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pracowników obejmie 

procedura zwolnień 
grupowych w spółce 
Rafako w Raciborzu.
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Halina Cierpiał:  Zadłużonych szpitali 
nie stać na fi nansowanie kosztownych 
zabiegów, dlatego odkładają je na 
bardzo odległe terminy. » STRONA 5

Katarzyna Grabowska: Chcemy poznać 
opinię pracowników, czy popierają naszą 
walkę o wyższe wynagrodzenia i są gotowi 
przyłączyć się do akcji strajkowej. » STRONA 4

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele ma wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku – zapowiada PiS. 
To dobra wiadomość. Gorsza jest taka, że rządzący chcą, aby wolne od pracy w handlu były tylko dwie niedziele w miesiącu.

CO DALEJ Z WOLNYMI 
NIEDZIELAMI W HANDLU?
28 

września kwe-
stii obywatel-
skiego pro-
jektu ustawy o 
ograniczeniu 

handlu w niedziele poświęcone 
było posiedzenie sejmowej pod-
komisji stałej ds. rynku pracy. 
Podczas obrad jej przewod-
niczący poseł Janusz Śniadek 
zapowiedział, że komisja wniesie 
poprawkę do obywatelskiego 
projektu ustawy zakładającą 
zmniejszenie liczby niedziel w 
miesiącu wolnych od pracy w 
handlu z 4 do 2. Handel miałby 
być ograniczony w drugą i 
czwartą niedzielę miesiąca. 
W ocenie komisji, w której 
większość ma partia rządząca 
jest to kompromisowe roz-
wiązanie. – To żaden kompro-
mis. To kompromitacja PiS-u, 
który w kampanii wyborczej 
obiecywał oddanie niedzieli 
pracownikom. Z wyborczych 
deklaracji trzeba się wywiązy-
wać, tym bardziej, że jeszcze 
jako partia opozycyjna, PiS 
złożył projekt poselski zakazu 
handlu we wszystkie niedziele. 
Dzisiaj już taki zdecydowany 
nie jest – komentuje Piotr 
Duda, przewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność. 

Podobnie propozycje rządzą-
cych ocenia Alfred Bujara, 
przewodniczący Krajowego 
Sekretariatu Banków, Handlu i 
Ubezpieczeń NSZZ Solidarność. 
Szef handlowej „S” dodaje, że 
bardzo kontrowersyjny jest 
również sam styl procedowania 
ustawy ograniczającej handel 
w niedziele. Kolejne posie-
dzenie sejmowej podkomisji, po 
którym projekt z poprawkami 
najprawdopodobniej zostanie 
przekazany do dalszych prac 
w Sejmie ma się odbyć 11 
października. To oznacza, że 
na wypracowanie kompromisu 
pomiędzy postulatami zawar-
tymi w obywatelskim projekcie, 
a poprawkami zgłoszonymi 
przez rządzących, nie ma już 
czasu. – Obywatelski projekt 
został skierowany do komisji 
równo rok temu. W tym okresie 

nie odbyło się praktycznie ani 
jedno merytoryczne posie-
dzenie dotyczące tej ustawy. 
Teraz rządzący przedstawiają 
propozycję, która w znacznym 
stopniu wypacza sens projektu 
ustawy, pod którym podpisało 
się ponad pół miliona obywateli. 
Stawiają nas pod ścianą: albo 
zaakceptujecie dwie niedziele, 
albo projekt nie wejdzie w życie 
od stycznia przyszłego roku. 
Doceniamy to, że obecny rząd 
jako pierwszy na poważnie zajął 
się kwestią handlu w niedziele. 
Jednak sposób w jaki to robi 
jest nie do zaakceptowania 
– podkreśla Alfred Bujara. 

Obawy handlowej Solidar-
ności budzą również nieofi -
cjalne informacje, według 
których rządzący planują wyłą-
czyć z ograniczeń dotyczących 
handlu w niedziele wszelkiego 
rodzaju centra dystrybucyjne 
logistyczne i magazynowe. 
– To dotyczy ogromnej rzeszy 
pracowników, którzy wyczekują 
wolnych niedziel tak samo, 
jak osoby zatrudnione w skle-
pach. Zapisy obywatelskiego 
projektu ustawy dotyczące 
tego rodzaju przedsiębiorstw 
są bardzo wyważone. Praca w 
nich ma być dopuszczalna za 
zgodą pracownika, w wymiarze 

nieprzekraczającym połowę 
niedziel w ciągu roku w przy-
padku danego pracownika. 
Takie rozwiązanie na pewno nie 
sparaliżuje dostaw towarów do 
sklepów, jak twierdzą krytycy, 
natomiast osoby zatrudnione w 
centrach logistycznych odzy-
skają prawo do normalnego 
życia rodzinnego. Tej sprawy 
na pewno nie odpuścimy 
– podkreśla szef handlowej „S”. 

Obywatelski projekt ustawy 
o wolnych niedzielach w 
handlu zakłada ograniczenia 
znacznie mniej restrykcyjne, 
niż te, obowiązujące w wielu 
innych krajach zachodniej 

Europy, z których pochodzą 
funkcjonujące w Polsce sieci 
handlowe. W niedziele czynne 
będą mogły być małe sklepy 
pod warunkiem, że za ladą 
stanie ich właściciel. Podobne 
zasady już dzisiaj funkcjonują 
w przypadku świąt ustawowo 
wolnych od pracy. Handlować 
będą mogły też m.in. piekarnie, 
stacje benzynowe, apteki, 
kioski z prasą, sklepy zloka-
lizowane na dworcach czy 
portach lotniczych. Projekt 
przewiduje również 7 tzw. 
niedziel handlowych w ciągu 
roku. Sklepy mają być czynne 
m.in. w niedziele poprzedza-

jące Boże Narodzenie oraz 
Wielkanoc, a także w okresach, 
w których organizowane są 
wyprzedaże.

Jak wskazują autorzy 
projektu, wbrew temu co 
twierdzą jego krytycy, ogra-
niczenie handlu w niedziele 
nie spowoduje spadku obrotów 
sklepów, a co za tym idzie 
konieczności zwolnień pracow-
ników. Powołują się m.in. na 
przykład Węgier, gdzie po 
wprowadzeniu podobnych 
ograniczeń zarówno obroty 
jak i zatrudnienie w handlu 
wzrosły.

ŁUKASZ KARCZMARZYK
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C
złowiek uczy się przez całe życie – głosi 
stare porzekadło. Ja np. zawsze byłem 
pełen podziwu dla pań kasjerek w 

marketach. Wielokrotnie podczas zakupów 
z niedowierzaniem obserwowałem, jak owe 
panie w ułamku sekundy potrafi ą zlokali-
zować na opakowaniu danego produktu kod 
kreskowy, w następnym ułamku „przejechać” 
tym kodem przez czytnik jednocześnie drugą 
ręką sięgając na taśmę po kolejny produkt i 
pytając mnie czy mam kartę stałego klienta 
oraz czy zbieram punkty, które można 
wymienić na pluszowe warzywa lub inne 
atrakcyjne fanty. Już dawno zarzuciłem 
próby ścigania się z paniami kasjerkami. Nie 
próbuję już pakować zakupów przy kasie, 
bo wiem, że nie mam z nimi szans. Wyścig 
zawsze kończył się tak samo. Zanim zdążyłem 
włożyć do reklamówki pierwszy zakupiony 
produkt, pani kasjerka skasowała wszystkie 
pozostałe i poinformowała mnie jaką kwotę 
powinienem uiścić, a kolejny klient zaczynał 
rzucać w moją stronę gniewne spojrzenia, 
że blokuję kolejkę. Aby uniknąć goryczy 
porażki wolę wrzucić wszystko jak leci z 
powrotem do wózka i spakować do toreb, 
gdzieś na boczku, na spokojnie.

Tak czy owak, do niedawna byłem prze-
konany, że wszelkiego rodzaju markety i 
dyskonty w ogóle jakoś funkcjonują wyłącznie 
dzięki nadprzyrodzonym zdolnościom pań 
kasjerek. Gdyby nie one zakupy zamiast 
kilkunastu minut trwałyby kilka godzin, a w 
kilometrowych kolejkach do kasy regularnie 
dochodziłoby do rękoczynów. Okazuje się, 
że byłem w błędzie. Winę za kolejki do kas 
w marketach ponoszą właśnie kasjerki. Jak 
donosi internetowy portal gazety, która swego 
czasu reklamowała się hasłem, że nie jest jej 
wszystko jedno, największa w Polsce sieć 
dyskontów zamierza wprowadzić samoob-
sługowe kasy właśnie po to, aby zakupy były 
szybsze. Wcale nie chodzi o to, aby jeszcze 
bardziej zmaksymalizować zyski, ani o to, 
żeby móc jeszcze bardziej ograniczyć tzw. 
koszty osobowe, czyli innymi słowy liczbę 
pracowników. To wszystko dla ciebie drogi 
kliencie – donosi z pełnym przekonaniem 
autor niniejszego „artykułu prasowego”. 

Przewijam dalej na owym portalu i znajduję 
kolejny pouczający „artykuł prasowy”. Tym 
razem jego autor przekonuje, że najwięk-
szym zagrożeniem dla polskiej gospodarki 
jest – uwaga, uwaga – niskie bezrobocie. Ja 
głupi zawsze myślałem, że jak bezrobocie 
jest niskie, to znaczy, że gospodarka ma się 
nieźle. Pracodawcy, aby zatrzymać u siebie 
pracowników, muszą im podnosić pensje. 

Pracownicy mają więcej pieniędzy, za które 
kupują więcej towarów i usług oferowanych 
przez fi rmy, a więc i fi rmy zyskują. Przedsię-
biorcy i pracownicy płacą więcej podatków 
do państwowej kasy, a mniej z tej kasy trzeba 
wydawać na zasiłki dla bezrobotnych. Innymi 
słowy wszystko wzajemnie się nakręca, 
gra i buczy. Okazuje się, że zdaniem pana 
autora „artykułu prasowego” wspartego 
przez kilku tzw. ekspertów jest dokładnie na 
odwrót. Gospodarka ma się najlepiej wtedy, 
gdy miliony ludzi są bez pracy, a ci którzy 
pracę mają zarabiają jak najmniej. Innymi 
słowy bez biedy i bezrobocia, nie ma wzrostu 
gospodarczego, a każde nowe miejsce pracy, 
każda podwyżka wynagrodzeń to kolejny 
gwóźdź do gospodarczej trumny. 

Człowiek uczy się przez całe życie. Trzeba 
tylko bardzo uważać czego i od kogo. 

TRZECI Z CZWARTĄ:)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: demotywatory.pl

Zawsze myślałem, że jak 
bezrobocie jest niskie, to znaczy, 
że gospodarka ma się nieźle. 
Okazuje się, że zdaniem 
niektórych jest dokładnie 
na odwrót.

LICZBA tygodnia

1
października przywrócony został wiek 
emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet 
i 65 lat dla mężczyzn. Obniżenie wieku 
emerytalnego było jednym z najważniejszych 
postulatów NSZZ Solidarność w ostatnich 
latach. Jego realizacja została zapisana 
w umowie programowej zawartej przed 
wyborami prezydenckimi przez Komisję 
Krajową Solidarności z ówczesnym 
kandydatem na urząd prezydenta Andrzejem 
Dudą. Wiek emerytalny został podwyższony 
do 67 roku życia w 2013 roku przez koalicję 
PO-PSL, mimo ogromnych protestów 
społecznych. Uprawnionych do przejścia na 
emeryturę według nowych zasad jest 331 tys. 
Polaków. Od 1 września wnioski o przyznanie 
tego świadczenia złożyło 196 tys. osób.  

Pracownicy fi lharmonii 
domagają się podwyżek
» PROBLEMY PRACOWNIKÓW FILHARMONII 
ŚLĄSKIEJ były jednym z tematów posiedzenia 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, 
które odbyło się 2 października w Katowicach. W 
spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji 
związkowych działających w tej instytucji oraz dyrektor 
fi lharmonii prof. Mirosław Jacek Błaszczyk.
Podczas spotkania, marszałek województwa śląskiego 
Wojciech Saługa zapowiedział, że w przyszłorocznym 
budżecie wygospodarowane zostaną pieniądze na 
podwyżki dla pracowników Filharmonii Śląskiej. 
– Podobne deklaracje słyszeliśmy już wielokrotnie, składali 
je m.in. członek Zarządu Województwa Śląskiego Henryk 
Mercik oraz przedstawiciele wydziału kultury, ale nic 
z nich nie wynikało. Obietnicę dotyczącą znalezienia 
środków w budżecie na podwyżki dla pracowników 
Filharmonii Śląskiej marszałek województwa złożył po 
raz pierwszy. Mamy nadzieję, że marszałek dotrzyma 
słowa i w przyszłym roku płace w fi lharmonii rzeczywiście 
wzrosną – mówi Marek Przegendza, przewodniczący 
Solidarności w Filharmonii Śląskiej. 
Podkreśla, że wynagrodzenia muzyków są uzależnione 
od stażu pracy i wynoszą od 1700 do 2300 zł netto, 
natomiast osoby zatrudnione w administracji zarabiają 
jeszcze mniej. W ciągu ostatnich ośmiu lat pracownicy 
tej instytucji tylko raz otrzymali niewielką regulację 
wynagrodzeń. – Od kilku lat kierujemy kolejne wnioski 
o podwyżki wynagrodzeń do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego, któremu fi lharmonia podlega, 
ale otrzymujemy tylko lakoniczne odpowiedzi. Ze 
względu na niskie płace z fi lharmonii odchodzą 
wybitni muzycy – mówi Marek Przegendza. Zaznacza, 
że ostatnie postulaty dotyczące podwyżek wynagrodzeń 
strona związkowa przedstawiła w lutym tego roku. 
Dotyczyły one wzrostu płac w wysokości 650 zł netto 
dla muzyków oraz 400 zł netto dla pracowników 
administracyjno-technicznych. 
W Filharmonii Śląskiej zatrudnionych jest przeszło 170 
muzyków oraz ponad 40 pracowników administracyjno-
technicznych. Przewodniczący Solidarności podkreśla, 
że Filharmonia Śląska należy do najważniejszych 
instytucji artystycznych województwa śląskiego i 
wzorowo wywiązuje się ze swojej misji, ale nie ma to 
przełożenia na zarobki zatrudnionych w niej osób.
W trakcie spotkania prof. Mirosław Jacek Błaszczyk 
poinformował, że dwa lata temu zakończyła się 
rozbudowa fi lharmonii. Obecnie kubatura budynku 
jest dwa razy większa, ale środki na jego utrzymanie 
pozostały na tym samym poziomie. 
Podczas posiedzenia WRDS Dominik Kolorz, 
przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności i 
wiceprzewodniczący Rady złożył wniosek dotyczący 
umożliwienia związkowcom z Filharmonii Śląskiej udziału 
w posiedzeniach Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów, 
poświęconych planowaniu budżetu na przyszły rok.

AGA

KRÓTKO 

Komunikat

Harmonogram szkoleń związkowych
październik-grudzień 2017 roku

Miejsce szkoleń: szkolenia stacjonarne w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność 
w Katowicach (ul. Floriana 7) i w biurach terenowych ZR

Dodatkowych informacji udzielą Państwu:
Agnieszka Lenartowicz (Biuro Szkoleń), pokój 223, tel. 32 353 84 25 w. 223, 555, tel. kom. 609 357 320, 

e-mail: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl

23-24 października 

– Wzmocnienie kompetencji lidera związkowego: 
wystąpienia publiczne i sztuka rozmowy – prowadzi: 
Agnieszka Lenartowicz-Łysik, sala 108

25-26 października 

– Negocjacje II – warsztaty doskonalące (dla osób, które 
uczestniczyły w szkoleniu Negocjacje I) – prowadzi: Jacek 
Majewski, sala 108

7 listopada 

– Szkolenie doskonalące dla społecznych inspektorów 
pracy: protokoły powypadkowe  – prowadzi: OIP Katowice, 
sala 108

20-21 listopada 

– Szkolenie podstawowe dla społecznych inspektorów 
pracy – prowadzi: Agnieszka Lenartowicz-Łysik/ Andrzej 
Kampa/ OIP Katowice, sala 108

22-23 listopada 

– Zagadnienia statutowo-organizacyjne i księgowe dla 
skarbników KZ i Zakładowych Komisji Rewizyjnych 
– prowadzi: Andrzej Kampa/ Beata Kocerba, sala 108

28-29 listopada oraz 30 listopada -1 grudnia

– Komunikacja w sytuacjach kryzysowych dla liderów 
organizacji – prowadzi: Maryla Kościńska (KK NSZZ 
Solidarność), sala 108 
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P
roponowane w stano-
wisku WRDS rozwią-
zania dotyczą rozsze-
rzenia systemu ulg w 
obciążeniach regula-

cyjnych ponoszonych przez 
przemysł w związku z unijną 
polityką klimatyczno-energe-
tyczną. Chodzi o dostosowanie 
do realiów polskiego rynku tzw. 
ulgi jakościowej i przejściowej. 
Choć obecnie oba te instrumenty 
funkcjonują, skorzystanie z nich 
jest uzależnione od spełnienia 
wyśrubowanych parametrów, 
nieosiągalnych dla zdecydo-
wanej większości działających 
w Polsce przedsiębiorstw ener-
gochłonnych. 

Postulaty dotyczące ulgi 
jakościowej i przejściowej zostały 
już sformułowane i przekazane 
rządowi w formie rekomendacji 
w ubiegłym roku najpierw 
przez WRDS w Katowicach, a 
następnie przez krajową Radę 
Dialogu Społecznego. Śląska 
Wojewódzka Rada Dialogu 
Społecznego powróciła do tej 
kwestii w związku z procedo-
waną obecnie ustawą o rynku 
mocy, która zakłada m.in. wpro-
wadzenie dodatkowych opłat 
dla przemysłu. Jak wskazano 
w stanowisku WRDS, choć 
ustawa ta jest bezwzględnie 
potrzebna, powinny jej towarzy-
szyć systemowe rekompensaty 
dla przemysłu energochłonnego. 
– Jakkolwiek docenić należy 
troskę Rządu RP o długofalowy 

rozwój polskiej energetyki, dla 
którego rynek mocy jest ważnym 
narzędziem, to jednak trzeba 
również jasno powiedzieć, że 
nowa opłata mocowa, nawet 
w obniżonej dla branż energo-
chłonnych postaci, tym bardziej 
pogłębi problemy wynikające 

z niekorzystnej dla sektorów 
energochłonnych struktury 
kosztów energii elektrycznej w 
Polsce – czytamy w stanowisku 
WRDS przyjętym 2 października. 

Uczestniczący w obradach 
WRDS wiceminister energii 
Grzegorz Tobiszowski zade-

klarował, że instrumenty 
proponowane przez Radę 
zostaną uwzględnione w 
parlamentarnych pracach nad 
ustawą o rynku mocy. – Jeśli ta 
deklaracja zostanie spełniona, 
będzie można powiedzieć, że 
rząd zrealizował łącznie trzy 

czwarte postulatów dotyczących 
przemysłu energochłonnego 
zawartych w ubiegłorocznych 
uchwałach śląskiej WRDS oraz 
krajowej Rady Dialogu Społecz-
nego. Będzie to miało niebaga-
telne znaczenie dla kondycji 
branż energochłonnych oraz 

na rynek pracy w naszym 
regionie. Pracodawcy obecni 
na obradach WRDS 2 paździer-
nika zapowiedzieli, że wdro-
żenie tych rozwiązań umożliwi 
im również podwyższenie 
wynagrodzeń pracowników 
– mówi Dominik Kolorz, szef 
śląsko-dąbrowskiej Solidar-
ności i wiceprzewodniczący 
WRDS w Katowicach.

Jak wskazano w stanowisku 
WRDS, celem objęcia przed-
siębiorstw energochłonnych 
systemem ulg w zakresie opłaty 
przejściowej i jakościowej jest 
umożliwienie polskiemu prze-
mysłowi funkcjonowania na 
zasadach zbliżonych do tych, 
które obowiązują w zachodnich 
państwach Unii Europejskiej. 
Obecnie koszty dla przemysłu 
związane z zakupem energii 
elektrycznej są znacznie wyższe 
niż w pozostałych krajach UE. 
Stanowi to główną barierę 
rozwoju działających w Polsce 
przedsiębiorstw, w szczególności 
z branży hutniczej. – Nie chodzi 
tutaj o przyznanie branżom 
energochłonnym jakichś przy-
wilejów. Rozwiązania, które 
postulujemy pozwolą tym 
zakładom konkurować na 
porównywalnych zasadach z 
resztą Europy. Ma to kluczowe 
znaczenie nie tylko dla pracow-
ników tych branż, ale dla całej 
polskiej gospodarki – podkreśla 
Dominik Kolorz.

ŁUKASZ KARCZMARZYK 

Foto: pixabay.com/CC0

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach zawnioskowała do rządzących o przyjęcie 
rozwiązań legislacyjnych umożliwiających obniżenie kosztów energii elektrycznej dla przemysłu 
energochłonnego. W trakcie obrad WRDS wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski zadeklarował, że rozwiązania 
służące wsparciu branż energochłonnych zostaną uwzględnione w procedowanej ustawie o rynku mocy. 

Konieczne wsparcie dla przemysłu

Zwolnienia grupowe w Rafako w Raciborzu
Liczba pracowników, których 
obejmie procedura zwolnień 
grupowych w Rafako w Raci-
borzu została zmniejszona z 
325 do 276 – to wynik nego-
cjacji pomiędzy zarządem spółki 
i organizacjami związkowymi. 

Porozumienie w sprawie 
zwolnień grupowych weszło 
w życie 2 października. Ich 
powodem jest planowany przez 
zarząd Rafako outsourcing części 
zadań wykonywanych obecnie 
przez pracowników spółki. 
– Podczas rozmów udało nam 
się przekonać pracodawcę do 
ograniczenia skali zwolnień i to 
jest najważniejsze. Co równie 
istotne, jest realna szansa, że 
liczba osób, których dotkną 
zwolnienia grupowe ostatecznie 
będzie jeszcze mniejsza – mówi 
Wiesław Oleszowski, przewod-
niczący Solidarności w Rafako. 

W wyniku negocjacji termin 
zakończenia procedury zwol-
nień grupowych został wydłu-
żony do 31 lipca przyszłego roku. 
Pierwotnie redukcja miała się 
zakończyć wraz z końcem marca 
2018 roku. – Uzgodniliśmy, że 
zwolnienia zostaną podzielone 
na 3 tury. Pod koniec marca po 
zakończeniu 2 tury zwolnień 

przeprowadzimy jeszcze jedne 
negocjacje. Celem tych rozmów 
będzie ponowne przeanali-
zowanie sytuacji i ocena, czy 
przekazanie do outsourcingu 
poszczególnych działów jest 

rzeczywiście konieczne – mówi 
Wiesław Oleszowski. 

Jak informuje przewodni-
czący, zwolnieniami grupo-
wymi zostaną objęci przede 
wszystkim pracownicy niezwią-

zani bezpośrednio z produkcją. 
– Jednym z elementów wsparcia 
dla pracowników, których 
dotkną redukcje będzie pomoc 
profesjonalnej fi rmy pośredni-
ctwa pracy, która pomoże im 

znaleźć nowe zatrudnienie. 
W naszym zakładzie zostanie 
również utworzone stano-
wisko Powiatowego Urzędu 
Pracy, które będzie obsługiwać 
zwalnianych pracowników tu 
na miejscu – mówi szef zakła-
dowej Solidarności. 

W porozumieniu dotyczącym 
zwolnień grupowych zawarto 
również klauzulę społeczną, 
która gwarantuje wszystkim 
pracownikom objętym zwol-
nieniami indywidualne podej-
ście ze strony pracodawcy. 
– Chodzi szczególnie o osoby 
w trudnej sytuacji życiowej np. 
samotnie wychowujące dzieci, 
czy też rodziny, w których oboje 
małżonków jest zatrudnionych 
w Rafako. W takiej sytuacji pracę 
straci tylko jedno z małżonków, 
nawet jeśli oboje znajdą się na 
liście do zwolnienia – tłumaczy 
Oleszowski. 

To już kolejna w ostatnich 
latach redukcja zatrudnienia w 
Rafako. W styczniu 2017 roku 
w fi rmie zakończył się program 
dobrowolnych odejść, w wyniku 
którego z pracy zrezygnowało 
128 pracowników. 

Powodem zwolnień grupo-
wych w Rafako jest bardzo 

trudna sytuacja w branży 
producentów sprzętu i urzą-
dzeń dla energetyki węglowej. 
Wynika ona przede wszystkim 
z coraz bardziej restrykcyjnych 
obostrzeń polityki klimatyczno-
-energetycznej Unii Europej-
skiej. Przed kilkoma tygodniami 
minister energii Krzysztof 
Tchórzewski publicznie poinfor-
mował, że ostatnią dużą inwe-
stycją w energetykę węglową 
ma być budowa nowego bloku 
energetycznego w Elektrowni 
Ostrołęka. – Jeśli tak się stanie, 
zostaną nam tylko remonty 
i serwis, a to zdecydowanie 
za mało. Próbujemy szukać 
kontraktów za granicą, szcze-
gólnie w krajach, gdzie nie 
obowiązuje antywęglowa 
polityka UE. Jednak przy 
dużej konkurencji wejście na 
zagraniczne rynki jest bardzo 
trudne – podkreśla Wiesław 
Oleszowski. 

Należąca do Grupy PBG 
spółka Rafako w Raciborzu 
jest generalnym wykonawcą 
bloków energetycznych i 
największym w Europie produ-
centem kotłów. Firma zatrudnia 
niespełna 1800 pracowników.

ŁK
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4 października w spółce Yazaki Automotive Products Poland w Mikołowie rozpoczęło się referendum 
strajkowe. Związkowcy domagają się podwyższenia wynagrodzeń wszystkich pracowników fi rmy o 500 zł brutto.

Referendum strajkowe w Yazaki
R

eferendum rozpo-
częło się o godz. 
9 . 0 0  n a  j e d n e j 
z  z a k ł a d o w y c h 
stołówek i cieszy 

się dużym poparciem wśród 
pracowników – mówi Kata-
rzyna Grabowska, przewod-
nicząca Solidarności w YAPP. 
Podkreśla, że głosowanie 
potrwa do 13 października. 
– Urna będzie wystawiana 
kolejno na każdej stołówce, 
tak by wszyscy pracownicy 
mogli wziąć udział w refe-
rendum w miejscu dogodnym 
dla siebie, podczas przerwy 
śniadaniowej, przed rozpo-
częciem pracy lub po jej 
zakończeniu – dodaje.

Decyzja o przeprowadzeniu 
referendum została podjęta 
przez zakładową organizację 
NSZZ Solidarność. – Chcemy 
poznać opinię pracowników, 
dowiedzieć się, czy popierają 
naszą walkę o wyższe wyna-
grodzenia i są gotowi przyłą-
czyć się do akcji strajkowej, 
jeśli zostanie zorganizowana. 
Wyniki referendum będą 
wiążące – mówi Katarzyna 
Grabowska.

Podkreśla,  że zarobki 
pracowników produkcyjnych 
w fi rmie są niskie i nieade-
kwatne do wykonywanej 
przez nich pracy. Średnia 
płaca zasadnicza na wydzia-
łach produkcyjnych to 2112 
zł brutto. Natomiast średnie 
wynagrodzenie z dodatkiem 
stażowym, z dodatkiem za 
pracę w godzinach nocnych 
oraz ze świadczeniem urlo-
powym wynosi ok. 2280 zł 

brutto. – Takie płace znie-
chęcają ludzi do pracy w 
Yazaki. Tylko od stycznia 
do końca sierpnia tego roku 
z fi rmy odeszło 500 osób. 9 
na 10 nowo zatrudnionych 
pracowników nie jest w stanie 

przepracować nawet roku. 
Pozostali są zmęczeni ciągłym 
przyuczaniem nowych osób 
do pracy. Dlatego domagamy 
się znaczących podwyżek 
wynagrodzeń, które pozwolą 
ustabilizować zatrudnienie w 

naszej fi rmie – dodaje prze-
wodnicząca NSZZ Solidarności 
w mikołowskiej spółce.

Oprócz wzrostu płac strona 
związkowa przedstawiła praco-
dawcy postulaty dotyczące 
m.in. objęcia wszystkich 

pracowników fi rmy premią 
frekwencyjną, podwyższenia 
premii świątecznej oraz wpro-
wadzenia dodatkowej rocznej 
premii frekwencyjnej dla 
osób, które przez cały rok nie 
opuściły ani jednej dniówki.

Spór zbiorowy dotyczący 
wzrostu wynagrodzeń został 
wszczęty przez zakładową 
Solidarność 21 lipca 2017 roku 
i wszedł już w etap mediacji. 
Ostania runda negocjacji z 
udziałem mediatora wyzna-
czonego przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej odbyła się 26 
września, ale nie doprowa-
dziła do zbliżenia stanowisk. 

Jak informuje Katarzyna 
Grabowska, w odpowiedzi na 
postulaty strony związkowej 
pracodawca zaproponował 
podwyżki wynagrodzeń 
uzależnione od stażu pracy 
w fi rmie. Osoby, które prze-
pracowały w Yazaki mniej niż 
3 miesiące nie otrzymałyby 
nic. Wynagrodzenie zasad-
nicze pracowników o stażu 
pracy od 3 miesięcy do 2 lat 
miałoby wynosić 2150 zł 
brutto. Osoby posiadające staż 
pracy w fi rmie od 2 do 10 lat 
dostałyby podwyżkę wyno-
szącą 200 zł brutto, a powyżej 
10 lat, 225 zł brutto. – Takie 
rozwiązania nie satysfakcjo-
nują pracowników – mówi 
przewodnicząca Solidarności 
w Yazaki.

Kolejna runda rozmów 
płacowych z udziałem media-
tora zaplanowana została na 
18 października.

Spółka Yazaki Automotive 
Products Poland w Mikołowie 
zajmuje się produkcją samo-
chodowych wiązek elektrycz-
nych. Firma zatrudnia ok. 2200 
osób. Do Solidarności należy 
ponad 1000 pracowników.

AGNIESZKA KONIECZNY

Foto: TŚD

Koniec batalii o deputaty?
Emeryci górniczy otrzymają 
ekwiwalent w wysokości 10 
tys. zł z tytułu utraconego 
deputatu węglowego. Pieniądze 
zostaną wypłacone jeszcze w 
tym roku i trafi ą do 240 tysięcy 
rodzin górniczych – poinfor-
mował 29 września minister 
energii Krzysztof Tchórzewski 
podczas konferencji prasowej 
zorganizowanej w Sejmie.

Bronisław Skoczek, prze-
wodniczący Regionalnej Sekcji 
Emerytów i Rencistów NSZZ 
Solidarność podkreśla, że 
w kwestii deputatu węglo-
wego nastąpił przełom, ale 
informacje przekazane przez 
przedstawicieli resortu energii 
są mało konkretne. – 10 tys. 
zł na rękę to spora kwota. Nie 
wiadomo, czy w ten sposób 
rząd zamierza załatwić sprawę 
zaległego deputatu, czy raczej 
będzie to próba jednorazo-
wego wypłacenia pieniędzy 
w zamian za zrzeczenie się 
przez emerytów prawa do 
ekwiwalentu za węgiel w 
kolejnych latach. Musimy 

poczekać na szczegółowe 
rozwiązania – mówi Broni-
sław Skoczek.

Kwestia deputatu ciągnie 
się od kilku lat. Z wypłacania 
byłym pracownikom ekwi-
walentu za węgiel zrezyg-
nowały Jastrzębska Spółka 
Węglowa i Kompania Węglowa, 
a Katowicki Holding Węglowy 
zawiesił to świadczenie na 
okres trzech lat. Takie decyzje 
spółek górniczych doprowa-
dziły do nierówności wśród 
emerytów. Część z nich została 
zupełnie deputatu pozbawiona, 
inni w dalszym ciągu otrzymują 
ekwiwalent w formie świad-
czenia pieniężnego. Są to np. 
byli pracownicy nieistniejących 
już zakładów, w stosunku do 
których zobowiązania przejął 
budżet państwa.

Przeciwko wypowiedzeniu 
tysiącom emerytów prawa do 
deputatu Solidarność protesto-
wała od kilku lat, argumentując, 
że jest on jednym z najstar-
szych uprawnień górniczych. 
– Poprzednia koalicja rządząca 

PO-PSL w ogóle nie chciała z 
nami na ten temat rozmawiać 
– przypomina przewodniczący 
Regionalnej Sekcji Emerytów 
i Rencistów.

W ocenie związkowców z „S” 
zobowiązania wobec wszystkich 
emerytów górniczych powinien 
przejąć budżet państwa i ZUS, 
wypłacając ekwiwalent za węgiel 
razem z emeryturą. – Bylibyśmy 
skłonni zaakceptować wypłatę 
jednorazowego świadczenia w 
zamian za zrzeczenie się przez 
emerytów prawa do deputatu, 
ale tylko pod warunkiem, że 
oni sami wyrażą na to zgodę. 
Należy zostawić im wybór. 
– dodaje Bronisław Skoczek.

P r o p o z y c j a  w y p ł a t y 
emerytom górniczym jednora-
zowego świadczenia w zamian 
za zrzeczenie się przez nich 
roszczeń do deputatu w przy-
szłości pojawiła się jesienią 2016 
roku z inicjatywy Ministerstwa 
Finansów, ale wówczas nie 
uzyskała akceptacji strony 
społecznej.

AGA

Spór zbiorowy w Hucie Pokój 
5 października przed bramą 
główną Huty Pokój w Rudzie 
Śląskiej pikietować będą jej 
pracownicy. 4 października w 
zakładzie rozpoczął się spór 
zbiorowy. Związki zawodowe 
żądają podwyżki płac o 300 
zł netto dla całej załogi. 
Zdaniem zarządu wzrost 
płac nie jest możliwy ze 
względu na trudną sytuację 
fi nansową huty.

Decyzję o organizacji 
pikiety działające w zakła-
dzie organizacje związkowe 
podjęły 4 października, 
podczas pierwszego, formal-
nego spotkania z pełno-
mocnikiem pracodawcy w 
ramach sporu zbiorowego. 
– Pracownicy chcą pokazać 
swoje niezadowolenie z 
niskich zarobków. Chcemy też 
zwrócić uwagę, że jesteśmy 
bardzo zaniepokojeni o przy-
szłość huty – podkreśla Paweł 
Bąk, wiceprzewodniczący 
zakładowej Solidarności. 

Rozmowy płacowe z 
zarządem huty na temat 

podwyżek związkowcy 
rozpoczęli kilka miesięcy 
temu. Konieczność wzrostu 
płac strona związkowa 
u z a s a d n i a ł a  l i c z n y m i 
odejściami pracowników 
z zakładu. – W ostatnich 
miesiącach z pracy w hucie 
rezygnuje coraz więcej ludzi. 
Odchodzą zwłaszcza wyso-
kiej klasy fachowcy, obecnie 
bardzo poszukiwani na 
rynku pracy – informuje 
Paweł Bąk. 

W odpowiedzi na postu-
laty strony społecznej zarząd 
huty stwierdził, że podwyżki 
nie są możliwe ze względu na 
zadłużenie zakładu. Jednak 
jak informuje Paweł Bąk, 
podczas spotkań ze związ-
kowcami pracodawca przed-
stawiał sprzeczne informacje 
dotyczące kondycji fi nan-
sowej fi rmy. – Raz twierdził, 
że długi huty wynoszą 100 
mln zł, innym razem, że 
294 mln zł. W tej sytuacji 
podjęliśmy decyzję o rozpo-
częciu sporu zbiorowego 

i zażądaliśmy podwyżki 
płac o 300 zł dla każdego 
pracownika. Przez pełno-
mocnika zarządu będziemy 
d o m a g a ć  s i ę  r o z m ó w 
o podwyżkach już nie z 
kierownictwem huty, lecz z 
jej właścicielem – wyjaśnia 
wiceprzewodniczący. 

Od właściciela strona 
związkowa oczekuje też 
gwarancji, że produkcja w 
hucie nie zostanie wyga-
szona. – Spodziewaliśmy się, 
że nowy właściciel będzie 
inwestował w zakład, że 
postawi na jego rozwój. 
Tymczasem coraz częściej 
huta ma problemy z dosta-
wami wsadu. Nie wiemy, 
czy to nie celowe działanie, 
zmierzające do jej zamknięcia 
– podkreśla Paweł Bąk.

N a l e ż ą c a  d o  G r u p y 
Węglokoks rudzka Huta 
Pokój zatrudnia ponad 1000 
pracowników. Produkuje 
m.in. blachy i konstrukcje 
stalowe.

BEA



U
stawa o szczegól-
nych rozwiąza-
niach zapewnia-
jących poprawę 
jakości i dostęp-

ności do świadczeń opieki 
zdrowotnej weszła w życie 
26 września. Opracowany 
przez Ministerstwo Zdrowia 
dokument zakłada, że jeszcze 
w tym roku z rezerw celowych 
budżetu państwa do systemu 
ochrony zdrowia zostanie 
przekazanych dodatkowych 
281,8 mln zł. Środki przezna-
czone będą na zakup sprzętu 
i aparatury medycznej. Za 
blisko 63,8 mln zł zakupiony 
zostanie sprzęt na potrzeby 
onkologii, pediatrii i chirurgii. 
60 mln zł trafi  na zakup apara-
tury dla oddziałów neonato-
logii III poziomu referencyj-
nego. Od 12 do 24 mln zł rząd 
planuje przeznaczyć na zakup 
16 dentobusów, po jednym 
dla każdego województwa. 
134 mln zł wydane zostanie 
na doposażenie gabinetów 
profilaktyki zdrowotnej w 
szkołach. W założeniu resortu 
zdrowia zakup wysokiej klasy 
aparatury przyczyni się do 
ograniczenia gigantycznych 
kolejek do lekarzy specjali-
stów oraz czasu oczekiwania 
pacjentów na specjalistyczne 
badania i zabiegi.

Zdaniem związkowców z 
Regionalnej Sekcji Ochrony 
Zdrowia NSZZ Solidarność 
w Katowicach zaplanowany 
przez resort podział pieniędzy 
z budżetu państwa jest nieade-
kwatny zarówno do potrzeb 

pacjentów, jak pracowników 
służby zdrowia. W ich prze-
konaniu kolejne inwestycje w 
sprzęt nie poprawią dostępności 
do świadczeń zdrowotnych. Nie 
są też w stanie powstrzymać 
odpływu wykwalifi kowanej 
kadry z publicznej służby 
zdrowia. – W tej ustawie jest 
tylko sprzęt, a zabrakło czło-

wieka. Obecnie oprócz braku 
pieniędzy palącym problemem 
we wszystkich państwowych 
placówkach medycznych jest 
brak wyspecjalizowanej kadry, 
zarówno lekarzy jak i pielęg-
niarek. Nierealne więc jest, by 
zakup sprzętu poważnie skrócił 
czas oczekiwania pacjentów w 
kolejkach do lekarzy lub na 

operacje. Tu nawet najdosko-
nalsza aparatura nie pomoże, 
bo do wykonywania tych 
usług brakuje specjalistów. 
Jeśli resort nie powstrzyma ich 
odpływu do prywatnej służby 
zdrowia oraz za granicę, to 
nawet najlepsze urządzenia 
nie ograniczą kolejek w służbie 
zdrowia – ocenia Halina Cier-

piał, przewodnicząca RSOZ 
NSZZ Solidarność. 

Jej zdaniem przy podziale 
dodatkowych środków dla 
sektora ochrony zdrowia mini-
sterstwo powinno w pierwszej 
kolejności uwzględnić fi nan-
sowe zobowiązania wobec 
placówek medycznych i ich 
pracowników. Przypomina, że 

już na początku września wiele 
szpitali wyczerpało kontrakty 
z NFZ, a fundusz do tej pory 
nie zwrócił im wielomiliono-
wych środków za nadwyko-
nania usług medycznych. Jak 
podkreśla przewodnicząca, 
to głównie brak zwrotów za 
ponadplanowe świadczenia 
ma istotny wpływ na ograni-
czenie dostępności pacjentów 
do leczenia. – Zadłużonych 
szpitali nie stać na fi nanso-
wanie kosztownych zabiegów, 
dlatego odkładają je na bardzo 
odległe terminy – zaznacza.

Tymczasem zgodnie z 
zapowiedzią ministra zdrowia 
Konstantego Radziwiłła, jeszcze 
w tym roku z rezerw celo-
wych budżetu państwa do 
systemu ochrony zdrowia mogą 
trafi ć dodatkowe pieniądze na 
poprawę jakości opieki zdro-
wotnej. Jak poinformował, 
ich wysokość w połączeniu ze 
środkami zagwarantowanymi 
w specustawie może osiągnąć 
łącznie 3 mld zł. Związkowcy z 
RSOZ liczą, że tym razem więk-
szość pieniędzy ze składek zdro-
wotnych Polaków nie zostanie 
wydana na zakup aparatury 
medycznej. – Te środki powinny 
przede wszystkim zostać prze-
znaczone na zobowiązania 
finansowe NFZ wobec placówek 
medycznych. Jeśli tak się nie 
stanie, to będziemy mieli szpi-
tale z najlepszą aparaturą, z 
której pacjenci nie będą mogli 
jednak korzystać, bo nie będzie 
tam specjalistycznej kadry 
– uważa Halina Cierpiał.

BEATA GAJDZISZEWSKA
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Do końca roku do systemu ochrony zdrowia trafi  dodatkowe 281,8 mln zł. Dofi nansowanie zostanie przeznaczone na 
zakup sprzętu, co ma ograniczyć czas oczekiwania na zabiegi medyczne. W ocenie Solidarności ochrony zdrowia, aby skrócić 
kolejki do specjalistów należy przede wszystkim powstrzymać odpływ lekarzy i pielęgniarek z publicznej służby zdrowia.

Jest sprzęt, zabrakło człowieka

Podwyżki, które nie zadowoliły nikogo
Wzrost płac zasadniczych 
pracowników medycznych 
o 20, 30 zł i pominięcie 
osób wykonujących zawody 
niemedyczne – tak w wielu 
placówkach służby zdrowia 
w województwie śląskim 
wygląda realizacja pierw-
szego etapu ustawy regu-
lującej sposób ustalania 
najniższego wynagrodzenia 
pracowników medycznych. 

Ustawa weszła w życie 16 
sierpnia. Zgodnie z jej zapi-
sami dyrektorzy placówek 
medycznych mieli czas do 
połowy września na podpisanie 
porozumień płacowych z orga-
nizacjami związkowymi. Wice-
przewodnicząca Regionalnego 
Sekretariatu Ochrony Zdrowia 
NSZZ Solidarność w Katowicach 
Joanna Lukosek podkreśla, że 
podczas prowadzonych w tej 
sprawie negocjacji zdecydo-
wana większość pracodawców 
przedstawiła propozycje, 
których strona związkowa 
nie mogła zaakceptować. 
– W większości jednostek nie 

udało się podpisać porozu-
mień. Ostatecznie dyrektorzy 
jednostronnie wprowadzili 
rozporządzenia regulujące 

sposób wzrostu wynagrodzeń 
– wyjaśnia Joanna Lukosek.

Zgodnie z decyzjami praco-
dawców pracownicy medyczni 

otrzymali niewielkie podwyżki, 
natomiast osoby wykonujące 
zawody niemedyczne, np. 
pracownicy administracji, reje-

stratorki i sekretarki medyczne 
w większości placówek zostali 
zupełnie pominięci lub ich 
płace wzrosły zaledwie o 
kilka złotych. Wiceprzewod-
nicząca Regionalnego Sekre-
tariatu Ochrony Zdrowia 
podkreśla, że w ustawie 
zabrakło wskaźników, zgodnie 
z którymi wynagrodzenia 
pracowników niemedycznych 
mogłyby zostać podwyższone. 
– Pracownicy, którzy zara-
biają najmniej kolejny raz 
zostali pominięci. Wśród 
nich są osoby, które wyna-
grodzenie na poziomie płacy 
minimalnej otrzymują dopiero 
po wliczeniu np. dodatku 
stażowego – mówi.

Kolejne negocjacje płacowe 
w placówkach służby zdrowia 
powinny zostać zakończone w 
maju przyszłego roku. Krajowy 
Sekretariat Ochrony Zdrowia 
NSZZ Solidarność przygotował 
ankietę dotyczącą realizacji 
I etapu ustawy regulującej 
sposób ustalania najniższego 
wynagrodzenia pracowników 

medycznych. Ankieta została 
przekazana organizacjom 
związkowym „S” działającym 
w placówkach medycznych. 
– To da pełny obraz tego, w 
jaki sposób rzeczywiście prze-
biegało wdrażanie podwyżek 
na terenie całej Polski i będzie 
stanowiło materiał do nego-
cjacji z przedstawicielami 
resortu zdrowia na temat 
poprawek do ustawy – zaznacza 
Joanna Lukosek.

Obowiązująca od sierpnia 
ustawa zakłada, że wynagro-
dzenia pracowników medycz-
nych będą stopniowo wzrastać 
do 2021 roku. Z wyliczeń 
resortu zdrowia opartych m.in. 
na prognozie przeciętnego 
wynagrodzenie w gospo-
darce narodowej wynika, że 
za 4 lata pielęgniarka będzie 
zarabiała od 5,3 do 3,2 tys. zł 
brutto, a lekarz od 6,4 do 3,7 
tys. zł brutto. Zróżnicowanie 
stawek związane jest m.in. z 
posiadanym wykształceniem 
czy stopniem specjalizacji.

AGA
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W
ydarzenie 
honorowym 
patronatem 
objęła mał-
żonka pre-

zydenta RP Agata Kornhauser-
-Duda. Jednym z patronów 
medialnych turnieju jest 
Tygodnik Śląsko-Dąbrowski 
NSZZ Solidarność. Zapro-
szenie do udziału w Memo-
riale przyjęły zespoły: MKS 
Dąbrowa Górnicza, TJ Sokol 
Frýdek-Místek, Békéscsabai 
RSE oraz Hapoel Kfar Saba.

Drużyny będą rywalizo-
wały ze sobą w systemie każda 
z każdą. Memoriał rozpocznie 
się 6 października o godz. 
12.00 meczem pomiędzy 
siatkarkami z Węgier i Izraela, 
po którym nastąpi ofi cjalne 
otwarcie imprezy. O godz. 
15.00 zmierzą się zawod-
niczki z Polski i z Czech. W 
pierwszym dniu Memoriału 
rozegrany zostanie także 
Mecz o Superpuchar Polski 
pomiędzy Chemikiem Police i 
Budowlanymi Łódź. Początek 
tego meczu zaplanowano na 
godz. 18.00.

Następnego dnia mecze 
rozegrane zostaną o godz. 
14.00 i 18.00. Podczas pierw-
szego z nich na parkiet wyjdą 
zespoły z Węgier i Czech, w 
kolejnym drużyna z Polski 
zmierzy się z przeciwnicz-
kami z Izraela. Natomiast 8 
października o godz. 10.00 
w dąbrowskiej hali wystąpią 
zespoły z Czech i Izraela, a 
o godz. 12.45 zmierzą się 
drużyny z Polski i z Węgier. 
Ofi cjalne zakończenie imprezy 
i wręczenie medali zaplano-
wane zostało na godz. 14.30.

W trakcie imprezy odbędzie 
się także m.in. parada moto-
cykli ulicami Dąbrowy Górni-
czej oraz pokaz udzielania 
pierwszej pomocy połączony 
z symulacją wypadku drogo-
wego. W Memoriale wezmą 
udział szkoły, instytucje i 
organizacje charytatywne 
im. Agaty Mróz-Olszewskiej, 
które będą miały okazję zapre-

zentować swoją działalność. 
Organizatorzy przewidzili 
także liczne atrakcje m.in. 
konkursy dla dzieci.

R o z g r y w k o m  b ę d z i e 
towarzyszyła akcja krwio-
dawstwa oraz rejestracja 
dawców szpiku kostnego. 
Mieczysław Barański, jeden 

z założycieli Fundacji Kropla 
Życia podkreśla, że w ten 
sposób Fundacja stara się 
budzić ludzkie serca na 
potrzeby innych. – Pochło-
nięci codziennymi sprawami 
niejednokrotnie zapominamy, 
że możemy komuś pomóc 
oraz może dojść do sytu-

acji, w której sami będziemy 
potrzebowali pomocy. Krew 
jest najcenniejszym darem, 
który możemy przekazać 
drugiemu człowiekowi i dzięki 
temu uratować mu życie. Do 
udziału w imprezie zapra-
szamy wszystkie osoby, które 
chciałyby podzielić się krwią 

lub zostać potencjalnym dawcą 
szpiku kostnego – zaznacza 
Mieczysław Barański. 

Dodaje, że oddawanie 
krwi oraz rejestracja w bazie 
dawców szpiku kostnego to 
działania, które nie wymagają 
wielkiego wysiłku. W jego 
ocenie wysiłki podejmo-

wane przez Fundację Kropla 
Życia oraz inne instytucje 
zajmujące się promowaniem 
krwiodawstwa i transplantacji 
szpiku kostnego przynoszą 
skutek. W 2008 roku w Polsce 
zarejestrowanych było 30 
tys. potencjalnych dawców 
szpiku kostnego, w zeszłym 
roku takich osób było już 
przeszło milion.

Idea Memoriału im. Agaty 
Mróz-Olszewskiej zrodziła się 
w 2008 roku, kilka miesięcy 
po śmierci siatkarki. Jej pomy-
słodawcami byli m.in. mąż 
Agaty Jacek Olszewski, śp. 
Krysytna Bochenek oraz 
przedstawiciele Fundacji 777, 
zajmującej się szukaniem 
dawcy szpiku kostnego dla 
siatkarki. – Agata była osobą 
bardzo ciepłą. Mimo ciężkiej 
choroby Agata miała odwagę 
mówić o tych problemach. 
Potrafiła zmobilizować kibiców 
do oddania w krótkim okresie 
1600 litrów krwi – dodaje 
Mieczysław Barański.

Pierwszy Memoriał im. 
Agaty Mróz-Olszewskiej roze-
grany został w 2009 roku 
w katowickim Spodku pod 
patronatem ówczesnej prezy-
dentowej Marii Kaczyńskiej 
oraz byłych pierwszych dam 
Danuty Wałęsy i Jolanty Kwaś-
niewskej. W jego promocję 
zaangażowały s ię  m.in. 
klubowe koleżanki Agaty 
oraz siatkarki z reprezentacji 
Polski. Do 2012 roku impreza 
miała charakter cykliczny i 
cieszyła się ogromnym powo-
dzeniem. Oprócz miłośników 
siatkówki brali w niej udział 
przedstawiciele świata sportu, 
nauki i medycyny. Dzięki 
staraniom m.in. Fundacji 
Kropla Życia po przerwie 
Memoriał został wznowiony 
w zeszłym roku. Wśród osób, 
które zaangażowały się w 
promocję tego wydarzenia 
znajdują się m.in. znani spor-
towcy Robert Korzeniowski i 
Andrzej Supron oraz artysta 
kabaretowy Marcin Daniec.

AGNIESZKA KONIECZNY

V I  M E M O R I A Ł  AG AT Y  M R Ó Z - O L S Z E W S K I E J Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność
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Od 6 do 8 października w Hali Widowiskowo-Sportowej „Centrum” w Dąbrowie Górniczej zorganizowany 
zostanie VI Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej. W imprezie wezmą udział żeńskie kluby siatkarskie z Polski, 
Czech, Węgier i Izraela.

VI Memoriał im. Agaty Mróz-Olszewskiej

Reklama

Foto: TŚD
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Marcin Bartkiewicz
CDO24

Z
godnie z nową ustawą o 
kredycie hipotecznym 
oraz o nadzorze nad 

pośrednikami kredytu hipo-
tecznego i agentami pośrednik 
oraz agent powinni poin-
formować kredytobiorcę o 
prowizji oraz innych wynagro-
dzeniach w formie pieniężnej 
lub innej uzgodnionej formie 
korzyści fi nansowej, a także 
ich wysokości, o ile jest znana, 
przekazywanych przez kredy-
todawcę lub inne podmioty 
pośrednikowi kredytu hipo-
tecznego lub agentowi.

Obowiązek ten dotyczy 
również wynagrodzeń zwią-
zanych z zawarciem z konsu-
mentem umowy o kredyt 
hipoteczny, jak również o 
opłatach ponoszonych bezpo-
średnio przez konsumenta 
na rzecz pośrednika kredytu 
hipotecznego lub agenta za 
świadczone usługi, a w przy-
padku niemożności usta-
lenia tej opłaty – informację 
o sposobie jej obliczania.

Pewnym novum są uregulo-
wania odnoszące się do czasu 
rozpatrywania wniosku o 
udzielenie kredytu hipotecz-
nego oraz wydania decyzji 
kredytowej. Zgodnie z nowymi 
przepisami klient składając 
wniosek kredytowy do banku 
może się spodziewać decyzji 
kredytowej nie wcześniej niż w 
dwudziestym pierwszym dniu 
od otrzymania wniosku, chyba 
że konsument wyrazi zgodę 
na wcześniejsze otrzymanie 
decyzji. O możliwości wcześ-
niejszego przekazania decyzji 
kredytowej, przed terminem 
21 dni, kredytodawca jest 
obowiązany poinformować 
konsumenta. Decyzja kredy-
towa, która zresztą stanowi 

ofertę w rozumieniu art. 
66 Kodeksu cywilnego, jest 
wiążąca dla kredytodawcy 
przez 14 dni i nie może być 
zmodyfikowana. Nie można też 
wymagać od klienta przyjęcia 
oferty przed tym terminem.

Ustawodawca reguluje 
również kwestię przedtermi-
nowej spłaty kredytu przez 
konsumenta. Należy wskazać, 
iż w przypadku spłaty całości 
kredytu hipotecznego przed 
terminem określonym w 
umowie o kredyt hipoteczny, 
całkowity koszt kredytu hipo-
tecznego ulega obniżeniu o 
odsetki i inne koszty kredytu 
hipotecznego przypadające 
za okres, o który skrócono 
obowiązywanie tej umowy, 
chociażby konsument poniósł 
je przed tą spłatą. 

Strony mogą zastrzec w 
umowie o kredyt hipoteczny 
rekompensatę w przypadku 
spłaty całości lub części kredytu 
hipotecznego przed terminem 
określonym w tej umowie. 
W przypadku kredytu hipo-
tecznego oprocentowanego 
zmienną stopą procentową 
kredytodawca może pobierać 
rekompensatę wyłącznie, gdy 
spłata całości lub części kredytu 
hipotecznego nastąpiła w okresie 
36 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy o kredyt hipoteczny. 
Rekompensata nie może być 
wyższa niż wysokość odsetek, 
które byłyby naliczone od spła-
conej przed terminem kwoty 
kredytu, w każdym razie nie 
może przekraczać 3 proc. spła-
canej kwoty zobowiązania.

W przypadku braku możli-
wości spłaty zobowiązania, 
kredytodawca winien zapewnić 
konsumentowi możliwość 
restrukturyzacji zadłużenia z 

uwagi na sytuację majątkową 
konsumenta poprzez m. in.: 
zaoferowanie konsumentowi 
możliwości czasowego zawie-
szenia spłaty kredytu hipo-
tecznego, zmianę wysokości 
rat kapitałowo-odsetkowych 
kredytu hipotecznego, wydłu-
żenie okresu kredytowania. 
Jeżeli konsument będzie się 
spóźniał ze spłatą rat kredy-
todawca ma wezwać go do 
zapłaty, wyznaczając jednak 
termin nie krótszy niż 14 dni. 
Wezwanie powinno również 
zawierać informację o ww. 
możliwości restrukturyzacji 
zadłużenia.

Na zasadzie nowych prze-
pisów konsument ma także 
prawo odstąpić od umowy 
kredytu, bez podania żadnej 
przyczyny, w terminie 14 dni 
od zawarcia umowy lub dostar-
czenia wszystkich jej niezbęd-
nych elementów.

Dosyć szczegółowo została 
uregulowana kwestia odpo-
wiedniego doboru treści reklam 
kierowanych przez kredyto-
dawców, pośredników oraz 
agentów. Podmiot taki musi 
zapewnić, aby wszelkie infor-
macje o charakterze rekla-
mowym i marketingowym doty-
czące kredytów hipotecznych 
były jednoznaczne, rzetelne, 
zrozumiałe i widoczne oraz 
nie wprowadzały konsumenta 
w błąd. Nie należy stosować 
dwuznacznych i nieprecy-
zyjnych sformułowań mogą-
cych stwarzać u konsumenta 
fałszywe oczekiwania w zakresie 
dostępności lub całkowitego 
kosztu kredytu hipotecznego. 
Należy również zapewnić, aby 
czcionka oraz czas, w jakim są 
wyświetlane wszelkie informacje 
o charakterze reklamowym 

i marketingowym, umożliwiały 
odczytanie tych informacji 
przez konsumenta. Reklamy 
muszą wskazywać m.in. fi rmę 
reklamodawcy, stopę oprocen-
towania, Rzeczywistą Roczną 
Stopę Oprocentowania, całko-
witą kwotę spłaty, wysokość 
raty oraz liczbę rat do spłaty.

Należy wskazać, iż na 
podstawie przepisów inter-
temporalnych ustawa nie 
ma zastosowania do umów 
kredytowych zawartych przed 
jej wejściem w życie. 

Regulacja ma na celu popra-
wienie sytuacji konsumentów 
zaciągających zobowiązania 
kredytowe. Nawiązując do 
początkowego zapytania należy 
wskazać, iż nowe uregulowania 
staną się niewątpliwie rozwią-
zaniami bardzo korzystnymi 
dla przeciętnego Kowalskiego, 
jednakże efekt zmian będziemy 
mogli w pełni ocenić dopiero 
w niedalekiej przyszłości.

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 
długość 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 dodatkowych infor-
macji w departamencie prawnym 
CDO24 pod numerem telefonu 
801 003 138. Pozostałe osoby 
zainteresowane posiadaniem 
ochrony prawnej zapraszamy 
do zapoznania się z ofertą 
CDO24 na stronie internetowej 
www.cdo24.pl.

Ustawa o kredycie hipotecznym cz. 2

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2017 roku):   2.000 zł

» Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
(w II kwartale 2017 roku):  4.474,00 zł

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

»  Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy i renta rodzinna 
(od 1 marca 2017 roku):  1.000 zł
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Wyrazy głębokiego współczucia 
po śmierci Kolegi

MARKA OSTROWSKIEGO

Rodzinie i Bliskim

w imieniu
Regionalnej Sekcji Pracowników 

Wodociągów i Kanalizacji 
NSZZ Solidarność

składa
przewodniczący
Andrzej Dudzik

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości 
pogrzebowych naszej Koleżanki

Alicji Skotnickiej

wiceprzewodniczącej Solidarności w Instytucie Metali 
Nieżelaznych w Gliwicach. 

Jesteśmy wdzięczni za wszystkie kondolencje i słowa 
otuchy w bolesnych chwilach po Jej śmierci. 

Wierzymy, że pamięć o Alicji przetrwa, bo 
„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność IMN Gliwice

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszej Koleżanki

IWONY URBANOWICZ
wiceprzewodniczącej Solidarności Pracowników Poczty 

Polskiej Chorzów z siedzibą w Bytomiu.

Wyrazy najgłębszego współczucia i deklaracje modlitwy za 
spokój Jej duszy

w imieniu
koleżanek i kolegów

z Komisji Podzakładowej PPP Chorzów

składa
przewodnicząca
Danuta Dyszy
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» I ZNOWU NIE DOSTALIŚMY NOBLA, 
nawet pokojowego. Długo dyskutowaliśmy 
z Gospodzkim, co jest tego powodem, że 
komitet noblowski nas olał. Dociekaliśmy, 
kto za tym stoi i czemu to służy. W pewnym 
momencie przyszła żona Gospodzkiego 
i zapytała, czy ktoś w ogóle wysuwał 
naszą kandydaturę. To pytanie nas dobiło. 
Zepsuła całą zabawę i to już kolejny raz. 
Poprzednio, gdy po długiej dyskusji już 
prawie udało nam się uzgodnić, na co 
wydamy kasę z kumulacji w totolotku, 
też nagle przyszła i znienacka zapytała: 
„A puściliście kupon?” 

» ALE POZA SMUTNYMI INFORMA-
CJAMI, że tegoroczne Noble przeszły nam 
koło nosa, a kumulacje w Lotto nas się nie 
imają, to w ostatnim tygodniu niewiele się 
działo rzeczy wartych odnotowania. Może 
poza jedną. Otóż powszechnie lubiani 
kibice pewnego niezwykle lubianego w 
całej Polsce klubu ze stolycy przeprowadzili 
rozmowę wychowawczą z piłkarzami. Co 
prawda nie skończyło się to takimi urazami, 
jakie są charakterystyczne na przykład dla 
rozmów bilateralnych pomiędzy kibicami 
konkurencyjnych drużyn, niemniej owa 
rozmowa nie ograniczyła się do wymiany 
argumentów. I teraz z zaciekawieniem 
obserwujemy ciąg dalszy. 

» FORMALNIE RZECZ BIORĄC, 
po rozmowach nikt się nie poskarżył policji, 
czyli sprawy nie było. Klub powszechnie 
lubiany, więc sympatycy innych drużyn 
zamruczeli pod nosem: „Dobrze im tak”. 
Niektórzy słali słowa wsparcia, mówiąc, że 
piłkarze Legii nie powinni dać się zastra-
szyć, lecz dzielnie przegrać kolejny mecz. 
Jednak choć heheszki same cisną się na 
usta, nas to wydarzenie zaniepokoiło. I 
pal licho ukochany klub stolicy i piłkarzy 

tejże drużyny. Po prostu nie chcielibyśmy, 
aby te warszawskie metody wycho-
wawcze zaczęły być stosowane w innych 
klubach. Słabo grającego piłkarza każe się 
gwizdami i posadzeniem na ławie, a nie 
biciem. I wszystkim, którzy ze złośliwą 
satysfakcją przyglądają się temu, co stało 
się w Warszawie, przypominamy, że ta 
zaraza może się łatwo rozprzestrzenić. 

» OCZYWIŚCIE CAŁA SPRAWA 
z miejsca stała się polityczna. A jeden 
z posłów kropki Nowoczesnej, niejaki 
Mieszkowski napisał na tłiterach, iż to oczy-
wiście wina Kaczafi ego, że kibole spuścili 
manto piłkarzykom. Jak zgodnie podały 
ostatnio portale plotek.pl, pomponik.pl 
oraz pudelek.pl, Edyta Górniak (44 lata na 
karku) rozstała się z kolejnym partnerem. 

Teraz czekamy, jak Mieszkowski będzie 
uzasadniał, że to wina Kaczora, iż pani 
piosenkarka nie ma szczęścia w miłości.

» A NA KONIEC O GRZYBOBRANIU. 
To bardzo niebezpieczne zajęcie. I nie 
chodzi tylko o to, że można się otruć po 
spożyciu zbiorów. Jak wyczytaliśmy w 
Fakcie, koło Myszkowa grzybiarz ledwo 
co uszedł z życiem przed stadem dzików. 
Na widok szarżujących zwierząt uciekł 
na drzewo, ale dziki nie odpuszczały. 
Wytrwale czekały aż grzybiarz dojrzeje i 
spadnie. Na szczęście chłop miał telefon. 
Zadzwonił po policjantów, którzy spłoszyli 
leśne świnie i uratowali ofi arę zdziczenia 
leśnych obyczajów. Co stało się z grzybami, 
agencje nie podały.

PODRÓŻNY&GOSPODZKI

WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe ROZBAWIŁO nas to

Foto: esmem

Sms od rodziny studenta:
„synku wysyłamy ci te 20 zł tak jak 
prosiłeś i pamiętaj, że 20 pisze się 
z jednym zerem, a nie z trzema” 

***
Polska wieś gdzieś w centrum kraju.
– Wieśka, idę na pole
– Oczadziałeś jełopie? Jest środek 
zimy, największe mrozy, a ty idziesz 
na pole?
– Idę napole w piecu. 

***
– Przepraszam, czy poświęci pan 5 
minut na badanie opinii publicznej? 
Chcielibyśmy poznać pana zdanie.
– Przepraszam, ale teraz nie mogę. 
Moje zdanie wyszło do fryzjera.

***
Stewardesa pyta blondynki w 
samolocie:
– Czy podać pani coś do picia?
– Tak. Poproszę orange juice, może 
być jabłkowy. 

***
Czy ja jestem w ciąży? Nie mam 
okresu, mam duży brzuch, a jak 
pana słucham, to rzygać mi się chce. 

***
W basenie, przy szpitalu dla 
wariatów, topi się jeden z pacjentów. 
Na ratunek skoczył mu drugi i go 
uratował. Po tym całym wydarzeniu 
bohaterski pacjent jest wezwany 
do lekarza.
– Pana postawa świadczy o tym,         
że jest pan już całkowicie zdrowy i 
może pan wracać do domu. Mam 
jednak smutną wiadomość, ten 
człowiek, któremu uratował pan 
życie, powiesił się w łazience.
Na to pacjent dumnie:
– To ja go tam powiesiłem, żeby 
wysechł.

Marynarz pyta bosmana:
– Czemu kapitan od rana chodzi 
taki wk***iony?
– Bo wygrał główną nagrodę w 
jakimś konkursie.
– To chyba powinien być zado-
wolony?
– Tak, ale tą nagrodą jest rejs 
statkiem. 

***
Ja i moja żona byliśmy szczęśliwi 
przez 24 lata. Potem się poznaliśmy 
i się skończyło. 

***
Żona do męża:
– Jak wygrasz w lotto, to od razu 
robię sobie naciąganie zmarszczek, 
botoks i sztuczne cycki. Co ty na to?
– A co byś powiedziała, gdybym za 
tę kasę zrobił tuning naszego Tico?
– No co ty? Po co będziesz ładował 
kasę w starego grata, jak możesz 
mieć nówkę sztukę?
– Cieszę się, że mnie rozumiesz. 

***
Rozmowa kwalifi kacyjna:
– Moje silne strony – pewność siebie, 
granicząca z agresywnością, umie-
jętność kontrolowania sytuacji...
– Nie o to pytałem.
– Zamknij mordę i słuchaj dalej. 

***
Na scenę wychodzi tak zwany coach 
(czyt. kołcz) po to by przeprowadzić 
szkolenie pod tytułem „Jak zarobić 
100 tys. zł w minutę” i pyta:
– Dzień dobry państwu, ile osób 
mamy dziś na sali?
– Tysiąc... – odpowiada mu tłum.
– A ile zapłaciliście państwo za 
to, żeby móc na tej sali siedzieć?
– 100 złotych.
– Dziękuję państwu.

Reklama

Reklama


