i geriatrię, na których w ciągu roku 
leczonych jest ponad 1500 pacjentów. – Wejdziemy do sieci 
jako szpital onkologiczny, a to oznacza, że nie otrzymamy 
fi nansowania z NFZ na odział geriatryczny i dermatologiczny 
– mówi Mariusz Rosnowski, przewodniczący Solidarności 
w Katowickim Centrum Onkologii. Zaznacza, że do 
placówek, które znajdą się w sieci, trafi  91 proc. 
wszystkich pieniędzy przeznaczonych na opiekę szpitalną, 
o pozostałe środki szpitale będą się mogły ubiegać w 
drodze konkursów. – Tych pieniędzy będzie zbyt mało, 
żeby wystarczyło dla wszystkich szpitali i oddziałów, które 
nie zostaną wpisane do sieci – dodaje Mariusz Rosnowski.
W jego ocenie, jeżeli KCO nie otrzyma fi nansowania na 
dermatologię i geriatrię, przyszłość tych oddziałów będzie 
niepewna. Jeśli zostaną zamknięte, ok. 100 osób straci pracę, 
a setki pacjentów możliwość leczenia. Tylko na geriatrię 
rocznie przyjmowanych jest ok. 1000 osób. – Społeczeństwo 
się starzeje, a tego typu specjalistycznych oddziałów, 
odpowiednio wyposażonych, wciąż brakuje. Co się stanie z 
naszymi pacjentami? – pyta przewodniczący.
W maju Mariusz Rosnowski zwrócił się do Ministra Zdrowia 
Konstantego Radziwiłła z apelem o włączenie oddziału 
geriatrycznego do sieci szpitali. Podkreślił w nim, że zmiany 
w służbie zdrowia są potrzebne, ale nie mogą się odbywać 
kosztem najstarszych pacjentów.
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KRÓTKO 

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. Mani-
festację planujemy przeprowadzić w drugiej 
połowie czerwca tego roku. Wykazy należy 
przesłać do dnia 7 czerwca.

Bronisław Skoczek, przewodniczący RSEIR

Komunikaty

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



N
a mocy porozu-
mienia wszyscy 
pracownicy SiG, 
którzy dotych-
czas świadczyli 

usługi na rzecz JSW, będą 
sukcesywnie zatrudniani 
bezpośrednio w jednostkach 
organizacyjnych JSW. 

 Jak podkreśla Roman 
Brudziński, wiceprzewod-
niczący Solidarności w JSW, 
przeniesienie pracowników 
SiG bezpośrednio do spółki 
było jednym z elementów 
porozumienia z lutego 2015 
roku,  które  zakończyło 
dwutygodniowy strajk w 
jastrzębskich kopalniach. 
– Powstanie SiG to pomysł 
byłego prezesa JSW Jarosława 
Zagórowskiego. Zatrudnieni 
w tym podmiocie byli trakto-
wani jak pracownicy drugiej 
lub nawet trzeciej kategorii. 
Teraz sytuacja nareszcie się 
zmieni. To pierwszy krok 
do uporządkowania kwestii 
pracowniczych w Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej – mówi 
Roman Brudziński.

Zgodnie z zapisami poro-
zumienia pracownicy SiG 
będą sukcesywnie zatrudniani 
bezpośrednio w jednostkach 
organizacyjnych JSW od 1 
czerwca 2017 roku.

Wykazy alokowanych 
pracowników będą sporzą-
dzane przez SiG w uzgodnieniu 
z daną jednostką organizacyjną 

spółki, czyli kopalnią lub 
ruchem. Następnie pomiędzy 
pracownikiem i JSW jako 
pracodawcą zostanie zawarta 
umowa na czas nieokreślony 
w pełnym wymiarze czasu 
pracy. Zobowiązania dotyczące 
nagrody z okazji Dnia Górnika 

w 2017 roku zostaną zrealizo-
wane przez JSW, a niewyko-
rzystany urlop wypoczynkowy 
pracownika „przejdzie” wraz 
z nim do nowego pracodawcy. 
– Po raz kolejny udowodni-
liśmy, że najlepszym narzę-
dziem pozwalającym osiągać 

konkretne cele są rozsądnie 
prowadzone rozmowy z 
pracodawcą ,  zwłaszcza 
wtedy, gdy obydwie strony 
potrafi ą wykazać się dobrą 
wolą i słuchać się nawzajem – 
czytamy w komunikacie opub-
likowanym przez Zakładową 

Organizację Koordynacyjną 
NSZZ Solidarność JSW. 

O przeniesienie pracow-
ników SiG do struktur JSW 
Solidarność zabiegała od wielu 
lat. 28 marca związkowcy skie-
rowali w tej sprawie pismo do 
prezesa JSW Daniela Ozona. 

Wskazali w nim m.in., że choć 
powołanie spółki Szkolenia 
i Górnictwo miało dać JSW 
znaczne oszczędności w 2016 
roku, przyniosło kilkumi-
lionowe straty. Dodatkowo 
zatrudnianie pracowników w 
kopalniach za pośrednictwem 
SiG okazało się droższe od 
bezpośredniego zatrudnienia 
ich w kopalniach JSW. – Firma 
JSW Szkolenie i Górnictwo ma 
własne kierownictwo i wielu 
pracowników niezatrudnionych 
bezpośrednio przy produkcji, 
często dublując w ten sposób 
struktury już istniejące w JSW 
S.A., co generuje niepotrzebne 
koszty. Pracowników wykorzy-
stywanych w pracach dołowych 
kopalnia musi we wszystko 
wyposażyć, natomiast pracow-
nicy dozoru kopalni, pomimo 
że SiG zatrudnia własny dozór, 
muszą dodatkowo nadzorować 
ich pracę – czytamy w piśmie 
skierowanym przez Solidar-
ność z JSW do prezesa spółki 
Daniela Ozona. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

W przyszłym tygodniu ma dojść 
do spotkania liderów central 
związkowych z Polskiej Grupy 
Górniczej z zarządem spółki w 
sprawach płacowych. Jednym 
z tematów ma być przywró-
cenie elementów wynagrodzeń 
górników zawieszonych na 
mocy porozumienia z kwietnia 
zeszłego roku. 

– W zeszłorocznym poro-
zumieniu pomiędzy stroną 
społeczną, pracodawcą i 
Ministerstwem Energii jest 
konkretny zapis, który gwaran-
tuje nam, że w przypadku 
dobrych wyników PGG, strony 
podejmą wspólną decyzję o 
przywróceniu tzw. „czter-
nastki” w całości lub w części. 
Wpisanie tego punktu do 
porozumienia zaproponował 
sam minister Krzysztof Tchó-
rzewski. Teraz mimo kolejnych 
wniosków strony społecznej 
odwleka w czasie spotkanie w 
tej sprawie i w innych kluczo-
wych dla przyszłości spółki 
sprawach dotyczących i kwestii 
płacowych, i biznesplanu PGG. 
O zamiarach resortu dowia-
dujemy się z mediów, a nie 
podczas bezpośrednich 
rozmów. Taka postawa jest 
nie do zaakceptowania – mówi 

Bogusław Hutek, przewodni-
czący Solidarności w PGG. 

W połowie maja związki 
zawodowe z PGG wysłały do 
ministra pismo, w którym doma-
gały się rozpoczęcia rozmów 
w sprawie zawieszonych 
elementów wynagrodzenia 
najpóźniej do 26 maja. Ten 

termin nie został dotrzymany. 
– 30 maja otrzymaliśmy od 
zarządu pismo z propozycją 
spotkania na temat płac i walo-
ryzacji posiłków profi laktycz-
nych w piątek 9 czerwca. W 
odpowiedzi centrale związkowe 
zdecydowały wystąpić z żąda-
niem, aby spotkanie odbyło 

się w poniedziałek 5 czerwca. 
I tak czekamy już zbyt długo. 
Jeśli ten termin nie zostanie 
dotrzymany, już nie będziemy 
wysyłać kolejnych wniosków 
o rozmowy, podejmiemy inne, 
przewidziane w prawie kroki
– dodaje Bogusław Hutek. 
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Od 30 maja trwają zwolnienia 
grupowe w zakładach spółki 
Kopex Machinery S.A. w Zabrzu 
i Rybniku. Pracę straci 218 
pracowników. Dzięki staraniom 
strony związkowej zwalniani 
pracownicy oprócz ustawowych 
odpraw dostaną m.in. dwie 
dodatkowe pensje. 

Porozumienie w sprawie 
zwolnień grupowych strony 
podpisały 29 maja. Jego zawarcie 
poprzedziły konsultacje ze związ-
kami zawodowymi. Jak przyznaje 
Ryszard Janusz, przewodni-
czący zakładowej Solidarności, 
stronie społecznej nie udało się 
ograniczyć rozmiarów redukcji 
zatrudnienia, ale na wniosek 
związkowców do porozumienia 
zostały wprowadzone rozwią-
zania łagodzące skutki zwolnień. 
– Oprócz odpraw, przewidzia-
nych w ustawie o szczegól-
nych zasadach rozwiązywania 
stosunku pracy, postaraliśmy się 
o dodatkową rekompensatę w 
wysokości dwóch miesięcznych 
pensji. Uzgodniliśmy też możli-
wość indywidualnych negocjacji 
wysokości odpraw z pracowni-
kami, którzy są objęci szczególną 
ochroną przed rozwiązaniem 
stosunku pracy – informuje 
przewodniczący. W porozu-

mieniu pracodawca zobowiązał 
się również do przyjęcia do 
pracy w katowickich zakładach 
Grupy Kapitałowej Kopex około 
80 zwalnianych pracowników. 

Ofi cjalną informację na temat 
planowanych zwolnień grupo-
wych w zakładach Kopex Machi-
nery w Zabrzu i Rybniku zarząd 
spółki przedstawił związkom 
zawodowym 9 maja. Swoją 
decyzję uzasadniał trudną sytu-
acją rynkową i fi nansową Grupy 
Kapitałowej Kopex S.A., w skład 
której wchodzi Kopex Machi-
nery. W wyniku tej decyzji w 
zakładzie w Zabrzu pracę straci 
186 pracowników, a w Rybniku 
32 osoby. Rozpoczęta 30 maja 
procedura zwolnień grupowych 
zakończy się 31 sierpnia.

To już kolejna w ciągu ostat-
nich 12 miesięcy redukcja 
zatrudnienia w Kopex Machi-
nery. Pierwsza trwała od maja 
do sierpnia 2016 roku i objęła 
305 pracowników. Od września 
do listopada w obu zakładach 
pracę straciło kolejnych 250 
pracowników. 

Kopex Machinery w Zabrzu 
i Rybniku zatrudnia obecnie 
630 pracowników. Produkuje 
urządzenia i maszyny górnicze.  
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1 czerwca rozpocznie się proces przyjmowania pracowników spółki JSW Szkolenia i Górnictwo 
bezpośrednio do Jastrzębskiej Spółki Węglowej – to efekt porozumienia zawartego przez Solidarność 
i pozostałe reprezentatywne organizacje związkowe z pracodawcą.

Korzystna zmiana dla pracowników SiG

Foto: TŚD

Zatrudnieni w SiG 
byli traktowani jak 
pracownicy drugiej lub 
nawet trzeciej kategorii. 
Teraz sytuacja 
nareszcie się zmieni. 

Kolejne zwolnieniaKiedy rozmowy płacowe w PGG?
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J
uż 1 października tego 
roku wejdzie w życie 
ustawa przywraca-
jąca wiek emerytalny 
do wysokości sprzed 

reformy przeprowadzonej 
przez koalicję PO-PSL. Kobiety 
ponownie nabędą uprawnienia 
emerytalne po ukończeniu 60 
lat, mężczyźni 65. Jak infor-
muje Aldona Węgrzynowicz, 
rzecznik prasowy Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych 
w Chorzowie, z przeprowa-
dzonych przez ZUS analiz 
wynika, że w województwie 
śląskim liczba wniosków o 
przyznanie emerytury może 
być wyższa nawet o ponad 20 
proc. Będę je składać zarówno 
te osoby, które już osiągnęły 
wiek emerytalny, jak i te, 
które uprawnienia emery-
talne nabędą do końca roku. 
– Apelujemy do wszystkich 
osób, które planują przejście 
na emeryturę, by już teraz 
skontaktowały się z Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych – 
mówi Aldona Węgrzynowicz.

Doradca w każdym oddziale ZUS
W ramach kampanii „Godny 
Wybór. Przywrócenie Wieku 
Emerytalnego Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych od 1 lipca 
doradcy emerytalni będą dyżu-
rować we wszystkich oddziałach 
ZUS. Pilotaż tego programu 
ruszył 4 maja w II oddziale 
ZUS w Warszawie oraz w ZUS 
w Zabrzu. Do pozostałych 
placówek także zaczęły się zgła-
szać pierwsze osoby. – Pewne 
zainteresowanie już widać, 
ale nie jest ono takie, jakiego 
się spodziewamy. Obawiamy 
się, że wiele osób zostawi 
załatwianie formalności na 
ostatnią chwilę – mówi Aldona 
Węgrzynowicz. Jej zdaniem 
zwlekanie z kontaktem z ZUS 
może okazać się poważnym 
błędem. – Wśród osób, które już 
się do nas zgłosiły, były takie, 
które nie mają przeliczonego 
kapitału początkowego oraz 
nie zgromadziły wymaganej 
dokumentacji. Niektóre mają 
problem z dotarciem do doku-
mentów, inne w ogóle nie 
wiedziały, że kapitał począt-
kowy trzeba było przeliczyć. 
Były też takie osoby, które 
wprawdzie miały przeliczony 
kapitał początkowy, ale nie 
wzięły pod uwagę przepisów, 
które weszły w życie w 2011 i w 
2013 roku, a w związku z tymi 
zmianami kapitał początkowy 
może zostać przeliczony w 
sposób korzystniejszy – mówi 
Aldona Węgrzynowicz. 
Potrzebne wszystkie dokumenty
Wprawdzie wniosek o przy-
znanie emerytury można 

złożyć w ZUS nie wcześniej 
niż 30 dni przed osiągnięciem 
wieku emerytalnego, ale musi 
zostać dołączona do niego 
kompletna dokumentacja. – 
Brak części dokumentów może 
poskutkować obniżeniem 
świadczenia nawet o kilkaset 
złotych – dodaje Węgrzyno-
wicz. Zaznacza, że podstawę 
obliczenia wysokości przyszłej 
emerytury będą stanowiły 
kwota zwaloryzowanego kapi-
tału początkowego oraz kwota 
zwaloryzowanych składek 
emerytalnych. 

Kapitał początkowy jest to 
wysokość środków zgromadzo-
nych na koncie emerytalnym. 
Ustala się ją na podstawie 
składek opłacanych do ZUS 
przed 1999 rokiem, czyli przed 
wejściem w życie Ustawy 
o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych.

Wdrożona wówczas reforma 
wprowadziła tzw. formułę zdefi -
niowanej składki. Przed 1999 
rokiem ZUS nie miał obowiązku 
prowadzenia indywidualnych 
kont ubezpieczonych. Z tego 
względu osobom urodzonym 
po 1948 roku składka na ubez-
pieczenie społeczne odtwa-
rzana jest poprzez obliczenie 

kapitału początkowego. Jego 
wysokość uzależniona jest m.in. 
od długości udowodnionych 
okresów składkowych oraz od 
podstawy wymiaru składek. 
Dokumentem potwierdza-
jącym okresy zatrudnienia oraz 
osiągane wynagrodzenie jest 
druk Rp-7 wypełniony przez 
pracodawcę. – Jeżeli ktoś nie 
może udowodnić wysokości 
osiąganych zarobków z powodu 
likwidacji zakładu pracy lub 
zniszczenia dokumentacji 
płacowej, wówczas osiągane 

wynagrodzenie może być 
ustalone na podstawie doku-
mentacji zastępczej. Mogą to 
być umowy o pracę, pisma 
o mianowaniu, powołaniu, 
w których zawarte są dane 
dotyczące wynagrodzenia 
pracownika – mówi Aldona 
Węgrzynowicz.

Udowodnić okresy składkowe
W jej ocenie to właśnie 
udowodnienie okresów skład-
kowych i dochodów osiąga-
nych przezd1999 rokiem może 

stanowić największy problem 
dla części osób, które planują 
przejście na emeryturę. – Jeżeli 
zakład pracy już nie istnieje, 
to na podstawie zachowanych 
dokumentów, powinniśmy 
ustalić jego dokładną nazwę 
oraz adres, a także struktury, 
a następnie u nich oraz w 
archiwach szukać pomocy. 
Każda jednostka ZUS dyspo-
nuje spisem zlikwidowa-
nych zakładów pracy wraz z 
wykazem miejsc, w których 
przechowywane są doku-

menty. Spis ten dostępny jest 
także na stronie internetowej 
Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych – mówi Węgrzynowicz. 
Jej zdaniem, jeśli zakład pracy 
został zlikwidowany, zgroma-
dzenie dokumentacji może 
potrwać nawet kilka miesięcy. 
W archiwach zakładowych 
oraz w innych miejscach, w 
których znajduje się dokumen-
tacja, także będzie wzmożony 
ruch w związku z obniżeniem 
wieku emerytalnego.

AGNIESZKA KONIECZNY

Zakład Ubezpieczeń Społecznych szacuje, że w związku z obniżeniem wieku emerytalnego, w ostatnim 
kwartale tego roku złożonych zostanie ponad 330 tys. wniosków o przyznanie emerytury. Do tej pory 
rocznie rozpatrywano ok. 200 tys. tego typu spraw.

Gromadzenie dokumentów 
może potrwać kilka miesięcy

Foto: zus.pl

Dokumentacja osobowo-płacowa po zlikwi-
dowanym przedsiębiorstwie państwowym 
powinna zostać przejęta przez jego następcę 
prawnego, organ założycielski lub organ 
nadrzędny pracodawcy. W przypadku 
braku następcy prawnego należy zwrócić 
się do organu założycielskiego albo organu 
nadrzędnego swojego byłego pracodawcy. 
Najczęściej byli nimi wojewoda lub właś-
ciwy minister, którzy mają obowiązek 
prawny przejmowania, zabezpieczania i 
udostępniania dokumentacji pracowni-
czej po zlikwidowanych lub zniesionych 
państwowych jednostkach organizacyjnych. 

Spółki prawa cywilnego i handlowego 
w przypadku ich likwidacji zobowią-
zane są do zabezpieczenia dokumen-
tacji pracowniczej i innej dokumentacji 
niearchiwalnej we własnym zakresie. 
Niektóre z nich przekazują taką dokumen-
tację do przechowywania fi rmom zajmu-
jącym się przechowywaniem akt np. do 
Archiwum Dokumentacji Osobowej 
i Płacowej w Milanówku (05-822 
Milanówek, ul. St. Okrzei 1), które od 
października 2013 roku jest oddziałem 
Archiwum Państwowego w Warszawie. 
W archiwum tym, pod numerem telefonu 

22 635 68 22, działa punkt konsultacyjno-
-informacyjny. Archiwum prowadzi także 
największą w Polsce internetową bazę 
danych o miejscach przechowywania 
dokumentacji osobowej i płacowej. Jej 
adres to: https://ewidencja.apdop.
gov.pl/miejsca.php 

Niekiedy dokumentację pracowniczą 
przechowują byli właściciele danej fi rmy 
prywatnej. Pewne wskazówki dotyczące 
miejsc jej przechowywania można uzyskać 
za pośrednictwem wydziałów rejestro-
wych właściwych terytorialnie sądów lub 
urzędów administracji terenowej.

Gdzie szukać dokumentów płacowych?



P
o zsumowaniu wszyst-
kich elementów 
systemu wsparcia 
dla rodzin, nasz kraj 
pod tym względem 

wciąż znajduje się poniżej 
unijnej średniej. Na więcej 
mogą liczyć nie tylko młodzi 
rodzice w bogatych krajach 
zachodniej Europy, ale również 
obywatele takich państw jak 
Węgry czy Słowenia. 

W środku stawki
W raporcie „Ulgi podatkowe 
i świadczenia rodzinne w 
UE” opracowanym przez 
firmę doradczą PwC zesta-
wiono wysokość zasiłków 
na dzieci w państwach Unii 
Europejskiej przysługują-
cych rodzinom osiągającym 
dochód na średnim poziomie 
i wychowującym dwoje dzieci 
w wieku 8 i 4 lat. W Polsce taka 
rodzina otrzymuje rocznie 
6000 zł z programu „Rodzina 
500+”, czyli ok. 1400 euro. Ta 
kwota daje nam miejsce w 
środku stawki państw UE. W 
Luksemburgu pieniężne świad-
czenia na dziecko wynoszą 
rocznie 6,6 tys. euro, w Austrii 
to ponad 4,5 tys. euro, a w 
Danii 3,4 tys. euro. Rodzina 
z dwójką dzieci w Niemczech 
dostaje od państwa w postaci 
bezpośrednich fi nansowych 
świadczeń niespełna 2,3 tys. 
euro., w Irlandii ponad 3,3 tys. 
euro, a w Belgii 3,1 tys. euro. 

Ulgi podatkowe
Bezpośrednie świadczenia w 
postaci zasiłków pieniężnych 
są w większości krajów UE 
tylko jednym z elementów 
wsparcia rodzin wychowujących 
dzieci. Kolejny to rozbudowane 
preferencje podatkowe, dzięki 
którym rodziny wielodzietne 
w zachodnich państwach w 
praktyce w ogóle nie płacą 
podatku dochodowego. W 
poszczególnych państwach 
ulgi na dzieci są skonstru-
owane w różny sposób. W 
takich krajach jak Niemcy, 
Słowenia, Hiszpania, czy Belgia 
ulga na dzieci odliczana jest 
od dochodu, co pomniejsza 
podstawę opodatkowania. U 
naszych zachodnich sąsiadów 
ulga na pierwsze i każde kolejne 
dziecko wynosi 7,2 tys. euro. 
W Słowenii za jedno dziecko 
można odliczyć ok. 2,4 tys. euro, 
a za piąte już ok. 7,9 tys. euro. 
Przy piątce dzieci łączna roczna 
ulga wynosi aż ok. 23,7 tys. 
euro. W Belgii, przy tak samo 
licznej rodzinie istnieje możli-
wość odliczenia od dochodu ok. 
15,7 tys. euro. Podobnie jest w 
Hiszpanii, gdzie łączna kwota 
odliczenia na piątkę dzieci jest 
równa 18,1 tys. euro. 

W Polsce i w kilku innych 
krajach UE istnieje możliwość 
odliczenia ulgi bezpośrednio 
od podatku. W naszym kraju 
w przeliczeniu na europejską 
walutę ulga wynosi od 255 
euro na jedno dziecko do ok. 
618 euro na czwarte i każde 
kolejne dziecko. W porównaniu 
do podobnie rozwiniętych 
ekonomicznie Czech, polska 
rodzina z trójką dzieci odliczy 
od podatku w danym roku 968 
euro, czyli o 919 euro mniej 
niż identyczna rodzina czeska. 
Jeszcze gorzej wypadamy w 
porównaniu do Włoch czy 
Portugalii, gdzie ulga podat-
kowa na dzieci funkcjonuje na 
podobnych zasadach. 

Kompleksowe wsparcie
W wielu europejskich krajach 
odliczeniu od podatku podle-
gają również wydatki związane 
z utrzymaniem i wychowa-
niem potomstwa. We Francji 
istnieje możliwość odliczenia 
od dochodu opłat za przed-
szkole do kwoty 2,3 tys. euro 
oraz odliczenia niewielkich 
kwot mających częściowo 

pokryć koszty nauki dziecka 
w gimnazjum (rocznie 61 
euro), liceum (153 euro) i 
szkole wyższej (183 euro). W 
Niemczech rodzicom, po speł-
nieniu określonych warunków, 
przysługuje odliczenie od 
dochodu 2/3 rzeczywistych 
wydatków na opiekę nad 
dzieckiem, maksymalnie do 
kwoty 4 tys. euro, o ile nie 
ukończyło ono 14-go roku życia. 
W Estonii podatnicy mogą 
odliczyć od podstawy opodat-
kowania wydatki związane z 
edukacją do kwoty ok. 1,2 tys. 
euro rocznie, a w Czechach 
istnieje możliwość odliczenia 
od podatku kwoty 367 euro w 
celu pokrycia kosztów związa-
nych z przedszkolem. Z kolei w 
Belgii podatnik, który ponosił 
w danym roku wydatki zwią-
zane z uczęszczaniem swojego 
dziecka do przedszkola lub 
szkoły, bądź pokrywał koszty 
pracy opiekunki, może dokonać 
obniżenia swojego dochodu 
do opodatkowania do ok. 11 
euro dziennie. 

 Niektóre kraje chcąc 
zachęcić młodych rodziców 

do powrotu do pracy, oferują 
również inne niż tylko ulgi 
podatkowe formy wsparcia w 
pokryciu kosztów związanych 
z opieką nad dziećmi i ich 
edukacją. Pracującym rodzicom 
w Holandii przysługuje zwrot 
kosztów związanych z zapew-
nieniem opieki nad dzieckiem. 
W Szwecji uczniowie korzystają 
z darmowych podręczników 
oraz bezpłatnych posiłków 
w godzinach popołudnio-
wych. Od 2016 roku w tym 
kraju dzieci mają też prawo 
do bezpłatnych leków. 

Preferencje emerytalne
Kolejną zachętą do posiadania 
dzieci w wielu europejskich 
krajach są preferencje emery-
talne dla rodziców. We Francji 
wychowywanie dzieci trakto-
wane jest jak praca. Za każde 
urodzone dziecko doliczany 
jest rok okresu składkowego 
na podstawie którego wypła-
cana jest emerytura. Decyzja 
o rezygnacji z pracy na rzecz 
wychowywania dziecka do 4 
roku życia to kolejny doliczony 
przez państwo rok składkowy. 

Z kolei wychowywanie trojga 
dzieci we Francji wiąże się z 
automatycznym podniesie-
niem przyszłej emerytury o 10 
proc. Każde kolejne dziecko 
to dodatkowy wzrost świad-
czenia emerytalnego o 5 proc. 

Powiązanie wychowywania 
dzieci z systemem emerytalnym 
nie jest jednak wyłącznie 
domeną najbogatszych krajów 
UE. W Estonii, Słowenii i na 
Węgrzech posiadanie większego 
potomstwa łączy się ze skró-
ceniem wieku emerytalnego. 
W ostatnim z tych krajów 
kobieta może z tego względu 
przejść na emeryturę nawet o 
7 lat wcześniej. 

Polacy chcą mieć dzieci
Podczas gdy w ostatnich latach 
wydatki krajów europejskich 
na politykę prorodzinną syste-
matycznie rosły, w Polsce 
ich udział w PKB z roku na 
rok malał od lat 90. Sytuacja 
zmieniła się dopiero w ubie-
głym roku wraz z wdrożeniem 
programu „Rodzina 500+”. 
Skutkiem tych wieloletnich 
zaniedbań był dramatyczny 

spadek liczby urodzeń. W 2015 
roku współczynnik dzietności 
był u nas niemal najniższy w 
całej UE. Gorzej było tylko w 
Rumunii. 

Zupełnie inaczej wygląda 
dzietność Polek mieszkają-
cych poza granicami kraju. 
Tylko w ciągu ostatnich 5 lat 
w Wielkiej Brytanii przyszło 
na świat ponad 150 tysięcy 
polskich dzieci. Polki miesz-
kające na Wyspach Brytyj-
skich rodziły najwięcej dzieci 
spośród wszystkich kobiet 
z obcym obywatelstwem. 
W Niemczech emigrantki z 
Polski pod względem liczby 
posiadanych dzieci ustę-
pują tylko Turczynkom, w 
Norwegii Polki rodzą średnio 
dwójkę dzieci, podczas gdy 
wskaźnik dzietności rodo-
witych Norweżek wynosi 
1,86. Wniosek z powyższych 
danych jest prosty: polskie 
rodziny chętnie decydują się 
na posiadanie potomstwa, 
jeśli tylko państwo, w którym 
mieszkają, stworzy im do tego 
odpowiednie warunki. 
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Wsparcie dla rodzin w postaci programu „Rodzina 500+” nie jest niczym niezwykłym w porównaniu do innych 
krajów Unii Europejskiej. W wielu państwach UE rodzice mogą liczyć nie tylko na zasiłki czy ulgi podatkowe, ale również m.in. 
na zwrot kosztów związanych z edukacją swoich pociech, darmowe posiłki w szkołach i leki dla dzieci, a nawet preferencyjne warunki 
przechodzenia na emeryturę. 

Polska ma program „Rodzina 500+”. 
A jak to wygląda w innych krajach UE?



31 maja w wieku 68 lat po 
ciężkiej chorobie zmarł Tadeusz 
Jedynak, działacz śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności, 
sygnatariusz Porozumienia 
Jastrzębskiego z 1980 roku, 
były poseł na Sejm RP.

– Tadeusz był bardzo 
prawym człowiekiem. Był też 
świetnym działaczem związ-
kowym, cenionym za wiedzę 
merytoryczną, umiejętności 
negocjacyjne i organizacyjne. 
Podczas internowania umac-
niał nas swoją siłą. Później, w 
wolnej Polsce przez cały czas 
aktywnie wspierał Solidarność. 
M.in. organizował związkowe 
pikniki, które integrowały 
pokolenia. Wraz z jego śmiercią 
śląsko-dąbrowska Solidarność 
straciła jednego z najlepszych 
związkowców – mówi Leszek 
Witelus, w latach 80. jeden z 
przywódców górniczej Solidar-
ności, a prywatnie przyjaciel 
zmarłego.

Tadeusz Jedynak pochodził 
z Niesadnej koło Garwolina. 
Skończył technikum budow-
lane w Płocku. W latach 70. ub. 
wieku podjął pracę w kopalni 

Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-
-Zdroju. Podczas strajków w 
1980 roku był wiceprzewodni-
czącym Międzyzakładowego 
Komitetu Strajkowego i jednym 
z sygnatariuszy Porozumienia 
Jastrzębskiego, wynegocjo-
wanego przez górników z 
komunistycznym rządem. W 
stanie wojennym był interno-

wany. Po zwolnieniu działał w 
podziemiu. W czerwcu 1985 
roku został ponownie aresz-
towany. Więzienie opuścił na 
mocy amnestii we wrześniu 
1986 roku. W 1989 roku brał 
udział w obradach Okrągłego 
Stołu w podzespole górniczym. 
W latach 1991-1997 był posłem 
na Sejm RP I i II kadencji. 

Prowadził również działalność 
społeczną, m.in. pomagał 
Polakom na Wschodzie.

W 1988 roku Tadeusz 
Jedynak został odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim, a w 
2006 roku Krzyżem Koman-
dorskim Orderu Odrodzenia 
Polski.

BEA

Jak co roku pielgrzymka 
mężczyzn do Sanktua-
rium Matki Bożej Spra-
wiedliwości i Miłości 
Społecznej w Piekarach 

Śląskich zgromadziła dziesiątki 
tys. osób. W tegorocznej piel-
grzymce wziął udział prezydent 
Andrzej Duda. Na piekarskim 
wzgórzu odprawiona została 
koncelebrowana msza święta 
pod przewodnictwem metropo-
lity krakowskiego arcybiskupa 
Marka Jędraszewskiego. 

W homilii abp Józef Kupny 
przypomniał, że piekarskim 
pielgrzymkom stanowym 
mężczyzn zawsze towarzy-
szyły wystąpienia biskupów 
w obronie godności i praw 
ludzi pracy. –  Ewangelia 
pracy do dzisiaj nie straciła na 
aktualności i stanowi źródło 
zawstydzenia dla tych, którzy 
nie szanują godności i praw 
człowieka pracy – mówił 
metropolita wrocławski. 

Abp Kupny, który urodził 
się na Górnym Śląsku, mówił 
o szczególnej roli górnictwa 
dla naszego regionu, które 
„od wieków jest symbolem 
tej ziemi, żywiło pokolenia i 
tworzyło klimat bezpieczeń-
stwa energetycznego kraju”. 
Podkreślił kluczowe znaczenie 
branży górniczej dla całej 
gospodarki. – Górnictwo nie 
zamyka się samo w sobie. 
Wszyscy wiemy, że daje ono 
początek wielkiemu łańcu-
chowi aktywności gospodar-
czej. Stwarza miejsca pracy 
dla innych działalności. Daje 
produkt bardzo potrzebny dla 

energetyki, która jest podstawą 
współczesnej cywilizacji. 
Ważnym jest, by mówiąc 
dziś o górnictwie, patrzeć 
szerzej i dalej. Dobry stan 
górnictwa to stabilne jego 
otoczenie przemysłowe. 
To tysiące miejsc pracy, to 
aktywne życie gospodarcze 
Górnego Śląska – wskazał 
abp Józef Kupny. 

Metropolita wrocławski 
podziękował rządzącym za 
program „Rodzina 500+” 
oraz za promowanie wartości 
rodzinnych. Dodał jednak, że 
polskie rodziny wciąż czekają 
na niedziele wolne od pracy. 
– Wolna od pracy niedziela 
nie jest tylko problemem 
pracownika, ale także rodziny, 
która chce ten dzień spędzić 

ze sobą; to jest problem dzieci, 
które czekają na mamę; męża, 
który chce ten jeden dzień w 
tygodniu być ze swoją żoną 
– podkreślił. 

Kwestie niedzieli wolnej 
od pracy w handlu poruszył 
również metropolita kato-
wicki abp Wiktor Skworc, 
który przywitał pielgrzymów 
zgromadzonych na piekarskim 

wzgórzu. – Wkrótce minie rok 
od złożenia w Sejmie przez 
NSZZ Solidarność obywatel-
skiego projektu ustawy o ogra-
niczeniu handlu w niedziele. 
Postulowana ustawa bierze w 
obronę człowieka; ponad milion 
osób, szczególnie kobiet, pracu-
jących – wykonujących prace 
niekonieczne – w niedziele i 
dni świąteczne. Podkreśla też 

wartość niedzieli, jako dobra 
kulturowego i dnia wolnego 
od pracy – mówił metropolita 
katowicki. 

Abp Skworc wyraził ubole-
wanie, że w niektórych środo-
wiskach politycznych i gospo-
darczych pojawiają się głosy 
przeciwne ustawie o ograni-
czeniu handlu w niedziele. 
Podkreślił, że żaden system 
wyzyskujący człowieka nie 
przyniesie sukcesu. – Kto się 
spodziewał, że piekarskie 
hasło z lat PRL-u: „Niedziela 
Boża i nasza” będzie nadal 
aktualne w III Rzeczpospo-
litej! Dzisiaj wołamy z nową 
siłą i nadzieją: „Niedziela 
Boża i nasza” – zaznaczył 
abp Wiktor Skworc. 

Majowe  p ie lg rzymki 
mężczyzn i młodzieńców należą 
do najważniejszych wyda-
rzeń religijnych na Górnym 
Śląsku. Ich tradycja sięga 1947 
roku. Przez kilkanaście lat do 
Piekar pielgrzymował ówczesny 
metropolita krakowski Karol 
Wojtyła, który jako papież 
co roku kierował do piekar-
skich pielgrzymów swoje 
specjalne posłanie.
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Po śmierci
naszego Kolegi

TADEUSZA JEDYNAKA,

łączymy się w bólu i smutku

z Jego Rodziną

Wyrazy głębokiego współczucia

składa
Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Foto: TŚD

O potrzebie wprowadzenia niedziel wolnych od pracy w handlu oraz o kluczowej roli górnictwa dla 
gospodarki w regionie mówił metropolita wrocławski abp Józef Kupny w homilii wygłoszonej podczas dorocznej 
Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców do Matki Bożej Piekarskiej. 

Ewangelia pracy jest wciąż aktualna 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszego Kolegi

TADEUSZA JEDYNAKA
Odszedł zasłużony działacz śląsko-dąbrowskiej Solidarności, 

sygnatariusz Porozumienia Jastrzębskiego z 1980 roku. 

Wyrazy najgłębszego współczucia

Rodzinie i Bliskim

w imieniu 
Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

NSZZ Solidarność
składa przewodniczący Dominik Kolorz

Kto się spodziewał, że 
piekarskie hasło z lat 
PRL-u: „Niedziela 
Boża i nasza” będzie 
nadal aktualne w III 
Rzeczpospolitej.

Odszedł Tadeusz Jedynak

Foto: TŚD
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Z
asiedzenie jest instytucją 
prowadzącą do nabycia 
prawa na skutek upływu 

czasu. Umożliwia ono, sankcjo-
nując stan faktyczny, usunięcie 
długotrwałej niezgodności 
między stanem prawnym 
a stanem posiadania. Uregu-
lowane zostało generalnie 
w art. 172-176 k.c. Na skutek 
zasiedzenia, które następuje ex 
lege, dotychczasowy upraw-
niony traci swoje prawo, a 
nabywca uzyskuje je nieza-
leżnie od niego; jest więc 
ono pierwotnym sposobem 
nabycia prawa podmioto-
wego (szeroko na ten temat 
R. Moszyński, Zasiedzenie 
i rozgraniczenie, Warszawa 
1959; A. Kunicki, Zasiedzenie 
w prawie polskim, Warszawa 
1964; E. Janeczko, Zasie-
dzenie, Zielona Góra 1999; S. 
Wójcik, Zasiedzenie jako sposób 
nabycia prawa podmioto-
wego (w:) Rozprawy z prawa..., 
s. 153; S. Rudnicki, Nabycie 
przez zasiedzenie, Warszawa 
2007).

Zgodnie z art. 172 k.c.:
§  1.  Posiadacz nierucho-

mości niebędący jej właści-
cielem nabywa własność, jeżeli 
posiada nieruchomość nieprze-
rwanie od lat dwudziestu jako 
posiadacz samoistny, chyba 
że uzyskał posiadanie w złej 
wierze (zasiedzenie).

§  2.  Po upływie lat trzy-
dziestu posiadacz nierucho-
mości nabywa jej własność, 
choćby uzyskał posiadanie 
w złej wierze.

Przesłanką niezbędną do 
nabycia prawa własności 
rzeczy jest posiadanie samo-
istne (K.P. Sokołowski, Posia-
danie samoistne a zasiedzenie 
nieruchomości, PiP 2010, z. 11, 

s. 71). Z art. 336 k.c. wynika, 
że posiadaczem samoistnym 
rzeczy jest ten, kto postę-
puje z rzeczą jak właściciel, 
o czym świadczą okoliczności 
dostrzegalne dla innych osób, 
wyrażając tym samym wolę 
wykonywania względem niej 
prawa własności (wyrok SN 
z dnia 19 grudnia 2000 r., V 
CKN 164/00, Lex nr 52668; 
postanowienie SN z dnia 28 
lutego 2002 r., III CKN 891/00, 
Lex nr 54474). 

W myśl art. 176 § 1 k.c jeżeli 
podczas biegu zasiedzenia 
nastąpiło przeniesienie posia-
dania, obecny posiadacz może 
doliczyć do czasu, przez który 
sam posiada, czas posiadania 
swego poprzednika. Jeżeli 
jednak poprzedni posiadacz 
uzyskał posiadanie nierucho-
mości w złej wierze, czas jego 
posiadania może być doliczony 
tylko wtedy, gdy łącznie z 
czasem posiadania obecnego 
posiadacza wynosi przynaj-
mniej lat trzydzieści.

Następstwo w posiadaniu 
ze skutkami określanymi w 
omawianym przepisie umoż-
liwia zachowanie ciągłości 
posiadania. Każdy kolejny 
posiadacz rzeczy wstępuje 
bowiem w posiadanie swojego 
poprzednika. Następstwo to 
obejmuje wszystkich poprzed-
ników będących posiadaczami 
samoistnymi (SN z dnia 29 
kwietnia 1987 r., III CRN 96/87, 
OSNCP 1988, nr 11, poz. 157).

Co bardzo istotne – doliczenie 
czasu posiadania poprzednika 
jest możliwe tylko wtedy, gdy 
zasiedzenie na rzecz poprzed-
niego posiadacza jeszcze nie 
nastąpiło. Samoistny posiadacz 
nie może bowiem doliczyć 
sobie czasu posiadania właś-

ciciela (por. postanowienie SN 
z dnia 3 listopada 1966 r., III 
CR 223/66, OSNCP 1967, nr 
5, poz. 91, z glosą S. Breyera, 
NP 1968, nr 4, s. 659). 

Jak wynika z utrwalonego 
stanowiska doktryny prawa 
cywilnego (E. Gniewek, Kodeks 
Cywilny, Księga druga, Włas-
ność i inne prawa rzeczowe. 
Komentarz, Zakamycze 2001) 
możliwe jest zasiedzenie części 
nieruchomości gruntowej; 
rolnej, leśnej, czy innej. Oczy-
wiście niezbędnym warunkiem 
jest posiadanie samoistne (z 
dalszymi przesłankami) ogra-
niczone do oznaczonej części 
nieruchomości. Na skutek 
zasiedzenia następuje tutaj 
nabycie nieruchomości nowej, 
stanowiącej wydzieloną część 
poprzedniej nieruchomości 
macierzystej. W takiej zaś części 
traci swe prawo właściciel 
nieruchomości macierzystej. 
Trzeba też tutaj dodać, że nastę-
pujący w takim trybie podział 
nieruchomości odbywa się 
niezależnie od ustaleń miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego (art. 95 pkt 3 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomoś-
ciami, t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, 
poz. 543).

Warto zwrócić uwagę, że 
samoistny posiadacz może 
bronić się przed powództwem 
o wydanie nieruchomości, 
wytoczonym przez właściciela, 
właśnie zarzutem zasiedzenia. 

Na dopuszczalność usta-
lenia przez Sąd faktu nabycia 
własności przez zasiedzenie 
w innej sprawie niż sprawa 
o stwierdzenie zasiedzenia 
zwrócił uwagę Sąd Najwyższy 
w postanowieniu z dn. 
4.01.2008 r., sygn. akt III CSK 

199/07, a także Sąd Okręgowy 
w Kielcach w wyroku z dn. 
17.09.2014 r., sygn. akt II Ca 
809/16.

Sąd w takim przypadku 
obowiązany jest zbadać czy 
zarzut zasiedzenia jest zasadny, 
jeżeli uzna jego zasadność – 
oddali powództwo właściciela. 
Trzeba jednak również pamiętać, 
że chcąc ujawnić się jako właści-
ciel i dokonać wpisu w księdze 
wieczystej nieruchomości samo-
istny posiadacz nieruchomości 
będzie musiał złożyć wniosek 
o zasiedzenie nieruchomości 
(pomimo uprzedniego odda-
lenia powództwa właściciela 
o wydanie rzeczy). Wniosek o 
stwierdzenie zasiedzenia nieru-
chomości podlega opłacie stałej 
w kwocie 2.000 zł (wysokość 
opłaty jest zawsze taka sama 
niezależnie od powierzchni, 
rodzaju nieruchomości lub 
innych czynników jej doty-
czących). 

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.

§

Łukasz Wocławek 
CDO24

Zasiedzenie nieruchomości

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 Katowi-
cach przy ul. Floriana 7 (pokój 99), po wcześniejszym zamó-
wieniu. Płatność gotówką w momencie odbioru wejściówek.

Bilety będzie można zamawiać w terminach:

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

Bieg na dystansie 10 km, nordic 
walking oraz występy dzieci i 
młodzieży to tylko niektóre 
atrakcje „XXIV Festynu Święto-
jańskiego na Trzeźwo”, zapla-
nowanego na 25 czerwca w 
Mysłowicach. 

Dochód z imprezy prze-
znaczony zostanie na letni 
wypoczynek dzieci z najbar-
dziej potrzebujących rodzin.
– W ten sposób chcemy 
promować zdrowe zachowania 
i integrować mieszkańców 
miasta, ale naszym najważ-
niejszym celem jest zebranie 
pieniędzy na kolonie dla dzieci 
z rodzin znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji mate-
rialnej – mówi Jan Olszowski 
ze Stowarzyszenia Inicjatyw 
Lokalnych „Nasze Mysłowice”, 
współorganizatora imprezy.

Podczas festynu odbędą się 
„Charytatywny Świętojański 
Marsz Nordic Walking” oraz „V 
Świętojański Bieg Trzeźwości”. 
Trasa marszu będzie liczyła 5 
km, biegu 10. – Do udziału w 
biegu i w marszu zapraszamy nie 

tylko mieszkańców Mysłowic 
i zawodników zrzeszonych w 
klubach, ale także amatorów 
aktywnego trybu życia z woje-
wództwa śląskiego i spoza jego 
granic – dodaje Piotr Olszowski.

W programie festynu znajdzie 
się także bieg dla przedszkolaków, 
którzy zmierzą się na dystansie 
200 metrów. – Wszystkie dzieci, 
które wystartują w tym biegu, 
otrzymają pamiątkowe medale i 
koszulki – zapewnia Olszowski.

Jednym z organizatorów 
imprezy jest także Fundacja 
Kropla Życia im. Agaty Mróz-
-Olszewskiej. – Podczas festynu 
będziemy zachęcać do zapi-
sywania się jako potencjalni 
dawcy szpiku kostnego oraz 
do oddawania krwi. Zbli-
żają się wakacje. Jest to okres, 
w którym zapotrzebowanie na 
krew wzrasta – mówi Agnieszka 
Tuszyńska-Hatlapa z biura 
Fundacji.

Patronat na imprezą objął 
m.in. metropolita katowicki 
arcybiskup Witold Skworc.

AGA

Ciekawe przypadki 
katowickiej lustracji
8 czerwca o godz. 17.00 w Przystanku Historia-Centrum Edukacyjne IPN 
przy ul. św. Jana 10 w Katowicach odbędzie się spotkanie z okazji 10-lecia 
działalności pionu lustracyjnego IPN. Prelekcje pod wspólnym tytułem 
„Ciekawe przypadki katowickiej lustracji” zaprezentują Andrzej Majcher, 
naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN oraz jego zastępca dr 
Wacław Dubiański. W wykładach przedstawią m.in. wybrane postaci 
agentów i donosicieli oraz omówią precedensowe orzeczenia lustracyjne.

BG

Rodzinny festyn w Mysłowicach

Osoby chętne do wzięcia udziału w biegu mogą rejestrować się 
drogą elektroniczną. Link do strony z zapisami to: 
elektronicznezapisy.pl/event/1876/clients.html

Komunikat

Komunikat
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» POSMUTNIELIŚMY BARDZO. 
Jeden z częstych bohaterów naszej 
rubryki, laureat tytułu Alimenciarza 
Roku 2016 nie jest już szefem KOD. 
Tuż przed wyborami na stanowisko 
głównego kodziarza, Rzepa doniosła, 
że podobno fi rma Alimenciarza i jego 
żony wystawiała KOD-owi faktury na 
kosmiczne sumy za niewykonane usługi 
informatyczne i że sprawę wnikliwie 
bada prokuratora. Po tych doniesie-
niach pan z kucykiem zrezygnował z 
kandydowania na swoją dotychczasową 
fuchę. Niektórzy mówią, że uniósł się 
honorem. To niemożliwe. Fakt, że nie 
płacił alimentów na trójkę własnych 
dzieci, wyraźnie wskazuje, że nie miał 
czym się unieść.

» PORTAL WPOLITYCE.PL przy-
pomniał niedawno, że w 2015 roku 
ówczesny minister finansów Paweł 
Szałamacha z PiS założył się o 10 tys. 
zł z przewodniczącym klubu parlamen-
tarnego PO Sławomirem Neumannem 
o to, czy uda się zrealizować zakładane 
dochody i defi cyt budżetowy w 2016 
roku. Udało się i tym samym Neumann 
przegrał zakład, ale jak dotąd z dychy 
nie wyskoczył. Oczywiście nie dlatego, 
że mu tej forsy żal. O nie. To przez te 
głębokie polityczne podziały, które 
uniemożliwiają mu podejście do Szała-
machy i wręczenie dziesięciu tysiaków. 
Gdyby prezes tak nie dzielił Polaków, to 
Neumann bez problemu udowodniłby, 
że honor ma, a Szałamacha przytuliłby 
dyszkę. A tak, sami widzicie. 

» W OSTATNICH DNIACH dzienni-
karze talbloidów oraz ci, którzy udają, 
że tabloidami się brzydzą z wypiekami 

na twarzy przeglądali oświadczenia 
majątkowe posłów. W zależności od 
aktualnej linii politycznej gazety, dobie-
rali co bardziej smakowite kąski do 
publikacji. My też swoją linię mamy 
i też wybraliśmy. Szczególnie zainte-
resowało nas oświadczenie niejakiego 
Stefana Niesiołowskiego. Otóż ów 
przesympatyczny poseł przeróżnych 
ugrupowań ma dwie działki rekreacyjne, 
w tym jedną z domkiem letniskowym 
oraz jedną działkę budowlaną i jedną 
rolną. Ma także cztery mieszkania o 
powierzchni 46, 48, 64 i 85 metrów 
kwadratowych. Gdybyśmy szaraczki 
mieli tyle nieruchomości, to by nam się 
w głowie poprzestawiało, a pan poseł 

daje radę. Tylko od czasu do czasu dla 
zdrowotności zmienia ugrupowanie.

» W TYM TYGODNIU nie piszemy ani 
o TVP, ani o TVN. Nie interesuje nas też, 
czy festiwal opolski odbędzie się Kielcach, 
ani sopocki w Kołobrzegu. Ani słowa o 
Swetru, Schetynie i Pawłowicz Krystynie. 
Za to krótko o pewnej miejscowej dzikiej 
świni. Otóż na stronach internetowych 
lokalnych gazet wyczytaliśmy, że na jednym 
z osiedli w Dąbrowie Górniczej na placu 
zabaw zdrzemnął się w piaskownicy dzik. 
Gdy już go miały odpowiednie służby 
zwinąć, wstał, otrzepał się i pospacerował 
do lasu. To narka.

PODRÓŻNY&GOSPODZKI 

WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe ROZBAWIŁO nas to

Foto: esmem

– Żona ma urodziny, a nie wiem, 
jaki jej dać prezent.
– Może przyjdź do domu trzeźwy?
– Nie przesadzajmy, to nie jest 
okrągła rocznica.

***
Rozmawia dwóch sąsiadów na wsi:
– Słyszałeś, co Stasiek ostatnio 
zrobił?
– No co?
– Po pijaku wyskoczył z łapami 
do naszego drwala.
– Do tego dwumetrowego gościa, 
który ścina drzewa jednym uderze-
niem siekiery?
– No tak.
– Co on, porąbany?!
– No, teraz tak.

***
– No, córeczko, pokażmy, jak się 
ładnie nauczyłaś nazw miesięcy:
– Sty...?
– Czeń!
– Lu...?
– Ty!
– A dalej sama!
– Rzec, cień, aj, wiec, piec, pień, 
sień, nik, pad i dzień!

***
– Jak się pan nazywa?
– Wasilij Wasilijewicz Wasilew.
– Ma pan dzieci?
– Tak. Syna Wasilija i córkę Wasilię.
– A jakieś zwierzaki?
– Kota, Waśkę.
– Przykro mi, ale nie możemy 
pana zatrudnić na stanowisku 
dyrektora kreatywnego.

***
Telefon na pogotowie:
– Pomocy! Córka wypiła jakąś 
zieloną ciecz!

– I jak wygląda?
– No, buzię ma całą zieloną. Usta 
zielone. O język wystawiła! Też 
zielony! CO ROBIĆ?!
– Cykaj pan fotkę i wrzucaj na 
fejsa!

***
Córka zwierza się matce, że jeden 
z jej kolegów chciał ją wczoraj 
pocałować.
– I co ty na to? – pyta matka.
– Powiedziałam mu: „Nie chcę cię 
widzieć!”.
– I co wyszedł?
– Nie, zgasił światło.

***
Na stacji benzynowej sprzedawca 
mówi do klienta:
– Muszę pana uprzedzić, że od 
dzisiaj benzyna podrożała.
– To pan mi daj 50 litrów wczo-
rajszej.

***
Zięć spotyka teściową: 
– A mama dzisiaj bez stanika? 
Kobieta zasłania się rękoma i pyta: 
– A ty skąd to, u licha, wiesz? 
A zięć z dumą w głosie: 
– Bo się mamusi zmarszczki na 
twarzy i szyi wygładziły.

***
Żona dzwoni do męża:
– Kochanie, gdzie jesteś?
– Na polowaniu…
– A kto tam tak głośno dyszy?
– Niedźwiedź…
– A czemu dyszy?
– Bo jest ranny, postrzeliłem go…
– A dlaczego on dyszy damskim 
głosem?!
– Nie wiem... Jestem myśliwym, 
a nie weterynarzem…

Reklama

Reklama


