
W
ielki piec nr 2 
w Dąbrowie 
G ó r n i c z e j 
w obecnym 
stanie tech-

nicznym może funkcjonować 
jedynie do połowy przyszłego 
roku. O konieczności jego grun-
townego remontu mówi się od 
lat. Jednak kilka tygodni temu 
zarząd ArcelorMittal Poland 
poinformował związki zawo-
dowe działające w spółce, że 
zamiast kapitalnego remontu, 
przeprowadzi jedynie częściową 
modernizację, która przedłuży 
funkcjonowanie wielkiego 
pieca zaledwie o 2-5 lat. – Dla 
pracowników to bardzo zła 
wiadomość. Jeśli po tym okresie 
piec miałby zostać wygaszony, 
pracę stracą nie tylko osoby 
zatrudnione bezpośrednio 
przy jego obsłudze. Likwidacji 
ulegną również miejsca pracy 
przy instalacjach powiązanych z 
wielkim piecem oraz w fi rmach 
zewnętrznych działających na 
rzecz AMP. Łącznie jest to kilka 
tysięcy miejsc pracy – mówi 
Jerzy Goiński, przewodniczący 
Solidarności w dąbrowskim 
oddziale AMP.

Jak podkreśla, coraz bardziej 
realna groźba wygaszenia wiel-
kiego pieca nr 2 w dąbrow-
skiej hucie stanowi również 
poważny kłopot dla innych 
zakładów z branży hutniczej 
w naszym regionie oraz dla 
całego polskiego przemysłu. 
– Zmniejszenie produkcji stali 
w Dąbrowie może spowodować 
problemy z dostarczeniem 
wsadu dla innych hut. Pod 
znakiem zapytania stanie np. 

promowany przez rząd projekt 
powołania Śląskich Hut Stali, 
które byłyby w zasadzie skazane 
na wsad pochodzący z naszej 
huty – wskazuje Jerzy Goiński. 

Jedną z głównych przyczyn 
rezygnacji AMP z inwestycji w 
generalny remont wielkiego 
pieca w Dąbrowie Górniczej, jest 
procedowana obecnie reforma 
unijnego systemu handlu upraw-

nieniami do emisji CO
2
 (ETS) 

w kształcie niekorzystnym dla 
przemysłu energochłonnego. 
Nowe regulacje z jednej strony 
zmuszą przemysł energochłonny 
do kupowania uprawnień na 
giełdzie, a z drugiej podniosą 
kilkakrotnie cenę tych upraw-
nień. Oba te elementy spowo-
dują ogromny wzrost kosztów 
funkcjonowania dla branży 

hutniczej i spadek konkuren-
cyjności europejskich hut wobec 
zakładów spoza Unii Euro-
pejskiej, gdzie nie obowiązują 
żadne obostrzenia dotyczące 
emisji gazów cieplarnianych. 
O kluczowym znaczeniu kształtu 
reformy ETS dla planów inwe-
stycyjnych koncernu Arce-
lorMittal w Polsce mówił już 
w styczniu tego roku prezes 

AMP Sanjay Samaddar podczas 
zorganizowanego w Dąbrowie 
Górniczej posiedzenia Krajowej 
Sekcji Hutnictwa NSZZ Soli-
darność. – W oczekiwaniu na 
dobre rozwiązania przyszłej 
formy ETS zdecydowaliśmy 
się zainwestować pół mld zł 
w przyszłość naszej produkcji 
stali w Krakowie. Gdybyśmy 
wiedzieli o planowanych zmia-

nach w ETS, być może byśmy 
tych inwestycji nie podejmo-
wali. Teraz stoimy naprzeciw 
tego samego pytania, bo piec 
nr 2 w Dąbrowie Górniczej 
dochodzi do cyklu życia i w 
2018 roku musiałby być także 
remontowany. W sytuacji, kiedy 
kwestia przyszłego modelu 
ETS się pojawia, musimy się 
zastanowić, czy ten remont 
ma uzasadnienie ekonomiczne 
– powiedział wówczas prezes 
Samaddar. 

W ocenie związkowców 
kolejną przyczyną rezygnacji 
AMP z planów generalnego 
remontu wielkiego pieca nr 2 w 
Dąbrowie Górniczej jest zakup 
przez koncern ArcelorMittal 
huty Ilva we Włoszech, która 
docelowo ma osiągnąć dwa razy 
większe moce produkcyjne od 
dąbrowskiego zakładu. – Włoska 
huta wymaga jednak potężnych 
inwestycji. Widzimy wyraźnie, 
że środki inwestycyjne są prze-
suwane w tamtą stronę kosztem 
innych europejskich zakładów 
koncernu – zaznacza przewod-
niczący. – Te decyzje zapadają 
ponad AMP, na poziomie euro-
pejskich władz ArcelorMittal. 
To ogranicza nam jako stronie 
społecznej pole manewru. 
Naszym zdaniem, aby zachęcić 
koncern do inwestowania w 
polskie zakłady, niezbędna jest 
aktywność rządu. Rządzący 
przespali negocjacje dotyczące 
reformy systemu ETS. Miejmy 
nadzieję, że nie prześpią niepo-
kojących sygnałów płynących 
ze strony zarządu AMP – mówi 
Jerzy Goiński.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

200 
tylu pracowników 

czechowickiej 
elektrociepłowni 

może stracić pracę.
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Henryk Grymel: Odbudowa taboru 
musi się stać absolutnym priorytetem. 
Bez tego PKP Cargo może stracić 
pozycję lidera. » STRONA 6

Bogusław Hutek: Pewnie jedni 
będą zadowoleni bardziej, inni mniej. 
Myślę jednak, że to dobra wiadomość 
dla całej załogi. » STRONA 3

Arcelor Mittal Poland najprawdopodobniej nie zdecyduje się na generalny remont wielkiego pieca w 
Dąbrowie Górniczej. To oznacza ryzyko utraty nawet kilku tysięcy miejsc pracy oraz ogromne kłopoty dla innych 
zakładów przemysłowych zaopatrujących się w stal w AMP. 

Nie będzie pieca, nie będzie pracy

Przygotowania do strajku w Yazaki Automotive Products Poland
27 listopada o godz. 7.00 
w spółce Yazaki Automotive 
Products Poland w Mikołowie 
rozpocznie się bezterminowy 
strajk. Akcja protestacyjna 
jest odpowiedzią pracow-
ników fi rmy na fi asko rozmów 
płacowych.

W ocenie zakładowej Soli-
darności bezterminowy strajk 
to jedyna forma protestu, 

która może skłonić praco-
dawcę do zmiany postępo-
wania. – Dwugodzinny strajk 
ostrzegawczy nie odniósłby 
żadnego skutku. Negocjacje 
płacowe trwały bardzo długo, 
ponad 10 miesięcy. Prze-
szliśmy wszystkie etapy sporu 
zbiorowego, wykazaliśmy 
dużą cierpliwość podczas 
rozmów, ale i tak nie udało 

się podpisać porozumienia 
– mówi Katarzyna Grabowska, 
przewodnicząca Solidarności 
w Yazaki Automotive Products 
Poland w Mikołowie.

O zaplanowanej akcji prote-
stacyjnej zakładowa Solidar-
ności powiadomiła praco-
dawcę 20 listopada. Pismo z 
informacją o bezterminowym 
strajku zostało przesłane 

także do Bo Inge Anders-
sona, przedstawiciela zarządu 
Yazaki Europa. – Liczymy na 
to, że pan Andersson zarea-
guje i skłoni pracodawcę, by 
ponownie zasiadł z nami do 
stołu i podpisał porozumienie, 
które będzie satysfakcjonujące 
dla pracowników – dodaje 
Katarzyna Grabowska Soli-
darności w Yazaki.

21 listopada rozpoczęły 
się masówki informacyjne 
dla pracowników. Potrwają 
do 23 listopada.

Spór zbiorowy trwa w 
Yazaki od lipca. W pierwszej 
połowie października zakła-
dowa Solidarność zorganizo-
wała w firmie referendum 
strajkowe. Za taką formą 
protestu opowiedziało się 

wówczas blisko 77 proc. 
pracowników, którzy wzięli 
udział w głosowaniu.

Spółka Yazaki Automotive 
Products Poland w Mikołowie  
produkuje samochodowe 
wiązki elektryczne. Firma 
zatrudnia ok. 2200 osób. Do 
Solidarności należy ponad 
1000 pracowników.

AK
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W 
podstawówce po raz pierwszy 
usłyszałem, że człowiek pochodzi 
od małpy i pamiętam doskonale, 

że niespecjalnie spodobała mi się ta infor-
macja. Jednak ostatnio przeczytałem rzecz 
jeszcze gorszą. Amerykańscy naukowcy 
z Uniwersity od California wyhodowali 
świnię, która będzie mogła służyć człowie-
kowi już nie tylko schabowym i szynką, 
ale również organami do przeszczepu. 
Było to możliwe dlatego, że DNA świni 
i człowieka jest zgodne w 94 proc. Jako 
że pokrewieństwo ze świnią uśmiecha 
mi się jeszcze mniej niż małpi rodowód, 
zacząłem przetrząsać internet w poszu-
kiwaniu innych zwierząt podobnych 
do człowieka, a jednocześnie mających 
lepszą reputację. 

W końcu znalazłem nornika stepowego. 
Otóż to małe, sympatyczne zwierzątko 
zamieszkujące prerie Ameryki Północnej 
ma więcej cech właściwych człowiekowi, 
niż mogłoby się z pozoru wydawać. Norniki 
w przeciwieństwie do 97 proc. innych 
ssaków łączą się w pary na całe życie. 
Opiekują się razem potomstwem, a po 
śmierci swojej drugiej połówki popadają 
w stan przypominający ludzką depresję. 
Wówczas inne norniki wykazują wobec 
owdowiałego pobratymca coś na kształt 
ludzkiej empatii. 

Powiecie pewnie, że z tą monogamią 
u ludzi to dość problematyczna sprawa. 
Rzeczywiście znam paru przedstawicieli 
naszego gatunku, którzy mogliby chodzić 
do norników na korepetycje z wierności 
małżeńskiej. Jednak monogamia to nie 
jedyne podobieństwo łączące oba nasze 
gatunki. Otóż norniki poza szlachetnymi 
przymiotami właściwymi ludziom takimi 
jak: miłość, wierność i współczucie, mają 
również ludzkie słabości. Największą jest 
zamiłowanie do alkoholu. Nornik jest 
w stanie wychlać dziennie w stosunku 
do masy swojego ciała ekwiwalent 15 
butelek wina. 

Kilka lat temu grupa naukowców z aż 
czterech amerykańskich uniwersytetów 
przeprowadziła badania nad wpływem 
spożycia alkoholu na trwałość związków 

słynących z wierności norników prerio-
wych. Okazało się, że pojone gorzałą 
zwierzątka zachowują się odmiennie w 
zależności od płci. U samiczek stan wska-
zujący na spożycie potęguje potrzebę 
pielęgnowania stałego związku. U samców 
wręcz odwrotnie. Po kielichu norniki płci 
męskiej traciły zupełnie zainteresowanie 
wspólnym spędzaniem czasu z matką 
swoich dzieci i zaczynały rozglądać się 
za nowymi znajomościami. 

Nie znam osobiście żadnego nornika 
stepowego, ale w poczuciu męskiej solidar-
ności mam obowiązek zaprotestować. Tak 
tendencyjne ujmowanie sprawy stanowi 
rażący przykład dyskryminacji ze względu 
na płeć oraz kierowania się krzywdzą-
cymi stereotypami. Daję głowę, że żaden z 
naukowców nie zadał sobie trudu dojścia do 
przyczyn, dla których pan nornik lubi wypić 
i dlaczego niechętnie wraca wówczas do 
domu. Nikt nie zapytał go o życiowe prob-
lemy i rozterki, nie sprawdził, jak odnosi się 
do niego małżonka nornica oraz czy ich małe 
norniki nie traktują go jak starego pierdołę, 
który przydaje się w domu tylko wówczas, 
gdy trzeba wymienić gniazdko elektryczne 
lub dać dwie dychy na kino. Najłatwiej 
powiedzieć, że każdy facet to drań i pijak. 
Bez względu na to, czy mieszka w norce na 
prerii, czy w bloku z wielkiej płyty. Nauka 
bywa bezduszna i kompletnie nieżyciowa. 

 TRZECI Z CZWARTĄ;)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: fl ickr.com/Peter Trimming

INNI napisali

Policyjny protest 
na ulicach Madrytu

11 
listopada w stolicy Hiszpanii demon-
strowali policjanci i członkowie 
Gwardii Cywilnej, domagając się 

podwyżek wynagrodzeń – podał portal www.
niezależna.pl. Według organizatorów protestu 
na ulice Madrytu wyszło nawet 100 tys. osób. 
Manifestanci przynieśli ze sobą transparenty 
z napisami: „Sprawiedliwość płacowa” i „Taka 
sama płaca za taką samą pracę”.

Hiszpański policjant i członek Gwardii 
Cywilnej zarabiają przeciętnie ok. 600 
euro miesięcznie. Najważniejszy postulat 
przedstawiony przez wszystkie związki 
zawodowe służb policyjnych w Hiszpanii 
dotyczy podwyżek płac oraz ich zrównania 
w tych formacjach z płacami, jakie otrzy-
mują funkcjonariusze policji regionalnych 
w Katalonii, Kraju Basków oraz w Nawarze. 
Różnice w zarobkach wynikają z faktu, że 
płace w policji i Gwardii Cywilnej są ustalane 
przez hiszpańską administrację centralną, a 
regionalnych korpusów policyjnych przez 
władze regionów.

W dniu protestu hiszpański minister spraw 
wewnętrznych wydał komunikat, w którym 
zapewnił, że wyrównywanie wynagrodzeń 
rozpocznie się w przyszłym roku.

Zapowiedź zwolnień 
w Siemensie

N
iemiecki koncern Siemens zapowie-
dział zwolnienie w najbliższych latach 
blisko 7 tys. pracowników z czego 

połowę w Niemczech. Przeciwko planom 
zarządu fi rmy zaprotestował związek zawo-
dowy IG Metall. W wiecu zorganizowanym 
17 listopada w centrum Berlina wzięło 
udział ok. 1300 pracowników koncernu 
– poinformował Dziennik Gazeta Prawna.

Protest zapowiedziała też berlińska SPD, 
podkreślając, że w sytuacji, gdy Siemens 
odnotowuje miliardowe zyski, zwalnianie 
pracowników jest niezrozumiałe.

Zwolnienia mają objąć część przedsię-
biorstwa zajmującą się produkcją wielkich 
turbin gazowych. Obecnie zatrudnia ona 
ok. 46,8 tys. osób. Koncern od dłuższego 
czasu ma kłopoty z popytem na te urzą-
dzenia, czego rezultatem jest spadek cen i 
nadwyżka mocy produkcyjnych. Zwalniani 
mają też być pracownicy zajmujący się 
produkcją przekładni, sprzęgieł i napędów 
na potrzeby przemysłu naftowego i górni-
ctwa. Siemens poinformował, że zamknięte 
zostaną m.in. zakłady w Goerlitz i Lipsku, 
zatrudniające łącznie 920 osób. W Berlinie 
pracę ma stracić 870 osób.

Wolne za awans 
na mundial

P
iłkarska reprezentacja Peru zagwaran-
towała sobie udział w przyszłorocz-
nych mistrzostwach świata pokonując 

Nową Zelandię dwiema bramkami. Mecz 
rozegrany został wieczorem 15 listopada. 
Nazajutrz mieszkańcy Peru nie musieli 
iść do pracy. Jak poinformowały portale 
internetowe, jeszcze przed rozpoczęciem 
pojedynku peruwiański resort pracy 
zapowiedział, że w przypadku zwycię-
stwa narodowej drużyny, 16 listopada 
w całym kraju będzie dniem wolnym.

Peruwiańczycy zapewnili sobie wyjazd 
do Rosji jako ostatnia z drużyn. Jest to 
pierwszy od 35 lat awans tego zespołu na 
mundial. 1 grudnia odbędzie się uroczyste 
losowanie fazy grupowej. Drużyna z 
Peru znajdzie się w drugim koszyku 
obok reprezentacji Anglii, Chorwacji, 
Hiszpanii, Kolumbii, Meksyku, Szwaj-
carii i Urugwaju.

Mistrzostwa rozpoczną się 14 czerwca 
i potrwają do 15 lipca. W ciągu miesiąca 
rozegrane zostaną 64 mecze. Polacy awans 
na mundial zapewnili sobie wygrywając 
grupę eliminacyjną. 

OPRAC. AGA

KRÓTKO

Pikieta pracowników 
Volkswagena 
» 12 LISTOPADA PRZED FABRYKĄ VOLKSWA-
GENA w Poznaniu odbyła się demonstracja, w której 
uczestniczyło półtora tysiąca pracowników fi rmy. W ten 
sposób wyrazili swoje poparcie dla postulatów płaco-
wych zgłoszonych przez zakładową Solidarność.
Związkowcy domagają się przede wszystkim podwyżek 
płac zasadniczych wszystkich pracowników fabryki 
o 1000 zł, dodatku wakacyjnego w wysokości 100 proc. 
płacy zasadniczej i dodatku świątecznego wynoszącego 
50 proc. płacy zasadniczej pracownika. Kolejne żądania 
dotyczą m.in. utrzymania Pracowniczego Programu Emery-
talnego i pakietu medycznego, a także zatrudnienia na 
stałe pracowników z agencji pracy tymczasowej, w sytuacji 
gdy przepracują więcej niż 18 miesięcy.
Pracowników fabryki wsparli związkowcy z poznańskich 
zakładów Solaris i Bridgestone oraz przedstawiciele 
fabryki Volkswagen Motor Polska z Polkowic.
Negocjacje płacowe między zakładową Solidarnością i 
zarządem spółki trwają od kilku miesięcy, ale stronom 
do tej pory nie udało się osiągnąć porozumienia.

Rząd złamał zasady 
dialogu społecznego
» 21 LISTOPADA REPREZENTATYWNE CENTRALE 
ZWIĄZKOWE i organizacje pracodawców przyjęły 
wspólne stanowisko, w którym podkreśliły, że rządowy 
projekt nowelizacji ustawy o ZUS, znoszący górny limit 
składek na ubezpieczenie społeczne, został przyjęty z 
naruszeniem zasad dialogu społecznego.
W ocenie NSZZ Solidarność, Forum Związków Zawodo-
wych, Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP i Business 
Centre Club złamane zostały zasady dotyczące opinio-
wania projektów ustaw oraz działania Rady Dialogu 
Społecznego. – Zdaniem partnerów społecznych doszło do 
poważnego naruszenia zasad przyświecających działaniu 
Rady Dialogu Społecznego, co wpływa na prawidłowość 
procesu legislacyjnego. W przypadku uchwalenia ustawy i 
wejścia jej w życie, takie działanie może zostać zakwestio-
nowane przed Trybunałem Konstytucyjnym – czytamy we 
stanowisku przyjętym przez reprezentatywne organizacje 
pracowników i pracodawców.
31 października projekt ustawy został skierowany do 
Sejmu, a jego pierwsze czytanie odbyło się już 9 listo-
pada. – Stanowi to dowód, że rząd nie czuje się zobligo-
wany do wysłuchania stanowisk partnerów społecznych i 
wysłuchania ich wniosków. Tempo i sposób procedowania 
projektu podważa podstawowe zasady zaufania do państwa 
prawa i jego instytucji – podkreślono w dokumencie.
Przedstawiciele pracowników i pracodawców zaapelo-
wali do strony rządowej o wycofanie projektu z Sejmu i 
umożliwienie partnerom społecznym przeprowadzenia 
rzetelnej dyskusji na ten temat.

DZIAŁ INFORMACJI KK, AGA

Żaden z naukowców 
nie zadał sobie trudu dojścia 
do przyczyn, dla których 
pan nornik lubi sobie wypić 
i dlaczego niechętnie 
wraca wówczas do domu.

Z okazji dnia św. Katarzyny, 
patronki kolejarzy i tramwajarzy,

życzę wszystkim pracownikom 
tych branż bezpiecznej i godnie 

wynagradzanej pracy, stabilnego 
zatrudnienia oraz sukcesów 

zawodowych i wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym.

 Niech Wasza patronka 
św. Katarzyna otacza 

Was i Wasze rodziny opieką.

Dominik Kolorz
przewodniczący Zarządu Regionu 

Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność
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Premia na święta 
w PEC Gliwice
» PO 1100 ZŁ BRUTTO PREMII z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia dostaną w grudniu 
wszyscy pracownicy Przedsiębiorstwa Ener-
getyki Cieplnej w Gliwicach. O świąteczny 
bonus co roku wnioskują dwa działające w 
zakładzie związki zawodowe: Solidarność i 
Krajowy Związek Zawodowy Ciepłowników. 
Jak podkreśla Bożena Datkun, przewod-
nicząca zakładowej Solidarności, w tym 
roku premia bożonarodzeniowa będzie 
wyższa od ubiegłorocznej o 100 zł brutto. 
– Zarząd zwykle pozytywnie opiniuje 
nasz wniosek. Co roku z własnej inicja-
tywy podwyższa też wysokość premii, bo 
kondycja ekonomiczna spółki od lat jest 
stabilna – dodaje przewodnicząca.
PEC w Gliwicach zatrudnia ponad 250 
pracowników. 

Podwyżka płac 
i świąteczne bony
» OD 120 ZŁ DO 180 ZŁ BRUTTO 
wzrosły płace zasadnicze w spółce Katowi-
ckie Wodociągi. Wyższe płace wpłynęły na 
konta pracowników 10 listopada. 
Jak informuje Janusz Macherski, przewodni-
czący zakładowej Solidarności, tegoroczny 
wzrost płac jest o kilkadziesiąt złotych 
wyższy niż w ubiegłym roku. – Co roku 
podwyższamy stawkę, ale nasze żądania 
płacowe są rozsądne. Zdajemy sobie sprawę, 
że zakładowy fundusz płac nie jest z gumy. 
Ważne jest to, że podwyżki w naszej spółce 
są regularne – podkreśla Macherski. 
Porozumienie płacowe pomiędzy zarządem 
spółki a związkami zawodowymi gwarantuje 
też pracownikom dwa dodatkowe bonusy od 
pracodawcy w postaci bonów podarunko-
wych. Pierwszy, o wartości od 150 do 200 
zł, otrzymali na początku listopada. Drugi, 
po 200 zł dla każdego pracownika, dostaną 
tuż przed Świętami Bożego Narodzenia.
Spółka Katowickie Wodociągi zatrudnia 
ponad 700 pracowników. 

Dobry rok 
w DPS w Orzeszu
» W PAŹDZIERNIKU I W LISTOPA-
DZIE płace zasadnicze pracowników 
Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu 
wzrosły łącznie o 150 zł brutto. O 
podwyżkę zawnioskowali do Starostwa 
Powiatowego w Mikołowie związkowcy z 
zakładowej Solidarności.
Postulat podwyżki w wysokości 200 zł 
brutto związkowcy przedstawili władzom 
starostwa jeszcze w sierpniu. Równo-
cześnie o wzrost płac zawnioskowała też 
dyrekcja ośrodka. Jak informuje Zbigniew 
Spendel, przewodniczący związku w 
ośrodku, w październiku pracownicy otrzy-
mali skromną podwyżkę, po 50 zł brutto. 
– Ludzie byli bardzo zawiedzeni. Od razu 
złożyliśmy wniosek o kolejny wzrost płac. 
W efekcie od 1 listopada stawki zasad-
nicze w ośrodku wzrosły o dodatkowe 100 
zł brutto – informuje Zbigniew Spendel. 
– W lutym dyrekcja DPS przyznała pracow-
nikom po 90 zł podwyżki, więc w sumie 
w całym 2017 roku płace zasadnicze w 
naszym ośrodku wzrosły łącznie o 240 zł 
brutto. Tak poważnego wzrostu wynagro-
dzeń w naszym ośrodku nigdy wcześniej 
nie było – dodaje przewodniczący. 
Personel Domu Pomocy Społecznej w 
Orzeszu liczy 68 osób. 

BEA

G
dy tworzono PGG, 
załoga zgodziła się 
na zawieszenie „czter-
nastki” na dwa lata, 
z zastrzeżeniem, że 

jeśli w 2017 roku wyniki spółki 
będą lepsze od zakładanych, to 
ta nagroda może zostać częściowo 
odwieszona. 

20 listopada przy udziale ministra 
energii Krzysztofa Tchórzewskiego 
i wiceministra Grzegorza Tobi-
szowskiego odbyło się spotkanie 
zespołu monitorującego wykonanie 
porozumienia z 19 kwietnia 2016 
roku ws. powołania PGG. W skład 
zespołu wchodzą przedstawiciele 
pracodawcy i związków zawodo-
wych oraz resortu energii. W trakcie 
spotkania strony zgodziły się, że 
wyniki ekonomiczne spółki pozwa-
lają na częściowe przywrócenie 
„czternastki”. – To inicjatywa strony 
społecznej. Taką możliwość zapisa-
liśmy w porozumieniu z kwietnia 
ubiegłego roku i teraz oceniliśmy, 
że wyniki ekonomiczne Polskiej 
Grupy Górniczej po trzech kwar-
tałach 2017 roku oraz prognoza na 
ostatni kwartał pozwalają nam z tej 
możliwości skorzystać – podkreśla 
Bogusław Hutek, przewodniczący 
Solidarności w PGG. – Oczywiście 
był pewien spór dotyczący tego, na 
jakim poziomie powinno nastąpić 
to częściowe przywrócenie. Osta-
tecznie zespół stanął na stanowisku, 
że będzie to 30 proc. nagrody dla 
wszystkich pracowników PGG 
– dodaje Hutek.

– Pewnie jedni będą zadowoleni 
bardziej, inni mniej. Myślę jednak, że 
to dobra wiadomość dla całej załogi. 
Częściowe odwieszenie „czternastek” 
jest wyraźnym sygnałem, że sytuacja 
w PGG idzie w dobrym kierunku, 
bo jeszcze niedawno mówiło się, 
że nasza firma zamknie ten rok 
stratą – mówi przewodniczący i 

dodaje, że zgodnie z porozumieniem 
z kwietnia 2016 roku „czternastka” 
za 2018 rok ma zostać wypłacona 
już w pełnej wysokości.

Tzw. „czternastka” to nagroda 
stanowiąca element rocznego 
wynagrodzenia górników. Jest 
wypłacana zwyczajowo w lutym, 
stąd potoczna nazwa tego świad-

czenia (czternasty miesiąc – przyp. 
aut.) Stanowi równowartość jednej 
średniej miesięcznej pensji. Nazwa 
„czternastka” jest myląca, bo suge-
ruje, że w górnictwie jest wypła-
cana też trzynasta pensja, choć w 
rzeczywistości „trzynastek” w tej 
branży nie ma już od ćwierćwiecza. 

GRZEGORZ PODŻORNY

Dzięki staraniom związków zawodowych z Polskiej Grupy Górniczej w spółce 
zostanie częściowo odwieszona tzw. „czternastka”, czyli nagroda roczna za 
2017 rok. W związku z poprawą wyników ekonomicznych fi rmy, w lutym przyszłego roku 
wszystkim pracownikom PGG ma zostać wypłacona równowartość 30 proc. tej nagrody.

Są wyniki, jest nagroda

Foto: pixabay.com/CC0

Pracownicy czechowickiej elektrociepłowni 
czekają na decyzję radnych 
Dzięki staraniom Solidarności w 
Tauron Ciepło samorządowcy z 
Czechowic-Dziedzic ponownie prze-
analizują kwestię wyboru dostawcy 
ciepła dla miasta. Kilka tygodni 
wcześniej miejscy radni ogłosili 
zamiar rezygnacji z usług elektro-
ciepłowni Bielsko Północ należącej 
do Tauron Ciepło. 

21 listopada odbyło się posiedzenie 
Rady Miejskiej w Czechowicach-
-Dziedzicach poświęcone m.in.
kwestii dostawcy ciepła dla miasta. 
Na wniosek Solidarności w Tauron 
Ciepło w obradach uczestniczyli 
przedstawiciele związków zawodo-
wych oraz prezes spółki Jacek Uhryn. 
Prezes TC zwrócił uwagę, że ciepło 
dostarczane przez elektrociepłownie 
Bielsko Północ jest wytwarzane przy 
zachowaniu najwyższych norm 
ekologicznych. Podkreślił również, 
że spółka odprowadza do miejskiej 
kasy Czechowic-Dziedzic ok. 3 mln zł 
rocznie w postaci podatków lokalnych. 
Poinformował również o planach 
dotyczących inwestycji spółki w 
czechowicką elektrociepłownie. 
Zastrzegł jednak, że ich realizacja jest 
uzależniona od gwarancji długolet-
niej współpracy z miastem. 

Z kolei przewodniczący Solidar-
ności w czechowickiej elektrocie-
płowni Jarosław Klajman zwrócił 
uwagę, że ewentualna rezygnacja 
miasta z usług elektrociepłowni 
Bielsko Północ może doprowadzić 
do wygaszenia działalności tego 
zakładu i trwałej likwidacji ok. 200 
miejsc pracy. 

Jak informuje Tadeusz Nowak, 
przewodniczący Solidarności w 

Tauron Ciepło, podczas obrad Rady 
Miejskiej w Czechowicach-Dzie-
dzicach zapadła decyzja o zorga-
nizowaniu spotkania z udziałem 
samorządowców, przedstawcieli 
zarządów Tauron Ciepło oraz spółki 
RCEkoenergia, która również ubiega 
się o kontrakt na dostawę ciepła 
sieciowego dla miasta. – Jako strona 
społeczna także będziemy uczest-
niczyć w tym spotkaniu. Liczymy, 

że nasze argumenty skłonią władze 
Czechowic-Dziedzic do rezygnacji 
z planów dotyczących zmiany 
dostawcy ciepła dla miasta. Od 
tego zależy los pracowników 
elektrociepłowni Bielsko Północ, 
którzy w zdecydowanej więk-
szości są mieszkańcami tego miasta 
– podkreśla Nowak. 

 24 października Rada Miejska w 
Czechowicach-Dziedzicach przyjęła 
uchwałę „w sprawie wyrażenia 
poparcia dla działań Przedsiębior-
stwa Inżynierii Miejskiej sp. z o. o. 
dotyczących planowanej zmiany 
źródła wytwarzania ciepła służącego 
lokalnej sieci ciepłowniczej”. Radni 
upoważnili PIM, miejską spółkę 
zajmującą się m.in. zarządzaniem 
siecią ciepłowniczą, do rozpoczęcia 
rozmów z fi rmą RCEkoenergia, która 
miałaby stać się nowym dostawcą 
ciepła dla mieszkańców miasta w 
miejsce elektrociepłowni Bielsko 
Północ. Radni przyjęli uchwałę bez 
jakichkolwiek konsultacji z zarządem 
Tauron Ciepło oraz ze związkami 
zawodowymi reprezentującymi 
pracowników czechowickiej elek-
trociepłowni. 

ŁK
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Wzrost cen energii elek-
trycznej,  powiększenie 
ubóstwa energetycznego i 
likwidacja miejsc pracy w 
zakładach energochłonnych 
– takie mogą być skutki nowe-
lizacji unijnej dyrektywy o 
efektywności energetycznej. 
Zmiany mają wejść w życie 
w 2021 roku.

O zagrożeniach związa-
nych z nowelizacją unijnej 
dyrektywy mówił eurode-
putowany prof. Adam Gierek 
podczas konferencji prasowej 
zorganizowanej przez polskie 
Przedstawicielstwo Parlamentu 
Europejskiego 17 listopada w 
Katowicach. W jego ocenie 

nowela opiera się na błędnym 
założeniu, jakim jest ograni-
czanie ilości energii dostępnej 
na rynku o 1,5 proc. rocznie, 
począwszy od 2021 roku. W 
2030 roku ilość energii dla 
odbiorców indywidualnych 
i przemysłu zmniejszy się 
aż o 15 proc. To oznacza, że 
jej ceny drastycznie pójdą 
w górę. Wzrośnie ubóstwo 
energetyczne, które w tej 
chwili w UE wynosi ok. 10 
proc. Ubóstwo energetyczne 
to sytuacja, w której gospo-
darstwo domowe nie może 
sobie pozwolić na zaspoko-
jenie podstawowych potrzeb 
związanych z wykorzystaniem 

energii elektrycznej i cieplnej. 
Ograniczenie ilości energii na 
rynku uderzy także w zakłady 
działające w branżach energo-
chłonnych, które mogą zostać 
zmuszone do przenoszenia 
produkcji poza granice Unii 
Europejskiej. Dla Polski może 
to oznaczać likwidację wielu 
miejsc pracy.

Dlatego w sprawozdaniu 
dotyczącym dyrektywy 
znalazły się propozycje zwią-
zane ze wzrostem efektywności 
już na etapie produkcji energii 
elektrycznej. Chodzi m.in. 
o wykorzystywanie przez 
producentów nowoczesnych 
instalacji do spalania węgla. 

Kolejną kwestią są oszczęd-
ności, które można uzyskać 
podczas przesyłu energii. 
W zależności od typu sieci i 
materiałów, z których została 
ona wykonana, straty na prze-
syle energii w UE wynoszą od 
4 do 12 proc. Spore oszczęd-
ności mogłaby przynieść także 
wymiana przestarzałych trans-
formatorów. Oczywiście koszty 
tych inwestycji i tak zostaną 
przerzucone na klientów, ale 
nie będą one tak drastyczne, 
jak w przypadku ograniczenia 
ilości energii na rynku. 

J e d n y m  z  r o z w i ą z a ń 
mogłoby być także zwięk-
szenie zakresu termomoder-

nizacji budynków mieszkal-
nych. Obecnie konieczność 
ogrzania budynków w okresie 
zimowym i ich chłodzenie 
latem stanowi ok. 40 proc. 
całkowitego zużycia energii 
elektrycznej w państwach UE. 
W Polsce 70-80 proc. budynków 
jest jeszcze nieizolowanych, 
co stanowi potężne wyzwania 
dla państwa. Termoizolacja tak 
ogromnej liczby budynków 
pozwoliłaby na ograniczenie 
ubóstwa energetycznego oraz 
stworzenie nawet 150 tys. 
miejsc pracy.

28 listopada propozycje, 
które znalazły się w sprawo-
zdaniu dotyczącym dyrektywy 

o efektywności energetycznej, 
zostaną przedstawione unijnej 
Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii. Nato-
miast w styczniu lub w lutym 
przyszłego roku nowelizacją 
dokumentu zajmie się Parla-
ment Europejski. O tym, jakie 
ostatecznie zapisy znajdą się 
w noweli zdecyduje głoso-
wanie. Już wiadomo, że za 
ograniczaniem ilości energii na 
rynku opowiedzą się te kraje, 
które posiadają elektrownie 
nuklearne, a także opierają 
produkcję energii elektrycznej 
na źródłach odnawialnych, 
np. Francja.

AGA

9 
listopada Rada Unii 
Europejskiej i Parla-
ment  Europejski 
zawarły wstępne 
porozumienie doty-

czące reformy systemu ETS. 
Elementem tego dokumentu 
budzącym największe kontro-
wersje jest konstrukcja tzw. 
Funduszu Modernizacyjnego. 
Fundusz ten ma stanowić 
wsparcie dla biedniejszych 
krajów UE w usprawnieniu 
systemu energetycznego i 
pobudzać inwestycje przy-
czyniające się do zwiększania 
efektywności energetycznej. 
Fundusz Modernizacyjny mają 
zasilić pieniądze ze sprze-
daży części uprawnień do 
emisji CO

2
. W porozumieniu 

zawartym 9 listopada wyklu-
czono ze wsparcia w ramach 
Funduszu Modernizacyjnego 
jakiekolwiek inwestycje w 
energetykę węglową. Zapis 
ten uderza przede wszystkim 
w Polskę.

21 listopada prezydium 
Zarządu Regionu Śląsko-
-Dąbrowskiego NSZZ Soli-
darność skierowało pismo w 
sprawie projektu dyrektywy 
ETS do przewodniczących 
Parlamentu Europejskiego, 
Komisji Europejskiej, Rady 
Europejskiej oraz do prezy-
dencji estońskiej w Radzie UE. 
W ocenie władz największej 
regionalnej struktury Soli-
darności projekt dyrektywy 
ETS w obecnym kształcie 
stwarza realne zagrożenie 
utraty tysięcy miejsc pracy, 
ucieczki przemysłu energo-
chłonnego poza granice Unii 
Europejskiej oraz znaczącego 
zwiększenia kosztów energii 
zarówno dla przedsiębiorstw, 
jak i dla gospodarstw domo-
wych. – Polska energetyka 
jest w ponad 80 proc. oparta 
na węglu. Górnictwo węgla 
kamiennego stanowi jeden z 
fi larów gospodarki oraz najważ-
niejszy element bezpieczeń-

stwa energetycznego naszego 
kraju. Rozwój nowoczesnych, 
niskoemisyjnych technologii 
węglowych, inwestycje w koge-
nerację energii elektrycznej i 
cieplnej pozwoliłoby osiągnąć 
zarówno cele ekologiczne w 
postaci stopniowego obniżania 
emisji CO

2
, jak i korzyści 

ekonomiczne oraz społeczne 
wynikające z dostępu do stabil-
nych dostaw taniej energii 
wytwarzanej z krajowych 
surowców. Niestety, postę-
pujące zaostrzanie polityki 
klimatyczno-energetycznej 

UE uniemożliwia osiągnięcie 
tych celów – czytamy w piśmie 
skierowanym przez władze 
śląsko-dąbrowskiej Solidar-
ności do unijnych decydentów. 

Związkowcy podkreślają 
również, że szczegóły poro-
zumienia w sprawie reformy 
ETS zawartego 9 listopada 
łamią ustalenia podjęte w 
trakcie negocjacji II Pakietu 
Klimatyczno-Energetycznego. 
Wówczas Polska w zamian 
za rezygnację z prawa weta 
uzyskała obietnicę derogacji 
i wsparcia mającego na celu 

złagodzenia negatywnych 
skutków zaostrzenia polityki 
klimatycznej UE. – W związku 
z powyższym prezydium 
Zarządu Regionu Śląsko-
-Dąbrowskiego NSZZ Soli-
darność domaga się renego-
cjacji dyrektywy dotyczącej 
reformy systemu ETS, której 
celem będzie uwzględnienie 
w tym dokumencie interesów 
wszystkich krajów członkow-
skich UE oraz dopuszczenie 
różnych ścieżek realizacji 
ambitnych celów redukcyj-
nych, dostosowanych do 

specyfi ki gospodarczej poszcze-
gólnych państw – zaznaczają 
przedstawiciele władz śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności.

Prezydium śląsko-dąbrow-
skiej „S” przestrzegło również, 
że przyjęcie nowelizacji dyrek-
tywy o ETS zawierającej zapisy 
uderzające w polską gospo-
darkę może doprowadzić do 
wybuchu niekontrolowanych 
niepokojów społecznych w 
naszym kraju. – Unia Euro-
pejska znajduje się obecnie w 
najgłębszym kryzysie od wielu 
dziesięcioleci. Kontynuacja 

nieracjonalnej i szkodliwej 
polityki klimatyczno-ener-
getycznej jedynie ten kryzys 
spotęguje – czytamy w piśmie.

Po przyjęciu wstępnego 
porozumienia dotyczącego 
reformy systemu ETS, projekt 
dyrektywy w tej sprawie 
musi jeszcze zostać przyjęty 
przez Parlament Europejski 
w głosowaniu plenarnym, a 
następnie przez Radę Euro-
pejską. Głosowanie w PE 
nastąpi najprawdopodobniej 
w lutym przyszłego roku.

ŁUKASZ KARCZMARZYK
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Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność domaga się renegocjacji zapisów 
projektu dyrektywy reformującej europejski system handlu pozwoleniami na emisję CO2 (ETS). Jak podkreśla 
śląsko-dąbrowska Solidarność, zapisy tego dokumentu w obecnym kształcie są skrajnie niekorzystne dla polskiej gospodarki.

Reformę ETS trzeba napisać od nowa

Unijna dyrektywa uderzy po kieszeniach zwykłych ludzi



Ostateczny termin zakoń-
czenia prac Komisji Kodyfi -
kacyjnej Prawa Pracy upływa 
15 marca przyszłego roku. 
Czy do tego czasu rzeczy-
wiście uda się przygotować 
spójne projekty zmian w 
prawie pracy?

– Komisja, a w jej ramach 
dwa zespoły: do opracowania 
Kodeksu pracy oraz Zbioro-
wego kodeksu pracy pracuje 
bardzo intensywnie, ale okres 
18 miesięcy na całościowe 
przygotowanie obu projektów 
to krótki czas.
W 14-osobowym składzie 
znajdują się m.in. przed-
stawiciele resortu pracy 
oraz reprezentanci 4 orga-
nizacji pracodawców i 3 
central związkowych. To 
oznacza nierównowagę sił 
między związkami zawo-
dowymi i przedstawicielami 
pracodawców. Czy zatem 
kompromis jest możliwy?

– Skład komisji został 
ukształtowany w Rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów i 
jest odzwierciedleniem składu 
Rady Dialogu Społecznego.
Jakich zmian w prawie pracy 
należy się spodziewać?

– Komisja jako całość nie 
przyjęła jeszcze żadnych 
rozwiązań, stąd też trudno 
wskazać, które z propozycji 
poszczególnych zespołów 
znajdą  s ię  w f inalnych 
wersjach projektów. Jedną 
z najistotniejszych kwestii jest 
wprowadzenie domniemania, 
że każda praca zarobkowa 
wykonywana jest w ramach 
stosunku pracy. Odstępstwem 
od tej zasady będzie praca 
świadczona w ramach działal-
ności gospodarczej. Jednak w 
tym przypadku muszą zostać 
spełnione warunki, pozwa-
lające na uznanie, że dana 
aktywność rzeczywiście jest 
działalnością gospodarczą.
Prof. Monika Gładoch, repre-
zentująca w pracach Komisji 
Pracodawców RP, powiedziała 
w jednym z wywiadów, że 
umowy-zlecenia zostaną 
utrzymane, ale „na zasa-
dzie czegoś wyjątkowego”. 
Co to oznacza?

– Zasadą ma być świadczenie 
pracy w ramach stosunku 
pracy. Jeżeli ktoś będzie regu-
larnie i w sposób zorganizo-
wany wykonywał działal-
ność zarobkową, ale bez cech 
stosunku pracy, wówczas 
będzie to traktowane jako 
działalność gospodarcza. Nato-
miast gdy świadczenie usługi 
będzie czymś okazjonalnym, 
wyjątkowym, to będzie można 
je uznać za zlecenie.
Istotne zmiany mają dotyczyć 
także urlopów wypoczynko-
wych. Osoba przebywająca 
na urlopie nie będzie mogła 

wykonywać pracy zarobkowej 
u innego pracodawcy, urlop 
na żądanie będzie niepłatny, 
a zaległy urlop pracownik 
będzie musiał wykorzystać 
do końca marca...

– Te kwestie zostały przyjęte 
większością głosów członków 
zespołu. Nie ma jednak mowy 
o zakazie pracy w czasie 
urlopu, ale o tym, że służy 
on wypoczynkowi, a w jego 
czasie pracownik nie może 
naruszać obowiązku dbałości 
o dobro zakładu pracy.
Sporo kontrowersji wywołują 
też informacje dotyczące zmian 

w wynagradzaniu pracow-
ników. Znacznie ograniczone 
mają zostać tzw. elementy 
uznaniowe. Czy w ocenie Soli-
darności to dobry kierunek?

– Zaproponowane rozwią-
zanie zmierza do tego, by 
składniki uznaniowe mogły 
stanowić tylko pewną część 
wynagrodzenia. Jeżeli skład-
niki te przekroczą określony 
próg, staną się wymagalne z 
mocy prawa. Tym samym nie 
będzie dochodziło do sytu-
acji, w której pracodawca co 
miesiąc niemalże swobodnie 
decyduje o tym, ile faktycznie 

zarobi pracownik, podejmując 
jednostronne decyzje o przy-
znaniu i wysokości nagrody.
Jakie są najważniejsze prio-
rytety „S” w zakresie zbio-
rowego prawa pracy?

– Kluczowe znaczenie ma 
urealnienie dialogu społecz-
nego, podniesienie jego rangi. 
W projekcie Zbiorowego 
kodeksu pracy nie będą 
regulowane kwestie doty-
czące dialogu na poziomie 
krajowym, który nadal będzie 
przedmiotem odrębnej ustawy 
o Radzie Dialogu Społecz-
nego. Dlatego też położony 

zostanie nacisk na dialog na 
poziomie zakładowym oraz 
ponadzakładowym.
Solidarności bardzo zależy 
na wzmocnieniu układów 
zbiorowych pracy... 

– Rozważane jest między 
innymi zrezygnowanie z 
rejestracji jako warunku 
koniecznego dla wejścia w 
życie układów, podobnie 
jak nie rejestruje się innych 
porozumień grupowych, 
np. zawieranych w ramach 
sporów zbiorowych. Brane jest 
także pod uwagę wskazanie 
obszarów, w których układy 
mogłyby przewidywać rozwią-
zania inne niż ustawowe, 
nawet daleko odchodzące od 
standardów kodeksowych. 
Czy Solidarność nie obawia 
się, że w ten sposób w przy-
szłości pracodawcy będą 
omijać te zapisy prawa pracy, 
które z takim trudem zostały 
wywalczone przez związek? 
Do tej pory w Polsce fi lozofi a 
układów zbiorowych pracy 
była zupełnie inna, ich zapisy 
poszerzały podstawę znaj-
dującą się w prawie pracy...

– Układy zbiorowe nie 
są jednostronną czynnością 
pracodawcy, a wspólnym 
porozumieniem pracodawcy i 
strony związkowej. Bez zgody 
związków nie można zawrzeć 
układu. Wprowadzenie możli-
wości odstępstw od pewnych, 
ściśle określonych standardów 
ustawowych oznacza przeka-
zanie większej odpowiedzial-
ności partnerom społecznym 
na poziomie zakładów pracy i 
branżowym. Konstrukcja taka 
ma zachęcić pracodawców 
do zawierania układów, w 
których będą mogli nego-
cjować rozwiązania korzystne 
dla siebie. Oczywiście należy 
przyjąć, że związek zawodowy 
godząc się na pewne ustęp-
stwa, zrobi to pod warunkiem 
uzyskania innych korzyści. 
Np. wydłużenie zatrudnienia 
na czas określony może zostać 
zrekompensowane wyższymi 
wynagrodzeniami, większą 
kwotą przeznaczoną na szko-
lenia lub Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych. 
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Z dr. Jakubem Szmitem, ekspertem NSZZ Solidarność w Komisji Kodyfi kacyjnej Prawa Pracy rozmawiała Agnieszka Konieczny

Umowy o pracę staną się standardem

Autopromocja
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Jak informuje Henryk 
Grymel, przewodni-
czący Krajowej Sekcji 
Kolejarzy NSZZ Soli-
darność, w tym roku 

kolejarskim organizacjom 
związkowym udało się wyne-
gocjować podwyżki wynagro-
dzeń we wszystkich spółkach 
wchodzących w skład Grupy 
PKP S.A. Dzięki temu płace 
wzrosną o kwoty wynoszące od 
250 do przeszło 300 zł brutto. 
Zaznacza, że w tej chwili orga-
nizacje związkowe rozpoczy-
nają kolejne rozmowy płacowe 
z pracodawcami. Priorytetem 
dla kolejarskiej Solidarności 
jest także wynegocjowanie 
nowego Ponadzakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy. 
Poprzedni dokument został 
wypowiedziany kilka lat temu. 
Związkowcy z Solidarności 
zwrócili się już do Związku 
Pracodawców Kolejowych o 
rozpoczęcie negocjacji w tej 
sprawie. – Mamy wstępny 
projekt Ponadzakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy. 
Liczymy na to, że doku-
ment zostanie podpisany w 
pierwszej połowie przyszłego 
roku. W ten sposób chcemy 
wszystkim pracownikom 
spółek należących do PKP 
S.A. zagwarantować pewne 
prawa. Jeżeli np. w ZUZP 
znajdzie się zapis dotyczący 
nagrody jubileuszowej, to 
zasady jej wypłaty każda ze 
spółek ustali sama i zapisze 
je w układzie zakładowym 
– mówi przewodniczący. W 
jego ocenie poważnym wyzwa-
niem dla strony związkowej 
na najbliższe lata są negocjacje 
z pracodawcami dotyczące 
utrzymania miejsc pracy. Ma 
to związek z automatyzacją 
wprowadzaną przez spółkę 
PKP Polskie Linie Kolejowe. 
Chodzi o zmniejszenie ryzyka 
wypadków i wyeliminowanie 
błędów ludzkich. – Wiele 
stanowisk obsługiwanych 

przez pracowników zostanie 
w pełni zautomatyzowana. Te 
osoby nie mogą iść na bruk, 
trzeba im zapewnić miejsca 
pracy – wyjaśnia.

Odbudowa kadr
Błędne decyzje poprzednich 
zarządów spółek kolejowych 
doprowadziły do braków 
kadrowych. Jak zaznacza 
Henryk Grymel, w czasach 
rządów koalicji PO-PSL fotele 
prezesów powierzono specja-
listom od bankowości, nie 
posiadającym doświadczenia 

w branży. – Dla nich liczył 
się tylko zysk, by poprawiać 
wskaźniki ekonomiczne, ogra-
niczali się do likwidowania 
kolejnych połączeń i wpro-
wadzania pakietów dobro-
wolnych odejść – podkreśla 
przewodniczący. W konse-
kwencji z pracy odeszło wielu 
fachowców. W tej chwili 
w spółkach kolejowych 
brakuje dyżurnych ruchu, 
nastawniczych, maszyni-
stów rewidentów. Problem 
ten mają rozwiązać umowy 
podpisywane przez spółki ze 

szkołami średnimi dotyczące 
otwierania klas kolejarskich, 
ale proces odbudowywania 
kadr potrwa kilka lat.

Inwestycje w tabor
Jednym z największych zanie-
chań poprzednich zarządów 
spółek kolejowych było ogra-
niczenie inwestycji w tabor. 
Skutki takiej polityki kilka 
miesięcy temu boleśnie odczuła 
firma PKP Cargo, będąca 
największym przewoźni-
kiem towarowym w Polsce 
i jednym z największych w 

Europie. Doszło do sytuacji, 
w której PKP Cargo zaczęło 
mieć problemy z obsługą 
kluczowych klientów. – Sytu-
acja została już opanowana. 
Dzięki zmianom w organizacji 
pracy udaje się efektywniej 
wykorzystywać te wagony, 
które fi rma posiada. Odbu-
dowa taboru musi się stać 
absolutnym priorytetem, bez 
tego fi rma może stracić pozycję 
lidera przewozów towarowych 
– podkreśla Henryk Grymel. 
W jego ocenie do podobnej 
sytuacji może dojść także 

w spółce PKP Intercity, 
zajmującej się dalekobież-
nymi przewozami pasażer-
skimi. – Obecnie to jedna z 
najlepiej funkcjonujących 
spółek w Grupie PKP S.A., 
ale część wypracowanych 
zysków powinna jak najszyb-
ciej zostać przeznaczona na 
zakup nowych wagonów i 
lokomotyw – dodaje.

Uporządkować transport lokalny
Kluczową kwestią jest także 
uporządkowanie kolejo-
wego transportu lokalnego 
i powrót spółki Przewozy 
Regionalne w struktury 
Grupy PKP S.A. tak, jak to 
miało miejsce do 2008 roku. 
Później 100 proc. udziałów 
spółki zostało przekazanych 
marszałkom województw, co 
doprowadziło do zapaści. W 
większości województw linie 
lokalne w dalszym ciągu na 
zlecenie marszałków obsłu-
gują Przewozy Regionalne. Na 
Śląsku, Mazowszu, Dolnym 
Śląsku i w Małopolsce dzia-
łają spółki powołane przez 
marszałków, ale część połą-
czeń jest realizowana przez 
Przewozy Regionalne. – To 
patologiczna sytuacja, fi rma 
należąca do marszałka woje-
wództwa zawsze będzie w 
uprzywilejowanej pozycji, 
przejmie bardziej dochodowe 
połączenia, otrzyma nowszy 
tabor. Tworzenie kolejowych 
spółek samorządowych było 
poważnym błędem – podkreśla 
Henryk Grymel. Jak informuje, 
niedawno 50 proc. udziałów 
w Przewozach Regionalnych 
przejęła Agencja Rozwoju 
Przemysłu. – To oznacza szansę 
na powrót Przewozów Regio-
nalnych do Grupy PKP S.A. i 
poprawę obsługi pasażerów, 
zsynchronizowanie połączeń 
oraz wprowadzenie jednego 
biletu – zaznacza przewodni-
czący kolejarskiej Solidarności.

AGNIESZKA KONIECZNY

Grupa PKP S.A. to jeden z największych pracodawców w Polsce, zatrudniający łącznie przeszło 80 tys. osób. 
W ostatnch latach największymi bolączkami pracowników spółek kolejowych były niskie wynagrodzenia oraz braki kadrowe.

Kolej zjeżdża z bocznego toru?

Foto: commons.wikimedia.org/kaff eeeinstein

Komunikat

Komisje nieposiadające numeru REGON i NIP oraz 
nieskładające aktualnej ankiety informacyjnej, 
analizy składek, nie otrzymają potwierdzenia 
rejestracji ZOZ i MOZ. Ponadto przypominamy 
o ustawowych terminach składania sprawozdań w 
urzędach skarbowych.

WAŻNE: Decydującą datą jest data podjęcia 
uchwały zatwierdzającej sprawozdania (bilans, 
rachunek wyników, informacja dodatkowa).

Jeżeli data podjęcia uchwały jest przed 31 marca 2018 roku 
– komplet wymaganych dokumentów (CIT-8,CIT-8/O, 
wszystkie sprawozdania i uchwała zatwierdzająca) 
składa się do 10 dni od daty uchwały.

Jeżeli data podjęcia uchwały jest po 31 marca 2018 
roku, CIT-8, CIT-8/O, należy składać do 31 marca 
2018 roku; pozostałe sprawozdania składa się do 
10 dni od daty uchwały, ale nie później niż do 30 
czerwca 2018 roku.

PIT 4R – do 31 stycznia 2018 roku.

PIT 11 i PIT 8C – rozliczenia z tytułu podatku 
dochodowego od osób fi zycznych należy złożyć do 
urzędu skarbowego do 31 stycznia 2018 roku w 
formie papierowej, a w formie elektronicznej przy 
wykorzystaniu kwalifi kowanego podpisu elektronicznego 
do 28 lutego 2018 roku. Także do 28 lutego 2018 
roku należy wysłać te rozliczenia podatnikom.

Termin składania do ZR analizy składek za ubiegły 
rok upływa 31 marca bieżącego roku.

Termin składania informacji o liczebności członków 
dwa razy każdego roku za I i II półrocze danego roku.

Więcej informacji: 
Beata Kocerba – pok. 112, tel. 32 353 84 25 wew. 112.

W serwisie internetowym śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności (www.solidarnosckatowice.pl) 
można pobrać druki bilansu i rachunku 

wyników oraz druk informacji dodatkowej 
– załączniki do CIT-8 oraz inne (zakładka: 

Dla związkowców/Dokumenty do pobrania/
Druki fi nansowe).

Komunikat dla Komisji Zakładowych



P O R A DY  P R AW N EZarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 7fb.com/SlaskoDabrowskaSolidarnosc  Nr 40/2017 |  KATOWICE 23-29.11.2017

C
zęsto słyszy się, że w 
trakcie toczącego się 
procesu karnego, „…

oskarżony kłamał do samego 
końca...”. Co z tego wynika 
oraz jakie są konsekwencje 
powyższego w stosunku do 
osoby oskarżonej. 

Otóż jak stanowi art. 74 
§ 1 Kodeksu postępowania 
karnego (dalej jako: kpk) 
oskarżony nie ma obowiązku 
dowodzenia swej niewinności 
ani obowiązku dostarczania 
dowodów na swoją nieko-
rzyść. A zatem, oskarżony 
nie poniesie za powyższe 
zachowanie żadnych nega-
tywnych konsekwencji, w 
odniesieniu do zapadłej 
w stosunku do niego kary. 
W praktyce oznacza to, że 
osoba oskarżona o popeł-
nienie przestępstwa nie 
może w żaden sposób zostać 
zmuszona do składania 
zeznań bądź dostarczania 
jakichkolwiek okoliczności, 
które mogłyby później 
w trakcie postępowania 
sądowego zostać wykorzy-
stane przeciwko niej. Co 
więcej, osoba oskarżona 
nie podlega odpowiedzial-
ności z art. 233 Kodeksu 
karnego, który to stanowi, 
że kto, składając zeznanie 
mające służyć za dowód w 
postępowaniu sądowym 
lub w innym postępowaniu 
prowadzonym na podstawie 
ustawy, zeznaje nieprawdę lub 
zataja prawdę, podlega karze 
pozbawienia wolności od 6 
miesięcy do lat 8. Wynika to 
z faktu, iż osoba oskarżona 

bądź podejrzana (w postępo-
waniu przygotowawczym) 
nie składa zeznań, a składa 
wyjaśnienia. 

Cytowany powyżej art. 
233 Kodeksu karnego jedno-
znacznie wskazuje, iż podlega 
karze jedynie osoba składająca 
zeznania, a zatem świadek, 
biegły. Biorąc pod uwagę 
praktyczne ujęcie art. 74 kpk, 
kłamstwa oskarżonego pozo-
stają bezkarne. Nie jest jednak 
tak, że oskarżony może pozo-
stawać całkowicie biernym i 
jedynie wskazywać organom 
ścigania nieprawdziwy stan 
faktyczny, odnośnie zarzuca-
nych mu czynów. Jak stanowi 
art. 74 § 2 i 3, oskarżony jest 
jednak obowiązany poddać 
się oględzinom zewnętrznym 
ciała oraz innym badaniom 
niepołączonym z narusze-
niem integralności ciała. Od 
oskarżonego wolno także 
pobrać odciski palców, ucha 
i innych części ciała, foto-
grafować go oraz okazać 
w celach rozpoznawczych 
innym osobom. Oskarżonego 
można poddać badaniom 
psychologicznym i psychia-
trycznym oraz badaniom 
połączonym z dokonaniem 
zabiegów na jego ciele, z 
wyjątkiem chirurgicznych, 
pod warunkiem że dokony-
wane są przez uprawnionego 
do tego pracownika służby 
zdrowia z zachowaniem 
wskazań wiedzy lekarskiej i 
nie zagrażają zdrowiu oskarżo-
nego, jeżeli przeprowadzenie 
tych badań jest nieodzowne. 
Oskarżony jest obowiązany 

przy zachowaniu wyżej wska-
zanych warunków poddać 
się pobraniu krwi, włosów 
lub wydzielin organizmu. 
Co znamienne, oskarżony 
musi poddać się pobraniu 
przez  funkc jonar iusza 
policji wymazu ze śluzówki 
policzków, jeżeli jest to nieod-
zowne i nie zachodzi obawa, 
że zagrażałoby to zdrowiu 
oskarżonego lub innych 
osób. W stosunku do osoby 
podejrzanej można, przy 
asyście uprawnionego lekarza 
pobrać krew, włosy, wymaz 
ze śluzówki policzków lub 
inne wydzieliny organizmu. 
W pierwszej kolejności oskar-
żony bądź podejrzany zostanie 
wezwany do poddania się 
wyżej opisanym obowiązkom 
wynikającym z art. 74 kpk. 
W razie odmowy poddania 
się tym obowiązkom, oskar-
żonego lub osobę podejrzaną 
można zatrzymać i przymu-
sowo doprowadzić, a także 
stosować wobec nich siłę 
fi zyczną lub środki techniczne 
służące obezwładnieniu, 
w zakresie niezbędnym do 
wykonania danej czynności 
– z zachowaniem zasady 
umiaru i proporcjonalności. 

Wyrażona w art. 74 § 1 
kpk reguła nemo se ipsum 
accusare tenetur (nikogo nie 
można zmusić do oskarżenia 
siebie), stanowi odzwiercied-
lenie zasady domniemania 
niewinności z art. 5 § 1 kpk. 
Zasada ta oznacza zarówno 
brak po stronie oskarżonego 
obowiązku dowodzenia swojej 
niewinności, jak i zakaz jego 

przymuszania do dostarczania 
dowodów przeciwko sobie. 
Konsekwencją tego rozwią-
zania jest m.in. prawo do 
odmowy złożenia wyjaśnień 
z art. 175 § 1 kpk oraz zakaz 
stosowania podczas przesłu-
chania środków kontrolują-
cych nieświadome reakcje 
organizmu, przemocy lub 
groźby bezprawnej z art. 
171 § 5 (wariograf, hipnoza, 
środki odurzające). Regulacje 
powyższe, zawierające upraw-
nienia oskarżonego, adreso-
wane są do organów proce-
sowych i organów ścigania 
co oznacza zakaz wymu-
szania na oskarżonym bądź 
osobie podejrzanej aktywnych 
form dostarczania oskarżeniu 
dowodów.

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.

Bierna postawa oskarżonego 
w trakcie procesu karnego

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 III kwartale 2017 roku):  4.509,57 zł

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

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

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

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

TYGODNIK ŚLĄSKO-DĄBROWSKI:  ISSN 1732-3940 |  WYDAWCA:  Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Sol idarność | 
ADRES REDAKCJI: 40-286 Katowice, ul. Floriana 7, tel. 32 253-72-54 | REDAGUJE ZESPÓŁ: Beata Gajdziszewska (redaktor naczelny), 
Grzegorz Podżorny (kierownik Biura Komunikacji Społecznej i Promocji Związku, rzecznik ZR), Łukasz Karczmarzyk, Agnieszka Konieczny | 
REDAKTOR TECHNICZNY: Tomasz Krzak | SKŁAD I ŁAMANIE: Tomasz Krzak | REKLAMA: Tomasz Cichoń, tel. 32 728-41-13, kom. 661 886 200 | 
DRUK: Polska Press Sp. z o.o., Oddz. Poligrafi a, Drukarnia Sosnowiec | LAYOUT: STUDIO PRESS, Michał Dutka, www.studiopress.pl | Numer zamknięto: 22.11.2017 roku

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

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

tel. 32 353-84-25 

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

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

§

Mateusz Widenka
CDO24

Zmiana siedziby OIP
1 listopada siedziba Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Katowicach została przeniesiona z ulicy Granicznej na 
ulicę Owocową. 

Nowy adres: OIP Katowice, ul. Owocowa 6, 6a, 
40-017 Katowice, tel. 32 604 12 08.

Komunikat
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» Z OGROMNYM NIEPOKOJEM 
czekamy na najbliższy weekend i kongres 
kropki nowoczesnej. Podczas tegoż wyda-
rzenia Myszka Agresorka wraz ze swymi 
przemądrymi kolesiankami i kolesiami 
zamierzają posunąć Rysia Swetru ze 
stanowiska lidera kropki. Jak im się uda, 
to stracimy ważnego bohatera niejednej 
wieści w tej rubryce. I kto nas będzie tak 
niezawodnie rozśmieszał, kto tak zabawnie 
się przejęzyczał na każdym kroku, no i 
co ze świętem Sześciu Króli? Nic już nie 
będzie tak samo. Podobno Rysia ma zastąpić 
jakaś pani o mało staropolskim nazwisku 
(o co nietrudno w kropce nowoczesnej) i 
potencjale intelektualnym wyższym niż 
Swetru (o co wszędzie nietrudno).

» NIE MA CI OSTATNIO RYSIULA 
szczęścia do kobiet, oj nie ma. Nie dość, 
że jakieś baby chcą mu odebrać kropkę 
nowoczesną, to jeszcze żona Swetru chce 
rozwodu z orzeczeniem winy męża. Jak 
wyczytaliśmy w hiperekspresiaku, nie 
chodzi o kasę, bo pani Swetrowa dobrze 
sobie radzi w byznesie, podobno nawet 
lepiej od męża (o co nietrudno), ale o 
zwyczajne przeczołganie zdrajcy. Wieść 
ponadpowiatowa niesie, że Swetrowa 
nie może wybaczyć Swetru romansu z 
pannicą o mało staropolskim nazwisku 
i słynnej sylwestrowej wyprawy na 
Maderę, dlatego targa chłopinę po sądach. 
Mało to nowoczesna reakcja na zdradę 
małżeńską.

»  SMUTNE TO WSZYSTKO. 
Przez politykę najpierw chłop żonę stracił, 
teraz partię, a nie wiadomo, czy po tym 
wszystkim kochanka z nim zostanie. 
Polityka to jednak straszne bagno. Tylu 
fajnych chłopaków się przez nią zmarno-
wało. Tylu fajnych się jeszcze zmarnuje.

» ALE ZAWSZE JEST NADZIEJA. 
Nawet jak Swetra posuną, to pozostaną 
dziedzice, a szczególnie dziedziczki jego 
myśli. Jedną z nich jest pani Scheuring-
-Wielgus, przeciwniczka zmiany na stano-
wisku szefa nowoczesnej kropki. Argu-
mentacja jaką się posłużyła w tej kwestii, 
przypomina najlepsze występy Swetru w 
czasach świetności. Na antenie Polsatu 
porównywała przywództwo w partii do 
Formuły 1 i rzekła: „Osobiście uważam, że 
nie zmienia się kierowcy w trakcie jazdy. 
Zmienia się silnik, koła, wymienia się 
pewne części, które nie działają.” Dzien-
nikarz życzliwe nie dopytał, co ile okrążeń 
zmienia się silnik i jak mechanicy dostają 
się do jadącego samochodu. A szkoda. 
Taka szansa na utrwalenie wizerunku 
partii się zmarnowała.

» W TYM NUMERZE NIE PISZEMY 
o makiawelicznych planach Kaczafi ego 
związanych z rekonstrukcją rządu 
PiS, bo na to jeszcze przyjdzie czas. 
Nie zamierzamy też roztrząsać kwestii 
wyborów na sołtysa Warszawy i harców 
z tym związanych. Ale jest jedna rzecz, 
o której musimy wspomnieć. Otóż, jak 
podały „pomponiki” i inne „pudelki”, 
policja zatrzymała Dorotę R., bliżej znaną 
wszystkim jako Doda. Pani Dorota, 
jak to się w policyjnej kminie określa, 
„została doprowadzona na komisariat 
celem przedstawienia zarzutów”. Coś 
podobno zrobiła swojemu partnerowi 
i to dlatego. Jesteśmy bardzo ciekawi, 
co mu zrobiła i jak się dowiemy, że to, 
co myślimy, to Was poinformujemy.

PODRÓŻNY&GOSPODZKI 

WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe

Foto: supermeming.pl

ROZBAWIŁO nas to
Na komisariat przyprowadzono 
dwóch włóczęgów.
– Gdzie mieszkasz? – policjant 
pyta jednego z nich.
– Nie mam domu.
– A ty? – pyta drugiego.
– Ja mieszkam naprzeciwko kolegi. 

***
Życie rodzinne jest wtedy, kiedy 
masz zamiar kupić sobie Playsta-
tion z następnej wypłaty. Potem 
następnej, następnej i następnej... 
A potem umierasz. 

***
Kobieta chwali się sąsiadce:
– Doprowadziłam do tego, że mój 
mąż pali tylko po dobrym obiedzie.
– To pięknie! Jeden papieros na 
rok jeszcze nikomu nie zaszkodził... 

***
Chłopak i dziewczyna poznali się 
na studiach i po krótkim czasie 
wylądowali w łóżku.
Po 5 minutach ona mówi:
– Kończysz już?
– Nie, jestem dopiero na trzecim 
roku. 

***
Rozmawiają dwaj kumple:
– Ty, pilnie potrzebuję pomocy 
psychologicznej.
– Już polewam. 

***
Kochanie, czy podnieca cię, gdy 
wkładam sobie palec do tyłka?
– Zwariowałeś Janusz?! Przecież 
to obrzydliwe!
– To zacznij kupować porządny 
papier toaletowy. 

***
Rozmowa kwalifi kacyjna:
– Moje silne strony – pewność siebie, 
granicząca z agresywnością, umie-

jętność kontrolowania sytuacji...
– Nie o to pytałem.
– Zamknij ryj i słuchaj dalej. 

***
– Ej, ale jak będziemy mieć dziecko, 
to będziesz chciał je szczepić?
–Tak, będę chciał jeszcze pić. 

***
Żona do męża:
– Czy uważasz, że jestem gruba?
– Oczywiście, że nie.
– Jesteś kochany! Może pobawimy 
się dzisiaj w przebieranki?
– Dobra, ty będziesz Obelixem. 

***
Wychodzi żona z łazienki i mówi 
z płaczem:
– 2 kreski
A mąż na to:
– U mnie też słaby zasięg. 

***
Mama i córka zmywają talerze, zaś 
tata i synek sprzątają mieszkanie. 
Nagle z kuchni dobiega odgłos 
tłuczonego szkła.
– Oho, mama coś rozbiła – mówi tata.
– Skąd wiesz?
– Bo nikt na nikogo nie krzyczy. 

***
Będzin. Targowisko Miejskie. 
Z żuka gostek sprzedaje kapustę. 
Na tabliczce napisał:
1 kapusta – 13 złotych;
3 kapusty – 40 złotych.
– Poproszę jedną kapustę – prosi 
klient. Płaci 13-staka, zabiera kapuchę. 
I tak trzy razy. Po czym mówi:
– Kolego, kupiłem 3 kapusty za 
39 złotych, choć ty napisałeś, że 
za 3 należy się 40. Aleś ty debil!
– Taaa, następny geniusz... – mruczy 
rolnik. – Każdy kupuje po 3 kapusty 
i uczy mnie marketingu...

Reklama

Reklama


