
W
prowadze-
nie nowego 
Prawa Wod-
nego wynika 
z konieczno-

ści dostosowania polskich 
przepisów do wymogów Unii 
Europejskiej. Zmiana przepi-
sów pozwoli spełnić warunki 
wstępne Ramowej Dyrektywy 
Wodnej (RDW) przyjętej przez 
Parlament Europejski w 2000 
roku. Dostosowanie polskiego 
prawa do wymogów RDW 
umożliwi naszemu krajowi 
wykorzystanie 3,5 mld euro 
z funduszy europejskich m.in. 
na inwestycje przeciwpo-
wodziowe. Jak wskazano 
w komunikacie Centrum 
Informacyjnego Rządu wyda-
nym 18 lipca po głosowaniu w 
Sejmie, jeśli prace legislacyjne 
nad ustawą nie zakończą się 
do 31 lipca, Komisja Euro-
pejska skieruje do Trybunału 
Sprawiedliwości UE sprawę 
o nałożenie na Polskę dotkli-
wych kar fi nansowych. 

Większe rachunki za wodę?
Właśnie  ewentualnymi 
karami ze strony UE rządzący 
tłumaczą pośpiech w proce-
dowaniu ustawy budzącej 
ogromne kontrowersje . 
18 lipca podczas głosowań 
nad projektem premier Beata 
Szydło zapewniła z sejmowej 
mównicy, że wdrożenie Prawa 
wodnego nie spowoduje 
wzrostu opłat za wodę dla 
odbiorców indywidual-
nych oraz zapowiedziała, że 
podczas prac nad projektem 
w Senacie wprowadzone 
zostaną poprawki zabezpie-
czające przed możliwością 
niekontrolowanych podwyżek 
cen.  Innego zdania jest 
opozycja i wielu ekspertów. 
Np. wg wyliczeń Izby Gospo-
darczej Wodociągi Polskie 
podwyżek rachunków za wodę 
rzędu 40 zł rocznie na osobę 
w rodzinie można spodziewać 
się od razu po wejściu w życie 
nowych przepisów. Z kolei 
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Śląskiego szacuje, że 
nowe przepisy spowodują dla 

mieszkańców naszego regionu 
podwyżkę cen hurtowych 
wody o 20 proc. 

Koszty dla energetyki
Pewne natomiast jest, że wejście 
w życie Prawa wodnego wiąże 
się z kosztami dla branży ener-
getycznej. Towarzystwo Gospo-
darcze Polskie Elektrownie 
(TGPE), organizacja branżowa 
zrzeszająca największe polskie 
koncerny energetyczne, wyli-
czyło, ile może kosztować 
energetykę wdrożenie Prawa 
wodnego w optymistycznym 
i pesymistycznym wariancie. 
W pierwszym, wysokość opłat dla 
branży wynikających z nowych 
przepisów wyniesie 95 mln zł. 
Jednakże według drugiego, 
skrajnie niekorzystnego wariantu 
koszty mogą wynieść nawet 
18 mld zł. Jak wskazują eksperci 
TGPE, rozbieżność w powyż-

szych szacunkach wynika 
z faktu, iż sposób naliczania 
opłat za usługi wodne zawarty 
w ustawie jest niezwykle skom-
plikowany i w dużej mierze 
uzależniony od interpretacji 
poszczególnych zapisów.

Wyższe koszty dla elek-
trowni to droższy prąd, 
zarówno dla gospodarstw 
domowych jak i odbiorców 
przemysłowych. Może się 
więc okazać, że Prawo wodne 
spowoduje nie tylko podwyżki 
cen wody, ale również większe 
rachunki za energię elek-
tryczną, a w konsekwencji 
podwyżki cen wielu innych 
produktów i usług. Droga 
energia to również jedna 
z największych barier rozwoju 
przemysłu, a co za tym idzie 
konkurencyjności całej gospo-
darki. Warto tutaj zaznaczyć, 
że koszty energii dla przemysłu 

w Polsce już dzisiaj należą do 
najwyższych w Europie.

Wymóg UE?
Bez względu na to, ile będą 
wynosić rzeczywiste obcią-
żenia wynikające z nowych 
przepisów dla energetyki, tak 
naprawdę mogłoby się obyć 
bez żadnych podwyżek. Choć 
rządzący twierdzą, że koniecz-
ność wprowadzenia opłat za 
usługi wodne dla energetyki 
wymuszają przepisy unijne, 
w rzeczywistości ta kwestia 
wygląda nieco inaczej. 

Unijna Ramowa Dyrektywa 
Wodna, na którą powołuje 
się rząd nie obliguje bowiem 
krajów członkowskich do 
stosowania opłat za usługi 
wodne wobec konkretnych 
gałęzi gospodarki. Kwestię 
tę rozstrzygnął w 2014 roku 
Trybunał Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej wyro-
kiem w sprawie wytoczonej 
Republice Federalnej Niemiec 
przez Komisję Europejską. 
KE zaskarżyła Niemcy za 
decyzję dotyczącą wyłączenia 
z systemu odpłatnych usług 
wodnych spiętrzania wód w 
celu produkcji energii elek-
trycznej, żeglugi i ochrony 
przeciwpowodziowej. TSUE 
orzekł, że państwa człon-
kowskie mogą pod pewnymi 
warunkami odstąpić od stoso-
wania zasady zwrotu kosztów 
za usługi wodne, jeśli nie 
podważa to celów zawar-
tych w Ramowej Dyrektywie 
Wodnej. Mówiąc prościej, 
kraje UE mają pełną swobodę 
wyboru środków, za pomocą 
których osiągną cel zawarty 
w RDW, jakim jest racjonalna 
i zrównoważona gospodarka 
wodna. To rządy poszczegól-

nych krajów decydują kogo 
i w jakim stopniu obciążyć 
opłatami za usługi wodne.

To nie jest dobre rozwiązanie
W chwili obecnej trudno jest 
jednoznacznie określić, jakie 
konsekwencje spowoduje 
wdrożenie Prawa wodnego. 
Wiele zależy od ewentual-
nych poprawek zgłoszonych 
w Senacie oraz przede wszystkim 
od rozporządzeń wykonaw-
czych do ustawy. Pozostaje mieć 
nadzieję, że rządzący zrealizują 
swoje deklaracje i maksymalnie 
złagodzą skutki ustawy. Nakła-
danie kolejnych obciążeń na 
energetykę na pewno nie jest 
dobrym rozwiązaniem. Ani 
dla obywateli, którym prędzej 
czy później przyjdzie za to 
zapłacić z własnej kieszeni, 
ani dla gospodarki. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

800 zł
o tyle w najbliższych 
miesiącach wzrosną 

łącznie wynagrodzenia 
ratowników medycznych.
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Jarosław Grzesik: Może się okazać, 
że zamiast w import węgla ustawa 
uderzy w polskie górnictwo i polskich 
przedsiębiorców. » STRONA 3

Joanna Lukosek: Wielokrotnie 
zwracaliśmy uwagę, że środki z NFZ 
powinny być w całej Polsce rozdzielane 
według tych samych zasad. » STRONA 5

18 lipca Sejm przyjął kontrowersyjną ustawę Prawo wodne. Rządzący zapewniają, że nowe przepisy 
nie będą oznaczać podwyżek cen wody dla obywateli, choć wielu ekspertów twierdzi inaczej. 
Pewne są natomiast koszty dla energetyki, które mogą wynieść wiele miliardów złotych.

NAJPIERW ZAPŁACI ENERGETYKA, 
POTEM CAŁE SPOŁECZEŃSTWO 

Foto: pixabay.com/CC0
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P
resja ma sens – to zdanie zawsze 
pada w sytuacji, gdy rządzący 
wycofują się z jakiegoś durnego 

pomysłu pod wpływem tzw. wzburzenia 
opinii społecznej. Padło też ostatnio i to 
wiele razy przy okazji rezygnacji rządu 
z wprowadzenia tzw. opłaty paliwowej, 
czyli nowego podatku wynoszącego 25 
groszy za litr benzyny. Bardzo dobrze 
się stało i to nie tylko dlatego, że dzięki 
temu będziemy zostawiać trochę mniej 
pieniędzy na stacjach benzynowych. 

Projekt ustawy o Funduszu Dróg 
Samorządowych był modelowym przy-
kładem tego, co dzieje się z władzą, która 
poczuje się zbyt pewnie. Z władzą, którą 
sprzyjające okoliczności utwierdzają w 
przekonaniu, że może sobie pozwolić na 
więcej niż powinna. Skoro idzie dobrze, 
sondaże są sprzyjające, opozycja jest 
słaba jak nigdy, a wskaźniki gospodarcze 
rosną, to teraz możemy robić, co nam 
się podoba. Takie myślenie to droga 
w jedną stronę do buty i arogancji, którą 
doskonale pamiętamy z ośmiu lat rządów 
poprzedniej koalicji. Droga w jedną stronę, 
która zawsze kończy się źle zarówno dla 
rządzących, jak i dla obywateli. 

Nawet największemu zwolennikowi 
obecnej ekipy trudno byłoby inaczej niż 
arogancją nazwać zachowanie polityka, 
który bajdurzy, że obłożenie nowym 
podatkiem paliwa, nie podniesie jego 
ceny. Jeszcze trudniej nie nazwać hipo-
krytą posła, który przekonuje, że świetnie 
rozumie bolączki kierowców, bo sam 
przemierza rocznie 40-50 tys. kilometrów. 
Tylko zapomina dodać, że rachunków 
na stacji benzynowej nie płaci z własnej 
kieszeni, ale pobiera tzw. „kilometrówki” 
z publicznych, czyli naszych pieniędzy. 

Można by próbować tłumaczyć, że 
każdemu zdarza się palnąć jakieś głup-
stwo, że projekt był niespecjalnie udanym 
pomysłem grupki posłów, który koniec 
końców został utrącony przez partię 
rządzącą. Można by, ale tak nie było. 
To że projekt ustawy o Funduszu Dróg 
Samorządowych był projektem posel-
skim, a nie rządowym stanowi przy-

kład niechlubnej praktyki stosowanej 
w polskiej polityce od wielu lat przez 
wszystkie kolejne ekipy rządzące. 

Projekt poselski jest wygodny dla każdej 
władzy z kilku powodów. Po pierwsze 
nie trzeba w nim umieszczać tzw. oceny 
skutków regulacji, czyli informacji o tym 
kogo i ile będą kosztować nowe przepisy. 
Po drugie projekt poselski nie wymaga 
przeprowadzenia jakichkolwiek konsultacji 

społecznych. Po trzecie wreszcie z projektu 
poselskiego w razie czego zawsze można 
się chyłkiem wycofać, odnosząc przy tym 
znacznie mniejsze straty wizerunkowe, 
niż w przypadku projektu rządowego. 
Innymi słowy projekty poselskie są 
poręcznym narzędziem pozwalającym 
rządzącym chodzić na skróty, unikając 
przy okazji kłopotliwych pytań i jakiej-
kolwiek społecznej kontroli. 

Presja ma sens – projekt ustawy 
o nowym podatku paliwowym trafi ł do 
kosza. Rządzący mogą się pochwalić, 
że słuchają obywateli. Obywatele mogą 
powiedzieć, że rządzący słuchają się ich. 
Jednym słowem wszyscy powinni być 
zadowoleni. Przynajmniej do czasu, 
kiedy ci pierwsi znowu poczują się zbyt 
pewnie i znowu przyjdzie im ochota, 
żeby zabawić się z nami w ciuciubabkę.

TRZECI Z CZWARTĄ:)

CHODZI O TO zwłaszcza...
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Rządzący mogą się pochwalić, 
że słuchają obywateli. Obywatele, 
że rządzący słuchają się ich. 
Jednym słowem wszyscy 
powinni być zadowoleni. 
Przynajmniej do czasu.

INNI napisali

Strajk w fabryce 
Fiata w Serbii

Już trzeci tydzień trwa strajk w fabryce 
Fiat Chrysler Automobiles w Kragu-
jewacu w Serbii. Jak donosi portal

Money.pl, załoga domaga się m.in. podwyżki 
płac o 30 proc., czyli z 38 tys. dinarów (312,8 
euro) do 45 tys. dinarów (370,5 euro) oraz 
wyższych premii za rok 2017 i 2018.

18 lipca przed ratuszem w Kragujewacu 
kilkuset strajkujących domagało się interwencji 
prezydenta i rządu w sporze płacowym z 
zarządem Fiata. Premier Ana Brnabić oświad-
czyła, że rząd nie może zagwarantować im 
podwyżki i zaapelowała o ich powrót do 
pracy. Władze ostrzegły też, że strajk to 
poważna strata dla gospodarki kraju, mocno 
uzależnionej od zagranicznych inwestorów. 
Obawiają się, że potencjalni inwestorzy będą 
z powodu strajku rezygnować z planów 
inwestycyjnych w Serbii.

70 proc. akcji serbskiej fabryki Fiata należy 
do FCA, a 30 proc. do państwa. Umowa o 
sprzedaży Włochom części akcji zakładu 
w Kragujewacu kończy się w 2018 roku. 
Istnieje ryzyko, że wówczas Włosi przeniosą 
działalność z Serbii do innej fabryki m.in. ze 
względu na droższą niż zakładano produkcję 
Fiata 500L, jego wciąż spadającą sprzedaż oraz 
obecne kłopoty z pracownikami. 

Spódnicowy 
protest w Nantes

P
od koniec czerwca kierowcy autobusów 
ze spółki przewozowej Semitan w 
Nantes we Francji przyszli do pracy 

w spódnicach, po tym jak pracodawca 
mimo panujących upałów zakazał im pracy 
w szortach Protest zorganizował związek 
zawodowy CFDT. Jak poinformowały 
lokalne media, podczas protestu kierowcy 
wskazywali, że ich służbowe uniformy nie 
nadają się do pracy w 40-stopniowych 
upałach, w dodatku w autobusach niewypo-
sażonych w klimatyzację. Argumentowali, 
że w zamkniętej kabinie nie widać, czy 
pracują w długich spodniach czy w szor-
tach, więc nie powinno to mieć żadnego 
znaczenia dla pracodawcy. Podkreślali 
też, że w upalne dni zazdroszczą swoim 
koleżankom z pracy, bo elementem ich 
stroju są spódnice. Dlatego w proteście 
wykorzystali fakt, że w ich fi rmie są one 
przepisową częścią damskiego stroju.

We Francji nie ma ofi cjalnego zakazu 
przychodzenia do pracy w szortach, ale 
pracodawcy mogą podejmować takie 
decyzja na szczeblu fi rmy. Kodeks pracy 
przewiduje, że w przypadku, kiedy warunki 
pracy narażają zdrowie pracowników, 
mogą oni zastrajkować.

Niemcy zarobiły na 
greckim kryzysie

P
onad 1,3 mld euro zarobiły Niemcy 
na ratowaniu Grecji przed skutkami 
kryzysu gospodarczego. Zysk przy-

niosły im odsetki od kredytów i pożyczek 
udzielonych Grekom w ramach programu 
pomocowego UE. 

Według dziennika „Sueddeutsche 
Zeitung”, tylko na odsetkach z zaciągniętej 
w 2010 roku pożyczki, niemiecki budżet 
zyskał 393 mln euro. Zarobił też krocie 
na pilotowanym przez Europejski Bank 
Centralny programie skupowania w latach 
2010-2012 greckich papierów dłużnych. 
Z tego tytułu od 2015 roku Niemcy zyskały 
952 mln euro. 

Jak informuje „SZ” taki sposób boga-
cenia się kraju krytykuje niemiecka partia 
Zielonych, która w tej sprawie skierowała 
interpelację do rządu. W opinii jej polityków 
choć to działanie jest zgodne z prawem, 
to jest niewłaściwe moralnie. Zdaniem 
Zielonych zysk z odsetek powinien zostać 
zwrócony Grecji. 

Kryzys gospodarczy w Grecji wybuchł 
w 2009 roku. Pomocy Grecji w wysokości 
240 mld euro udzieliła Komisja Europejska, 
EBC i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. 

OPRAC. BEA

LICZBA tygodnia

4508
zł brutto wyniosło przeciętne wynagrodzenie w 
sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2017 roku 
– poinformował Główny Urząd Statystyczny. 
Rok do roku średnia płaca wzrosła o 6 proc. 
Trzeba jednak pamiętać, że statystki GUS nie 
uwzględniają fi rm zatrudniających mniej niż 
10 osób, w których wynagrodzenia są niskie. 
W 2016 roku mediana zarobków w naszym 
kraju wynosiła 2650 zł brutto. To oznacza, że 
połowa pracujących Polaków zarabiała mniej 
od tej kwoty.

WRDS o Narodowym 
Instytucie Technologicznym
» WOJEWÓDZKA RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO 
W KATOWICACH wyraziła zaniepokojenie dotyczące 
planów powołania Narodowego Instytutu Technologicznego 
(NIT). W ocenie Rady projekt ustawy przygotowanej przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wymaga szeregu 
zmian. Jeżeli nie zostaną one wprowadzone rola instytutów 
badawczych, które mają wejść w skład tej jednostki może 
zostać ograniczona, a część z 12 tys. zatrudnionych w nich 
pracowników zwolniona. 
Projekt ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym 
ukazał się 13 kwietnia tego roku. Zgodnie z założeniami 
dokumentu NIT ma rozpocząć działalność na początku 2018 
roku. W początkowym okresie w skład jednostki wejdzie 
36 instytutów badawczych z całej Polski. Na liście znajduje 
się 6 placówek z województwa śląskiego oraz dwa śląskie 
oddziały instytutów prowadzących działalność w innych 
regionach kraju. Nadzór nad nimi w zdecydowanej większości 
pełni minister rozwoju. Są to jednostki specjalizujące się 
w badaniach naukowych obejmujących niemal wszystkie 
branże gospodarki, od transportu, po odlewnictwo, 
spawalnictwo i przemysł skórzany. W ocenie Kazimierza 
Sicińskiego, przewodniczącego Regionalnej Sekcji Nauki NSZZ 
Solidarność w Katowicach poważnym zagrożeniem jest pomysł 
pozbawienia poszczególnych instytutów osobowości prawnej.
Wątpliwości WRDS dotyczą również braku konkretów 
dotyczących fi nansowania Narodowego Instytutu 
Technologicznego. Pieniądze mają pochodzić np. ze 
stopniowego ograniczania dotacji budżetowych dla innych 
instytutów badawczych i przekazywania pozyskanych w ten 
sposób środków do NIT. W stanowisku WRDS przyjętym 
10 lipca podkreślono, że brak sprecyzowania w projekcie 
ustawy zapisów dotyczących fi nansowania i organizacji 
Narodowego Instytutu Technologicznego może się 
negatywnie odbić na instytutach badawczych działających 
w województwie śląskim.
Kolejnym powodem do niepokoju jest propozycja pozbawienia 
poszczególnych instytutów badawczych statusu naukowego. 
To oznacza, że zatrudnieni w nich pracownicy nie będą mieli 
możliwości kontynuowania karier naukowych. – Wiele uczelni 
już teraz, po wprowadzeniu nowego algorytmu przyznawania 
dotacji dydaktycznych, zamierza zwalniać pracowników i nie 
przyjmie kolejnych osób – mówi Kazimierz Siciński. 
W stanowisku Wojewódzka Rada Dialog Społecznego 
zwróciła się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
o bardzo wnikliwe przeanalizowanie wszystkich uwag, 
które napłynęły do resortu w okresie opiniowania projektu i 
konsultacji społecznych oraz o wykorzystanie zasad dialogu 
społecznego w celu wypracowania jak najlepszej formuły 
utworzenia NIT-u.

AGA

KRÓTKO 

UWAGA
Drodzy Czytelnicy, informujemy, że następny 
numer Tygodnika Śląsko-Dąbrowskiego 
ukaże się 3 sierpnia.

Redakcja TŚD

Komunikat



6 
lipca górnicza Solidarność 
zwróciła się do Ministra 
Środowiska Jana Szyszki 
o uzasadnienie forso-
wanych przez resort 

poprawek do projektu ustawy 
o systemie monitorowania 
i kontrolowania jakości paliw. 
W ocenie górniczej Solidar-
ności propozycje resortu w 
istotny sposób godzą w interes 
polskiego górnictwa. – Rozu-
miemy potrzebę zaostrzenia 
norm jakościowych węgla 
z uwagi na wymagania środo-
wiskowe i konieczność wyelimi-
nowania z obrotu detalicznego 
odpadów węglowych, których 
spalanie w domowych instala-
cjach grzewczych przyczynia 
się do powstawania tzw. niskiej 
emisji. Jednak Państwa propo-
zycje zapisów projektu ustawy, 
według naszych informacji, 
wyeliminują z rynku znaczną 
część miałów energetycznych 
– czytamy w piśmie skiero-
wanym do ministra Szyszki 
przez KSGWK. 

Jak podkreślają związkowcy 
chodzi tutaj o surowiec wyko-
rzystywany w przemysłowych 
instalacjach przystosowa-
nych do spalania gorszych 
jakościowo węgli w sposób 
przyjazny dla środowiska. 
– Państwa propozycje dopro-
wadzą polskie górnictwo węgla 

kamiennego do poważnych 
kłopotów ekonomicznych, 
co będzie skutkowało także 
problemami całej polskiej 
gospodarki – zaznaczyli przed-
stawiciele KSGWK. 

14 lipca resort środowiska 
odniósł się za pośrednictwem 
mediów do pisma górniczej 
Solidarności. Przedstawiciele 
ministerstwa wskazali, że projekt 
nowelizacji ustawy o systemie 

monitorowania i kontrolowania 
jakości paliw dotyczy wyłącznie 
paliw, które są przeznaczone 
do użycia w gospodarstwach 
domowych oraz instalacjach 
spalania o nominalnej mocy 

cieplnej mniejszej niż 1 megawat. 
W ocenie  minis ters twa 
obostrzenia zawarte w projekcie 
nie dotkną dużych instalacji prze-
mysłowych więc nie powinny 
mieć większego wpływu na 
kondycję branży górniczej. 

Z taką oceną nie zgadza się 
jednak górnicza Solidarność.
– Małe instalacje grzewcze o mocy 
cieplnej poniżej 1 megawata są 
wykorzystywane przez przedsię-
biorców różnych branż do ogrze-
wania hal, budynków gospo-
darczych czy całych zakładów 
produkcyjnych. Takie instalacje 
działają też np. w wielu szkołach 
czy szpitalach. Te wszystkie 
podmioty gospodarcze i insty-
tucje razem wzięte stanowią 
istotny segment rynku miałów 
energetycznych produkowanych 
przez polskie kopalnie – mówi 
Jarosław Grzesik, przewodni-
czący Krajowej Sekcji Górnictwa 
Węgla Kamiennego. 

Obok branży górniczej to 
właśnie przedsiębiorcy ogrze-
wający miałami swoje zakłady 
będą najbardziej poszkodowaną 
grupą, jeśli propozycje resortu 
środowiska wejdą w życie. 
– W zdecydowanej większości te 
fi rmy przeznaczyły spore środki 
na zakup nowoczesnych kotłów 
spełniających wyśrubowane 
normy ekologiczne. Jeśli teraz 
zakaże się im wykorzystywania 

miałów w celach grzewczych, 
tak jak chce tego Ministerstwo 
Środowiska, zostaną one niejako 
ukarane za swoje proekolo-
giczne inwestycje – podkreśla 
Jarosław Grzesik. 

Celem nowelizacji ustawy 
o systemie monitorowania 
i kontrolowania jakości paliw 
przygotowywanej przez 
Ministerstwo Energii ma być 
z jednej strony walka z emisją 
zanieczyszczeń, a z drugiej 
ograniczenie importu do 
naszego kraju niskiej jakości 
węgla niesortowanego. Tylko 
w okresie od stycznia do listo-
pada ubiegłego roku do Polski 
sprowadzono 7,2 mln ton węgla, 
z czego większość stanowił 
import z Federacji Rosyjskiej. 

Górnicza Solidarność wielo-
krotnie apelowała o przyjęcie 
regulacji umożliwiających 
ograniczenie napływu niskiej 
jakości surowca do Polski. 
Jednak nowelizacja ustawy 
w obecnym kształcie, uwzględ-
niająca poprawki resortu środo-
wiska znacząco odbiega od 
oczekiwań strony społecznej. 
– Może się okazać, że zamiast 
w import węgla ustawa uderzy 
w polskie górnictwo i polskich 
przedsiębiorców. Na to na pewno 
nie będzie naszej zgody – wska-
zuje przewodniczący.

ŁUKASZ KARCZMARZYK 
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Propozycje Ministerstwa Środowiska wyeliminują z rynku znaczną część miałów energetycznych, co 
znacząco pogorszy sytuację polskiego górnictwa i całej gospodarki – alarmuje Krajowa Sekcja Górnictwa 
Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność. 

To zaszkodzi całej gospodarce

Foto: TŚD

Wysokość jednorazowej 
premii w spółce Tauron 
Wydobycie uzależniona 
zostanie od l iczby dni 
przepracowanych przez 
poszczególnych pracow-
ników od początku tego roku 
– to jeden z najważniej-
szych zapisów porozumienia 
płacowego podpisanego 
13 lipca przez związki 
zawodowe i przedstawicieli 
zarządu spółki.

 Jak informuje Waldemar 
Sopata, przewodniczący 
Rady Społecznej działa-
jącej  w Grupie Tauron 
Polska Energia i szef „S” 
w spółce Tauron Wydobycie, 
strona związkowa uzgodniła 
z pracodawcą, że premia za 
każdy przepracowany przez 
pracownika dzień wyniesie 
15,40 zł. Od 1 stycznia do 
30 czerwca było 125 dni 
roboczych. – Takie zasady 
podziału premii są nie tylko 
sprawiedliwe, ale także moty-
wacyjne. Utrzymujemy się 
z wydobycia węgla, pracow-
nicy, którzy mieli wpływ na 
realizację zadań i przepra-
cowali więcej dni, dostaną 
więcej pieniędzy – wyjaśnia 

związkowiec. Zaznacza, że 
premia zostanie przelana 
na konta pracowników do 
28 lipca.

 W skład Tauron Wydo-
bycie wchodzą trzy kopalnie: 
ZG Sobieski, ZG Janina oraz 
ZG Brzeszcze. Łącznie w 
spółce zatrudnionych jest 
ok. 6,5 pracowników.

 8 czerwca prezydium 
Rady Społecznej Tauron 
Polska Energia podpisało 
z zarządem spółki ramowe 
porozumienie płacowe. Na 
mocy tego dokumentu orga-
nizacje związkowe działające 
w poszczególnych spółkach 
Grupy uzgodniły z zarzą-
dami tych spółek zasady 
podziału jednorazowej 
premii, rekompensującej 
brak podwyżek wynagro-
dzeń w 2017 roku. Zgodnie 
z zapisami porozumienia 
ramowego jednorazową 
premię pracownicy Grupy 
Tauron otrzymają także w 
przyszłym roku, natomiast 
w IV kwartale 2018 roku 
rozpoczną się negocjacje 
dotyczące wzrostu płac 
zasadniczych w 2019 roku. 

 AK

Premia w spółce 
Tauron Wydobycie

Foto: TŚD

Lepsze warunki dla pracowników
Solidarność i inne związki zawo-
dowe działające w Tauron 
Ciepło uzgodniły z pracodawcą 
protokół dodatkowy do Zakła-
dowego Układu Zbiorowego 
Pracy. Na jego mocy część 
premii motywacyjnej zostanie 
wliczona pracownikom do 
stawki zasadniczej.

Zgodnie dokumentem przy-
jętym 23 czerwca pracownikom 
Tauron Ciepło zostanie wliczona 
do płacy zasadniczej część premii 
motywacyjnej odpowiadająca od 
2 do 8 proc. dotychczasowego 
wynagrodzenia zasadniczego. 
Kwota ta będzie zróżnicowana 
dla poszczególnych grup zawo-
dowych. – To dobre rozwiązanie 
dla załogi. Premia to niepewny 
element wynagrodzenia. Praco-
dawca może ją pracownikowi 
dać, ale może też odebrać. Płaca 
zasadnicza jest stała i pracownik 
ma pewność, że co miesiąc 
dostanie tyle samo pieniędzy 
– tłumaczy Tadeusz Nowak, szef 
Solidarności w Tauron Ciepło.

Jak wskazuje przewodniczący, 
podczas negocjacji z pracodawcą 
związkowcy argumentowali, 
że w przypadku części stano-
wisk premia motywacyjna 
jest mało efektywnym narzę-
dziem. – Niektórych zadań 
wykonywanych przez naszych 
pracowników nie da się w 

prosty sposób zmierzyć i ocenić. 
W takich przypadkach podjęcie 
decyzji, czy dany pracownik 
zasłużył na premię, czy też nie 
jest bardzo trudne – podkreśla 
Tadeusz Nowak.

Obecnie obowiązujący Zakła-
dowy Układ Zbiorowy w Tauron 
Ciepło formalnie podpisano 
w grudniu 2015 roku po ponad 
dwóch latach negocjacji. Już 
wówczas przedstawiciele Soli-
darności wskazywali, że treść 

tego dokumentu nie jest zado-
walająca i będą się starali renego-
cjować niektóre zapisy ZUZP na 
bardziej korzystne dla pracow-
ników. – Protokół dodatkowy 
dotyczący zasad premiowania 
to element tego typu działań 
– zaznacza przewodniczący „S” 
w Tauron Ciepło.

Poza włączeniem części premii 
motywacyjnej do płacy zasad-
niczej związkom zawodowym 
w TC udało się również zawrzeć 

z pracodawcą odrębne porozu-
mienie dotyczące wprowadzenia 
w spółce dodatkowej premii. 
– Będzie ona przyznawana 
pracownikom przez dyrektorów 
lub kierowników poszczegól-
nych jednostek organizacyjnych 
nie częściej niż raz na kwartał. 
Jednorazowa kwota premii 
dla danego pracownika będzie 
wynosić maksymalnie 1000 zł 
brutto – wyjaśnia Nowak. 

ŁK
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P
odwyżka obowiązywać 
będzie od 1 sierpnia 
i obejmie prawie całą załogę. 
Nie otrzymają jej pracow-
nicy, których staż pracy nie 

przekracza 1 roku. Według tej samej 
zasady wypłacone będzie jedno-
razowe świadczenie. Dodatkowe 
600 zł brutto dołączone zostanie do 
wypłaty za lipiec.

Jak informuje Karol Pluszczyk, 
szef zakładowej Solidarności, trwa-
jące od kwietnia negocjacje płacowe 
w chorzowskiej fi rmie były wyjąt-
kowo trudne. Podkreśla też, że 
rozwiązania przyjęte w porozu-
mieniu to kompromis. – Pracodawca 
proponował wzrost płac na poziomie 
2 proc. oraz możliwość indywidu-
alnych podwyżek w tym roku dla 
części pracowników. W tej sytuacji 
większość pracowników dostałaby 
zaledwie od 60 do 90 zł brutto. 
Z kolei my domagaliśmy się, by 
wzrost płac był jednakowy dla 
wszystkich, którzy przepracowali 
w fi rmie ponad rok. Na wstępie 
negocjacji zaproponowaliśmy kwotę 
500 zł brutto. Efektem kompromisu 
jest podwyżka w wysokości 250 zł 
brutto. To najwyższy od trzech lat 
wzrost płac w fi rmie – zaznacza 
Karol Pluszczyk.

Związkowcy postulowali, by 
podwyżki pracownicy otrzymali 
z wyrównaniem od kwietnia, czyli 
miesiąca, w którym przedstawili 
zarządowi żądania płacowe. – Osta-
tecznie zgodziliśmy się, by podwyżki 
weszły w życie od sierpnia. Ale w 
zamian wynegocjowaliśmy jedno-
razowy bonus, po 600 zł brutto 
– wyjaśnia Karol Pluszczyk. 

Jego zdaniem żądania płacowe 
strony związkowej były uzasad-
nione, biorąc pod uwagę liczbę 
k o n t r a k t ó w  r e a l i z o w a n y c h 
w tym roku przez Alstom Konstal. 
Spółka wygrała m.in. przetargi na 
produkcję pociągów dla metra 
do Arabii Saudyjskiej, Holandii 
i Włoch. Jak wskazuje przewodni-
czący, mimo zwiększenia zatrud-

nienia, obłożenie pracą w fi rmie 
jest bardzo duże.

– Podczas negocjacji zarząd 
zwrócił się do nas o zgodę na 
pracujące soboty i niedziele. Odrzu-
ciliśmy pomysł pracy w niedziele, 
natomiast zdeklarowaliśmy, że 
praca w soboty z uwagi na możli-
wość ewentualnych opóźnień 
w realizacji zamówień jest kwestią 

do rozważenia pod pewnymi warun-
kami. Obecnie konsultujemy to 
z pracownikami – mówi Pluszczyk. 

Chorzowska spółka Alstom 
Konstal zatrudnia blisko 1000 
pracowników. Zakład produ-
kuje wagony do metra i tram-
wajów. Należy do francuskiego 
koncernu Alstom.

 BEATA GAJDZISZEWSKA

Wzrost płac zasadniczych o 250 zł brutto oraz wypłata jednorazowego bonusu 
w wysokości 600 zł brutto – to najważniejsze zapisy porozumienia zawartego 14 
lipca pomiędzy zarządem chorzowskiej spółki Alstom Konstal a działającymi w zakładzie 
związkami zawodowymi.

Największe podwyżki od lat

Foto: commons.wikimedia.org/Miloton

Porozumienia w spółkach Sanpro Synergy i ABC
Wynagrodzenia zasadnicze pracow-
ników spółek świadczących usługi 
na rzecz ArcelorMittal Poland: 
Sanpro Synergy oraz Ananke 
Business Communication wzrosną 
o 105 zł brutto – to najważniejsze 
zapisy porozumień płacowych 
podpisanych 7 lipca przez przedsta-
wicieli zarządów tych spółek oraz 
zakładowe organizacje związkowe.

Zgodnie z zawartymi porozumie-
niami wynagrodzenia w fi rmach 
Sanpro Synergy i ABC wzrastają 
od 1 lipca, czyli poprawę płac 
pracownicy odczują na początku 
sierpnia, gdy na ich konta wpłyną 
pensje za ten miesiąc. Jerzy Goiński, 
przewodniczący Solidarności 
w ArcelorMittal Poland podkreśla, 
że rozmowy płacowe, zarówno 
w jednej, jak i drugiej spółce, były 
bardzo trudne. – Udało nam się 
wypracować kompromis, rozwią-
zania zawarte w porozumieniach 
są korzystniejsze od tych, które 
proponowali pracodawcy, ale do 
końca nie jesteśmy z nich zadowo-
leni – mówi Jerzy Goiński. Zaznacza, 
że podwyższenie płac zasadniczych 
wpłynie na podniesienie pochodnych 
wynagrodzeń: premii miesięcznej 

wynoszącej 7 proc. płacy zasad-
niczej oraz dodatków za pracę 
w godzinach nadliczbowych.

Podczas rozmów uzgodniono, 
że zasadnicza płaca minimalna w 
tych spółkach nie może być niższa 
niż 2100 zł brutto. To oznacza, że 
osobom, które po podniesieniu 

płacy zasadniczej o 105 zł nie 
osiągną takiego poziomu płacy 
zasadniczej, przyznane zostaną 
dodatkowe podwyżki. Jak infor-
muje Jerzy Goiński problem ten 
może dotyczyć ponad 500 osób. 
– Są to pracownicy, których mini-
malna płaca zasadnicza wynosi 

ok. 1850, 1900 zł brutto – wyjaśnia 
związkowiec.

Ponadto pracownicy Sanpro 
Synergy i Ananke Business Commu-
nication wraz z wynagrodzeniem 
za lipiec otrzymają wyrównanie 
w wysokości ok. 670 zł brutto. 
Strony ustaliły również wysokość 
nagrody za wkład pracy w 2016 
roku. W obydwu fi rmach zostanie 
ona wypłacona w łącznej wysokości 
1000 zł brutto w dwóch równych 
transzach po 500 zł. Pierwsza rata 
nagrody wpłynęła na konta pracow-
ników Sanpro Synergy i ABC przed 
15 lipca, kolejną dostaną wraz 
z wypłatą za sierpień.

Zapisy zawartych porozumień 
odnoszą się także do wypłaty 
dodatkowej nagrody za wyniki 
EBITDA. Pracownicy spółek ABC 
i Sanpro Synergy otrzymają taką 
nagrodę, jeżeli podobna zostanie 
wypłacona w ArcelorMittal Poland.

W spółkach Sanpro Synergy 
i Ananke Business Communica-
tion łącznie pracuje ok. 800 osób. 
Zdecydowana większość z nich 
zatrudniona jest na stanowiskach 
produkcyjnych.

 AGA
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Nagroda z zysku 
w PEC w Tychach
» NAGRODĘ Z ZYSKU ZA 2016 
ROK dostali 30 czerwca pracownicy 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
w Tychach. Każdy z nich otrzymał po 
1500 zł netto.
Wysokość nagrody uzgodnili jeszcze w 
marcu przedstawiciele zarządu spółki 
i działających w zakładzie związków 
zawodowych. 28 czerwca zaakcepto-
wało ją Walne Zgromadzenie Wspól-
ników Przedsiębiortstwa Energetyki 
Cieplnej w Tychach.
Jak zaznacza Stanisław Gondzik, szef 
zakładowej Solidarności, kwotę nagrody 
zaproponowały organizacje związkowe 
w oparciu o informację od pracodawcy 
na temat sytuacji ekonomicznej przed-
siębiorstwa oraz zysków wypracowanych 
przez fi rmę w ubiegłym roku. – Zarówno 
zarząd, jak i Walne Zgromadzenie Wspól-
ników zaakceptowały naszą propozycję 
dotyczącą wysokości nagrody z zysku. 
Nasza spółka już kolejny rok jest na 
plusie. Uznaliśmy, że jednorazowe świad-
czenie po 1500 zł netto dla każdego 
pracownika to nie jest wygórowana 
kwota. To bonus dla ludzi za ich dobrą 
pracę – podkreśla Stanisław Gondzik. 
Przewodniczący informuje też, że jeszcze 
przed 14 sierpnia, czyli Dniem Energe-
tyka, pracownicy dostaną okolicznoś-
ciową premię w wysokości 500 zł netto. 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w 
Tychach zatrudnia około 120 pracow-
ników. Spółka zaopatruje w ciepło i ciepłą 
wodę Tychy oraz Łaziska Górne.

Wzrost płac 
w Delfo Polska
» 1 LIPCA O 100 ZŁ BRUTTO 
WZROSŁY WYNAGRODZENIA 
zasadnicze w spółce Delfo Polska w 
Tychach. Podwyżki otrzymali wszyscy 
pracownicy fi rmy. 
Jak informuje przewodniczący zakła-
dowej Solidarności Grzegorz Duda, 
jest to pierwszy wzrost płac od ponad 
dwóch lat. – W tej sytuacji najważ-
niejsze jest to, że zarobki w końcu 
pójdą w górę. Pracownicy na pewno 
liczyli na więcej, ale taką kwotę 
podwyżek udało nam się wynego-
cjować z przedstawicielami zarządu 
spółki – mówi Grzegorz Duda. 
Zaznacza, że podwyższenie płac zasad-
niczych wpłynie na zwiększenie innych 
składników wynagrodzeń, m.in. premii 
wakacyjnej, urlopowej oraz świątecznej.
Porozumienie płacowe reprezentanci 
zakładowych organizacji związkowych 
podpisali z pracodawcą w marcu 2017 
roku. Na jego mocy pracownicy tyskiej 
spółki Delfo Polska otrzymali także 
nagrodę za 2016 rok w wysokości 1200 
zł brutto, która została wypłacona 
pracownikom na początku kwietnia.
Delfo Polska wchodzi w skład Grupy 
Magnetto. Firma specjalizuje się 
w produkcji wytłoczek, elementów 
spawanych i zgrzewanych, a także 
malowaniu proszkowym i katafore-
tycznym dla potrzeb przemysłu moto-
ryzacyjnego, głównie dla Fiat Chrysler 
Automobiles oraz m.in. dla General 
Motors, Saab, PSA, Volkswagen i 
Volvo Cars. Koncern posiada w Polsce 
zakłady w Tychach, Kielcach oraz w 
Swarzędzu, które łącznie zatrudniają 
ok. 2000 osób. 

BEA, AGA
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Z 
planów finanso-
wych Narodowego 
Funduszu Zdrowia 
wynika, że w przy-
szłym roku do kasy 

tej instytucji wpłynie 77,4 
mld zł. To o ponad 5 mld zł 
więcej niż obecnie. Niestety, 
dodatkowe pieniądze nie 
zostaną w jednakowy sposób 
rozdzielone na poszczególne 
oddziały NFZ. Po raz kolejny 
straci Śląsk, który z warszaw-
skiej centrali otrzyma ponad 
9,4 mld zł. Wprawdzie jest 
to kwota o 621 mln zł wyż-
sza, niż obecnie, ale ogólnie 
budżet śląskiego oddziału 
zwiększy się tylko o 7 proc. 
Natomiast Pomorze i Wielko-
polska otrzymają o 7,6 proc. 
środków więcej, Małopolska 
8,1 proc., a Mazowsze aż 8,4 
proc. Przyszłoroczny budżet 
mazowieckiego oddziału NFZ 
może być nawet o 2 mld zł 
wyższy od śląskiego.

Wiceprzewodnicząca Regio-
nalnego Sekretariatu Ochrony 
Zdrowia NSZZ Solidarność w 
Katowicach Joanna Lukosek 
podkreśla, że dysproporcje w 
wielkości budżetów śląskiego i 
mazowieckiego oddziału NFZ 
nie odzwierciedlają różnicy 
w liczbie ludności obydwu 
województw. Śląsk ma tylko o 
14 proc. mniej mieszkańców 
od Mazowsza, w dodatku w 
obydwu regionach funkcjo-
nuje podobna liczba szpi-
tali. – Z naszych szacunków 
wynika, że występują znaczne 
różnice w kosztach leczenia 
pacjentów w śląskich i mazo-
wieckich szpitalach. Tam, na 

wykonywanie takich samych 
procedur placówki otrzymują 
więcej pieniędzy, dotyczy 
to m.in oddziałów interni-
stycznych, chirurgicznych 
i kardiologicznych. Wielo-
krotnie zwracaliśmy uwagę, 
że pieniądze z centrali NFZ 

powinny być w całej Polsce 
rozdzielane według jedna-
kowych zasad – mówi.

Jednym z powodów takiej 
sytuacji jest mało przejrzysty 
algorytm, na podstawie 
którego NFZ przyznaje środki 
poszczególnym oddziałom. 

– To bardzo skomplikowany 
wzór, w którym bierze się pod 
uwagę różne czynniki m.in. 
prognozy demograficzne i 
koszty drogich świadczeń. 
Tylko przedstawiciele centrali 
wiedzą, jakie dane są do niego 
podstawiane. Z tego powodu 

trudno jest się doliczyć, ile 
pieniędzy Śląsk rzeczywi-
ście powinien otrzymać na 
leczenie pacjentów. Wcześniej 
takie obliczenia były wyko-
nywane przede wszystkim 
na podstawie liczby miesz-
kańców danego województwa 

i wielkości odprowadza-
nych przez nich składek 
– zaznacza wiceprzewodni-
cząca Regionalnego Sekre-
tariatu Ochrony Zdrowia.

W jej ocenie wpływ na 
sposób podziału środków 
przez centralę NFZ może 
mieć także fakt, że w 2015 
roku śląski oddział zwrócił 
do Warszawy część środków z 
programu lekowego. – To był 
błąd, ponieważ wykonanie 
budżetu z poprzednich lat 
rzutuje na przyszłe plany fi nan-
sowe funduszu. To przełożyło 
się m.in. na pulę środków, które 
oddział może przeznaczyć 
na tworzącą się właśnie sieć 
szpitali. W efekcie, ze względu 
na ograniczone fi nanse, na 
141 szpitali działających 
w województwie śląskim do 
sieci wejdzie niewiele ponad 
70 placówek, czyli ok. 50 proc. 
– dodaje Joanna Lukosek.

Małgorzata Doros, rzecznik 
prasowy śląskiego oddziału 
NFZ przyznaje, że w kasie 
oddziału może być mniej 
pieniędzy. – Śląski oddział 
według algorytmu podziału 
środków pomiędzy poszcze-
gólne oddziały NFZ, bazu-
jącego m.in. na prognozach 
demograficznych, miałby 
otrzymać w perspektywie 
najbliższych trzech lat ok. 50 
mln zł mniej – mówi Doros. 
Podkreśla, że ostateczny plan 
fi nansowy NFZ na przyszły 
rok ma zostać zaakceptowany 
przez ministra zdrowia w 
porozumieniu z ministrem 
fi nansów 31 lipca.

AGNIESZKA KONIECZNY
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Mimo zbliżonej liczby mieszkańców Śląsk otrzymuje mniej pieniędzy na leczenie pacjentów niż Mazowsze. 
Różnice są spowodowane niesprawiedliwym algorytmem rozdzielania środków przez centralę Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Śląscy pacjenci znów stracą

W ciągu najbliższych kilku 
miesięcy wynagrodzenia ratow-
ników medycznych wzrosną 
łącznie o 800 zł brutto. 
Podwyżki zostaną zrealizo-
wane w dwóch transzach, 
wynoszących po 400 zł brutto. 
Pierwszą, ratownicy otrzymają 
wraz z wynagrodzeniem za 
lipiec, kolejną od stycznia przy-
szłego roku, a nie od lipca 2018, 
jak wcześniej proponowało 
Ministerstwo Zdrowia. 

Po zmianie decyzji resortu 
zdrowia dotyczącej terminu 
wejścia w życie drugiej tury 
podwyżek ratownicy zawie-
sili trwającą od 24 maja akcję 
protestacyjną. Negocjacje doty-
czące wzrostu płac pomiędzy 
przedstawicielami Krajowej 
Sekcji Pogotowia Ratunkowego 
i Ratownictwa Medycznego 
NSZZ Solidarność, Komitetu 
Protestacyjnego Ratowników 
Medycznych a wiceministrem 
zdrowia Markiem Tombarkie-
wiczem odbyły się 18 lipca 
w Warszawie. Po zakończeniu 
rozmów strony wydały wspólny 

komunikat, w którym poinfor-
mowały, że Ministerstwo Zdrowia 
zadeklarowało realizację części 
postulatów środowiska. Z kolei 
związkowcy zobowiązali się do 
zawieszenia akcji protestacyjnej 
do 1 lipca przyszłego roku.

– To jest dobre rozwiązanie. 
W ciągu kilku miesięcy wyna-
grodzenia ratowników medycz-
nych wzrosną w sumie o 800 
zł brutto. Postulat dotyczący 
wyrównania zarobków ratow-
ników medycznych z pensjami 

pielęgniarek cały czas jest aktu-
alny. Porozumienie z resortem 
zdrowia nie zamyka drogi do 
dalszych negocjacji płacowych. 
Pielęgniarka i ratownik jeżdżą 
tym samym ambulansem, posia-
dają podobne uprawnienia 

i wykonują te same czynności, 
więc powinni mieć takie same 
wynagrodzenia – mówi Dariusz 
Mądraszewski, przewodniczący 
Krajowej Sekcji Pogotowia 
Ratunkowego i Ratownictwa 
Medycznego NSZZ Solidar-
ność. Zaznacza, że wzrostem 
płac objęci zostaną nie tylko 
ratownicy medyczni zatrud-
nieni w stacjach pogotowia 
ratunkowego i dyspozytorzy 
medyczni, ale także ratownicy, 
którzy pracują w szpitalach np. 
na SOR-ach. Podwyżki otrzy-
mają wszyscy bez względu na 
formę zatrudnienia.

Podczas rozmów 18 lipca 
uzgodniono, że dalsze negocjacje 
płacowe rozpoczną się w lipcu 
przyszłego roku. Docelowo 
strona związkowa domaga się 
podwyższenia płac tej grupy 
zawodowej o 1600 zł brutto. 
– Będziemy dążyć do tego, by 
następną transzę podwyżek 
ratownicy otrzymali w styczniu 
2019 roku – dodaje Dariusz 
Mądraszewski. Zaznacza, że 
wynagrodzenia ratowników 

są bardzo niskie, nierzadko 
osoba z wieloletnim stażem 
bez dodatkowych dyżurów 
zarabia na rękę niewiele ponad 
2 tys. zł. – Chcemy osiągnąć 
taki pułap zarobków, by ratow-
nicy mogli pracować w swoim 
zawodzie, a nie uciekać do 
straży pożarnej, policji, czy 
wyjeżdżać z Polski, jak to się 
właśnie dzieje – podkreśla 
związkowiec.

Przedstawiciele resortu zobo-
wiązali się także do realizacji 
innych postulatów środowiska. 
Dotyczą one upaństwowienia 
ratownictwa medycznego oraz 
tzw. małej nowelizacji ustawy 
o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym. – Zawiesiliśmy 
protest, a jeśli zorientujemy 
się, że Ministerstwo Zdrowia 
gra na zwłokę i nie realizuje 
naszych postulatów, wzno-
wimy akcję – zaznacza prze-
wodniczący Krajowej Sekcji 
Pogotowia Ratunkowego 
i Ratownictwa Medycznego 
NSZZ Solidarność.

AGA

Ratownicy medyczni zawiesili akcję protestacyjną
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Z
godnie z zapisami 
znowelizowanej 
ustawy opozycjo-
niści będą otrzy-
mywać beztermi-

nowe świadczenia, wynoszące 
obecnie 402 zł miesięcznie. 
Przed nowelizacją były one 
wypłacane tylko w ograni-
czonym okresie. Nowela 
reguluje również kwestię 
pomocy pieniężnej na zakup 
m.in. sprzętu rehabilitacyj-
nego dla weteranów całko-
wicie niezdolnych do pracy 
i samodzielnej egzystencji, 
o której wypłacenie można 
było dotychczas ubiegać się 
tylko raz do roku. Teraz to 
wsparcie w wysokości najniż-
szej miesięcznej emerytury 
będzie mogło być wypłacane 
co miesiąc maksymalnie przez 
6 miesięcy.

W ocenie Andrzeja Rozpło-
chowskiego, jednego z liderów 
Solidarności z lat 80., sygnata-
riusza Porozumienia Katowi-
ckiego, nowelizacja ustawy na 
pewno nie spełnia wszystkich 
oczekiwań weteranów, ale 
istotne jest, że znosi kryte-
rium dochodowe przy ubie-
ganiu się o fi nansową pomoc 
państwa. – Teraz każdy, kto 
otrzyma status działacza 
opozycji antykomunistycznej 
lub osoby represjonowanej 
z powodów politycznych 
będzie mógł wnioskować 
o miesięczne świadczenie 

od państwa, bez względu 
na wysokość dochodu. W 
dodatku będzie ono wypła-
cane dożywotnio. Do tej pory 
z pomocy państwa wykluczeni 
byli opozycyjni działacze, 
których dochody choćby 

nieznacznie przekraczały 
przyjęte kryteria – podkreśla 
Andrzej Rozpłochowski.

Dokument modyfi kuje też 
defi nicję osoby represjono-
wanej z powodów politycz-
nych. Odtąd objęci nią będą 

opozycjoniści represjonowani 
w okresie od 1 stycznia 1956 
roku do 31 lipca 1990 roku. 
Nowelizacja uprawnia ich 
również do korzystania poza 
kolejnością ze świadczeń 
medycznych i specjalistycz-

nych bez skierowania. Jak 
zapowiada Andrzej Rozpoło-
chowski, w przyszłości wete-
rani z Solidarności będą dążyć 
do rozszerzenia ustawy m.in. o 
zapis dotyczący fi nansowych 
ulg w leczeniu opozycjonistów. 

– Chodzi o pomoc państwa w 
pokrywaniu kosztów leczenia 
schorzeń, będących najczęściej 
skutkami represji – informuje.

Dodaje, że objęcie wete-
ranów bezpłatną i dożywotnią 
opieką medyczną zakładał 
projekt ustawy opracowany 
przed kilkoma laty przez 
działaczy opozycji antyko-
munistycznej z Solidarności. 
Przypomina też, że ten doku-
ment został zlekceważony 
przez poprzedni rząd PO-PSL, 
który 20 marca 2015 roku 
przyjął ustawę zupełnie nie 
spełniającą oczekiwań środo-
wisk kombatanckich.

Zgodnie z poprzednią 
ustawą status osoby repre-
sjonowanej obejmował osoby 
prowadzące działalność opozy-
cyjną w okresie od 1 stycznia 
1956 roku do 4 czerwca 1989 
roku. Miesięczne zadośćuczy-
nienie od państwa wynosiło 
400 zł brutto i było przyzna-
wane czasowo, na podstawie 
niskich kryteriów dochodo-
wych. Pomocą objęci byli tylko 
samotni weterani z dochodami 
miesięcznymi nie wyższymi niż 
120 proc. najniższej emerytury 
oraz weterani z rodzinami, w 
których miesięczny dochód na 
osobę nie przekraczał wyso-
kości najniższej emerytury. Po 
upływie okresu obowiązywania 
czasowego świadczenia ich 
dochody były weryfi kowane.

BEATA GAJDZISZEWSKA
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7 lipca prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej 
oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Nowela przyznaje opozycjonistom m.in. prawo  
do bezterminowych świadczeń w wysokości 400 zł miesięcznie.

Nowe uprawnienia dla działaczy 
opozycji antykomunistycznej

Ruszyła 21 edycja konkursu 
„Najaktywniejszy Społeczny 
Inspektor Pracy”. Jego celem 
jest promocja działalności SIP 
w zakresie poprawy bezpieczeń-
stwa i higieny pracy a także 
przestrzegania uprawnień 
pracowniczych.

Konkurs na „Najaktywniej-
szego Społecznego Inspektor 
Pracy” organizowany jest przez 
Państwową Inspekcję Pracy w jej 
okręgowych inspektoratach. Star-
tują w nim zakładowi, oddziałowi 
oraz grupowi społeczni inspek-
torzy, którzy swoją działalnością 
przyczyniają się do poprawy 
warunków i bezpieczeństwa 
w miejscu pracy. Uczestników 
konkursu mogą zgłaszać zakła-
dowe organizacje związkowe, 
pracodawcy, pracownicy oraz 
inspektorzy pracy. 

Kandydatów do tytułu 
„Najaktywniejszego Społecz-

nego Inspektora Pracy” ocenia 
komisja konkursowa złożona 
z przedstawicieli okręgowego 
inspektoratu pracy. Kryte-
riami ocen są m.in. aktyw-
ność w działaniach na rzecz 
zapewnienia pracownikom 
przez zakład prawnej ochrony 
pracy, skuteczne eliminowanie 
zagrożeń będących przyczynami 
wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych oraz aktywny 
nadzór nad czynnikami szkod-
liwymi w środowisku pracy. 
Uczestnicy konkursu oceniani 
są również na podstawie liczby 
stanowisk, na których w efekcie 
ich interwencji nastąpiła 
poprawa warunków pracy oraz 
liczby kontroli przeprowadzo-
nych przez nich w zakładzie. 

W ocenie Zbigniewa Judasza, 
oddziałowego SIP w spółce 
Tauron Ciepło w Katowicach 
i laureata konkursu z 2012 i 

2015 roku na szczeblu okrę-
gowym, to przedsięwzięcie 
ma istotne znaczenie dla 
motywowania społecznych 
inspektorów do jeszcze lepszej 
działalności na rzecz realnej 
poprawy warunków pracy. Jak 
zaznacza, udział w konkursie 
to również znakomita okazja 
do promocji idei społecznej 
inspekcji pracy. – Pokazujemy, 
że nasza służba społeczna jest 
bardzo dobrym dopełnieniem 
dla innych organów nadzoru 
nad warunkami pracy. Bo my 
na co dzień kontrolujemy 
warunki pracy w naszych 
zakładach. Takich możliwości 
nie mają np. inspektorzy PIP. 
Od razu też reagujemy na 
wszelkie nieprawidłowości 
oraz uchybienia – podkreśla 
Zbigniew Judasz – Dzięki temu 
zakłady, w których działamy 
mają wyższe standardy bezpie-

czeństwa i ochrony pracy. 
Sądzę, że dla pracodawców 
dobrze pojmujących naszą 
rolę, jesteśmy cennymi part-
nerami – dodaje. 

W tegorocznej 21 edycji 
konkursu ocena działalności 
społecznych inspektorów na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa 
i warunków pracy dotyczy 
okresu od 1 stycznia do 31 
grudnia 2016 roku. Zgłoszenia 
kandydatów powinny zawierać 
opis działań systemowych, 
zrealizowanych w tym okresie. 
Termin składania wniosków 
w Okręgowym Inspektoracie 
Pracy w Katowicach upływa 
15 września. Zgłoszenia należy 
składać w kopertach opatrzo-
nych napisem: „Konkurs 
na najaktywniejszego SIP”. 
Rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi w październiku.

BG

Konkurs dla najaktywniejszych 
społecznych inspektorów pracy

Pomoc dla Krzysztofa
Związkowcy z Solidarności z PKP Cargo S.A. 
Centrala w Katowicach zwracają się z prośbą 
o fi nansowe wsparcie dla pana Krzysztofa 
Przetakiewicza, chorego na raka gruczołu 
płuca prawego. 
Od sierpnia 2016 roku pan Krzysztof przeszedł dwie 
radioterapie i cztery chemioterapie, które jednak 
okazały się nieskuteczne. Lekarze zaprzestali jego 
dalszego leczenia. Jednak pan Krzysztof nie poddał 
się i obecnie przebywa pod opieką specjalistów z 
Prywatnego Instytutu Imunoterapii Nowotworów 
i Chorób Przewlekłych Imunomedica w Warszawie. 
Koszty jego pobytu w instytucie tylko w tym 
roku przekroczyły kwotę 10 tys. zl. Aby leczenie 
było kontynuowane panu Krzysztofowi i jego 
rodzinie bardzo potrzebne jest fi nansowe wsparcie. 
– Prosimy o wszelką możliwą pomoc dla naszego 
kolegi, zarówno fi nansową, jak i organizacyjną. W 
razie potrzeby dysponujemy dokumentacją choroby 
i fakturami za świadczenia medyczne – mówi 
Krzysztof Cieślak, wiceprzewodniczący zakładowej 
Solidarności.

Wpłaty prosimy kierować na nr konta:
62 1050 1214 1000 0007 0001 4236 
koniecznie z dopiskiem: 
Darowizna dla Krzysztofa Przetakiewicza.

Komunikat
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» W TYM TYGODNIU POWIN-
NIŚMY zacząć od 156 „puczu” totalnej 
opozycji zorganizowanego w odpo-
wiedzi na 156 „zamach stanu” prze-
prowadzony przez reżim złowrogiego 
Kaczafi ego. Ale mówiąc szczerze coraz 
mniej z tego wszystkiego rozumiemy. 
Dlatego odnotujemy tylko aktywność 
jednej z puczystek posłanki peło Kingi 
Gajewskiej. Otóż młoda pani poseł 
uczestniczyła ostatnio w happeningu 
towarzyszącym „puczowi” polegającym 
na tym, że przedstawiciele i sympatycy 
totalnej opozycji zebrali się na placu 
Krasińskich w Warszawie i postali 
trochę, trzymając w rękach zapalone 
świeczki i znicze. Posłanka Kinia zapo-
mniała zabrać świeczki z domu, więc 
ze śmiertelnie poważną miną trzymała 
w ręku smartfon, na którym wyświet-
liła grafi kę przedstawiającą świeczkę. 
Ponoć posłanka Kinia zapowiedziała, 
że jeżeli Kaczafi  nie ustąpi, to sięgnie 
po bardziej radykalne formy protestu i 
zmieni dzwonek w komórce na „Mury”. 

» ZAFASCYNOWANI MŁODĄ 
POSŁANKĄ peło postanowiliśmy 
uważniej prześledzić jej dotychczasową 
aktywność. Otóż jeszcze przed wybuchem 
154 „puczu” pani poseł wystosowała 
do marszałka Kuchcińskiego pismo, w 
którym poruszyła niezwykle ważny dla 
obywateli temat. Pani poseł zapytała 
mianowicie dlaczego na teren Sejmu 
nie można wprowadzać psów. Wyraziła 
też oburzenie, że tabliczka zakazująca 
wstępu czworonogom wisi obok podob-
nych tabliczek zakazujących wnoszenia 
broni i innych niebezpiecznych narzędzi. 
Na miejscu marszałka zrobilibyśmy dla 
Kini wyjątek i pozwolili jej przychodzić 
do pracy z pieskiem. Podobno poziom 
inteligencji psa można porównać do 

dwuletniego dziecka. W przypadku 
poseł Gajewskiej towarzystwo czworo-
noga stanowiłoby więc solidne wsparcie 
intelektualne. 

» BATALIA O PRAWA CZWORO-
NOGÓW w parlamencie przysporzyła 
młodej posłance peło ogromnej popu-
larności wśród internautów. Rozgłosu 
pozazdrościł jej poseł PiS Dominik 
Tarczyński. Gdy Kinia przemawiała z 
sejmowej mównicy, ten zaczął na nią 
szczekać z sejmowej ławy. Nie to jest 
jednak najlepsze. Sejmowa stenotypistka 
zapisała w stenogramie swojskie „hał” 
„hał” posła Tarczyńskiego jako „how”, 
„how”, dodając w nawiasie, że pan 
poseł wcale nie szczekał, tylko mówił 

po angielsku. Zanim zaczniecie się 
śmiać z biednej sejmowej urzędniczki, 
pomyślcie jak ciężką bidula ma robotę. 
My po paru miesiącach spędzonych w 
cyrku na Wiejskiej pewnie sami zaczę-
libyśmy szczekać na innych ludzi. 

» NA KONIEC O ROZWAŻANIACH 
Rycha Swetru na temat tego, kto mógłby 
stanąć na czele ponadpartyjnego frontu, 
który byłby w stanie obalić reżim złowro-
giego Kaczafi ego. Otóż Rychu, myślał, 
myślał i wymyślił, że najlepszym wodzem 
rewolucji byłaby Ewka Kopacz. Większość 
polityków pewnie zazdrości Kaczafi emu 
władzy. Bardziej jednak powinni mu 
chyba zazdrościć opozycji. 

GOSPODZKI&PODRÓŻNY

WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe

ROZBAWIŁO nas to

Foto: fb.com/Memy o Petru

Żona do męża:
– Byłeś u szefa?
– Byłem.
– Pytałeś o podwyżkę?
– Pytałem.
– Powiedziałeś, że jeśli nie 
da ci podwyżki, to odejdziesz 
z pracy?
– Powiedziałem.
– I co?
– Poszliśmy na kompromis: ja 
nie odejdę z pracy, a on mi nie 
da podwyżki. 

***
Jedzie pasażer taksówką i nagle 
chwyta taksówkarza za ramię, 
żeby powiedzieć mu gdzie ma 
się zatrzymać. Ten podskakuje z 
krzykiem wpada w poślizg, o mały 
włos nie uderzając w drzewo. 
Pasażer pyta:
– Panie, co pan taki nerwowy?
– Bo ja robię jako taksówkarz 
dopiero pierwszy dzień... wcześniej 
pracowałem w zakładzie pogrze-
bowym jako kierowca karawanu. 

Pewnego razu pijany wędkarz 
wyłowił z jeziora rusałkę.
Następnego dnia okazało się, 
że to był sum i do kaca doszedł 
jeszcze wstyd.

***
Wędkarz telefonuje do kolegi:
– Wpadnij do mnie jutro rano, 
pojedziemy na ryby.
– Ale ja nie potrafię łowić! 
– odpowiada ten drugi.
– Co w tym trudnego? Nalewasz 
i pijesz. 

***
– Zapomnij wszystkiego czego 
nauczyłeś się na studiach, w naszej 
fi rmie liczy się praktyka, a nie teoria.
– Ale ja nigdy nie byłem na studiach.
– A, to przykro mi, ale nie masz 
odpowiednich kwalifi kacji, by tu 
pracować.

***
Zaginął pies:
– Trzy łapy, ślepy na jedno oko, 
brak prawego ucha, złamany ogon, 
wykastrowany. Wabi się Szczęściarz.

Podjeżdża złoty mercedes nad staw. 
Wysiada koleś w markowym garni-
turze, w złotym zegarku, ze złotymi 
pierścionkami na wszystkich palcach. 
Wsiada do złotej łódki, ze złotą 
żyłką na złotej wędce ze złotym 
kołowrotkiem i łowi... złotą rybkę.
Patrzą się na siebie chwilę, po czym 
bogacz już zbiera się do wrzucenia 
rybki z powrotem do wody, gdy ta 
zaczyna wołać:
– Ej, a trzy życzenia!?
Bogacz mówi znudzony
– Dobra, gadaj, czego chcesz?

***
Facet około 60-tki idzie wieczorem 
ulicą, nagle patrzy, a tu żaba leży. 
Podniósł ją, a ona przemówiła 
ludzkim głosem:
– Jak mnie pocałujesz to zamienię 
się w piękną kobietę.
Facet w pierwszym momencie 
zdębiał, ale po chwili mówi, wkła-
dając żabę do kieszeni:
– W moim wieku wolę mieć 
gadającą żabę. 

– Janie, kiedy to ostatnio polowa-
liśmy na jelenia?
– Wczoraj, jaśnie panie.
– No widzisz! To dlaczego dziś na 
obiad znowu jest konina?
– Proszę wybaczyć, ale kucharz 
serwuje tylko to, co jaśnie pan 
raczy trafi ć.

***
Rozmawiają dwie kangurzyce:
– Chciałabyś mieć dwójkę dzieci?
– A wiesz, to nie na moją kieszeń.

***
Do sali wykładowej wchodzi major. 
Zauważa leżący na podłodze pet 
i pyta: 
– Czyj to pet?
Odpowiada mu grobowa cisza, 
wiec pyta znowu:
– Czyj to pet?!
Znowu odpowiada mu grobowa 
cisza. Major nie daje za wygraną i 
pyta po raz trzeci:
– Po raz ostatni pytam, czyj to pet?!
Tym razem otrzymuje odpowiedź:
– Niczyj, można wziąć.

Kapral szkoli szeregowców:
– Woda wrze w temperaturze 
90 stopni.
– A nas uczono w szkole, że woda 
wrze w temperaturze 100 stopni
– Niemożliwe! – mówi kapral, 
sprawdzając coś w swoim notesie.
– Tak, macie racje. Woda wrze w 
temperaturze 100 stopni, a 90 
stopni to kąt prosty.

***
Dlaczego na polowaniu strzelał 
pan do swojego kolegi? – pyta 
sędzia na rozprawie.
– Wziąłem go za sarnę.
– A kiedy spostrzegł pan swoją 
pomyłkę?
– Kiedy sarna odpowiedziała ogniem.

***
Mały mól pierwszy raz samodzielnie 
wyleciał z szafy, zrobił rundkę i 
wrócił na płaszczyk. Stary mól 
pyta go z zainteresowaniem: 
– Jak poszło?
Mały odpowiada:
– Chyba dobrze, wszyscy klaskali. 

Dwa świetliki wybrały się na podryw. 
W oddali widać światełko:
– To ja lecę – mówi jeden.
Po chwili słychać bardzo głośny 
pisk i świetlik wraca:
– I co, dziewica? – pyta drugi.
– Nie, papieros.

***
Mała dziewczynka przychodzi 
do sklepu zoologicznego i mówi: 
– Poplose tego małego klólicka 
z wystawy. 
Ekspedientka z uśmiechem mówi: 
– A chcesz tego czarnego z wystawy, 
czy może białego?
– Plose pani, mój pyton ma gdzieś 
jakiego on jest kololu. 

***
Podczas zbiórki kompanii kapral 
mówi do żołnierzy:
– Ci, co znają się na muzyce 
– wystąp!
Z szeregu występuje czterech.
– Pójdziecie do kapitana. Trzeba 
mu wnieść nowe pianino na dzie-
wiąte piętro.

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 Sekretariacie Ogólnym Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w Katowicach przy 
ul. Floriana 7, po wcześniejszym zamówieniu. Płatność gotówką 
w momencie odbioru wejściówek.

Bilety będzie można zamawiać w terminie:
• do 21 lipca – odbiór 26 lipca,
• od 27 lipca do 4 sierpnia – odbiór 9 sierpnia,
• od 10 do 28 sierpnia – odbiór 23 sierpnia.

Później wyznaczone zostaną kolejne terminy. Bilety będą ważne 
do końca sezonu, czyli do 29 października. 

Zamówienia należy składać na adres: 
sekrzr@solidarnosckatowice.pl
Więcej informacji: tel. 32 353 84 25 wew. 199 lub 219

Foto: fl ickr.com/greger.ravik
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