
Jak wynika z badań Głów-
nego Urzędu Statystycz-
nego, w drugim kwartale 
ubiegłego roku spośród 
16 mln pracujących 

Polek i Polaków 1,2 mln było 
zatrudnionych w niepełnym 
wymiarze czasu pracy. To ok. 
6,7 proc. ogółu pracowników, 
czyli znacznie mniej niż w 
innych krajach Unii Europej-
skiej. Średnia w UE wynosi 
19,5 proc. 

Sposób na elastyczność
Jak wskazuje dr hab. Adam 
Mrozowicki, socjolog z Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, liczba 
pracowników zatrudnionych 
na niepełen etat w naszym 
kraju jest niższa w porównaniu 
do innych europejskich państw 
z dwóch powodów. Pierwsza 
przyczyna jest bardzo łatwa 
do odgadnięcia. W polskich 
warunkach osoba zatrudniona 
w niepełnym wymiarze zazwy-
czaj zarabia zbyt mało, by móc 
się utrzymać. Natomiast drugi 
powód to rozpowszechnienie 
na polskim rynku umów 
śmieciowych, które zastępują 
kodeksowe umowy o pracę. 
– Warto zauważyć, że mimo 
poprawy sytuacji na rynku 
pracy, liczba umów cywilno-
prawnych jest niemal taka sama 
jak kilka lat temu. W krajach, w 
których popularne jest zatrud-
nianie w niepełnym wymiarze, 
stanowi ono element uelastycz-
nienia rynku pracy, z którego 
chętnie korzystają pracodawcy.  
W Polsce tę elastyczność 
osiągnięto w inny sposób, 
właśnie poprzez umowy 
cywilnoprawne – tłumaczy 
dr Mrozowicki.

Mniejsze niż w innych 
europejskich państwach 
rozpowszechnienie zatrud-
niania na niepełen etat nie 
oznacza, że tę kwestię należy 
bagatelizować. Tym bardziej 
że po tę formę zatrudnienia 
często sięgają nieuczciwi 
pracodawcy. Karolina jest 
kelnerką w jednej z katowi-
ckich restauracji. Na umowie 

ma 1/4 etatu, choć w rzeczy-
wistości spędza w miejscu 
pracy znacznie więcej czasu. 
– Cały etat mają u nas tylko 
kucharki. Wszystkie kelnerki 
mają umowy takie, jak ja. Na 
razie taka praca mi pasuje, bo 
mogę pogodzić ją ze studiami, 
ale wiem, że to nie w porządku  
– mówi Karolina. 

Nie tylko małe firmy
Problem fikcyjnego zatrud-
nienia na niepełen etat dotyczy 
jednak nie tylko małych firm. 
Od lat z tą kwestią zmaga się 
m.in. handlowa Solidarność. 
Alfred Bujara, przewodni-
czący Krajowego Sekretariatu 

Banków, Handlu i Ubezpieczeń 
NSZZ Solidarność podkreśla, że 
nadużywanie tej formy zatrud-
nienia jest normą w wielu 
dużych sieciach handlowych. 
– Sieci chwalą się w mediach 
podwyżkami wynagrodzeń, 
ale nie dodają, że większość 
pracowników zatrudniają na 
pół lub trzy czwarte etatu, 
choć tak naprawdę ci pracow-
nicy pracują znacznie dłużej.  
Co więcej, często te nadgo-
dziny nie są nigdzie ewiden-
cjonowane i pracownicy nie 
dostają za nie wynagrodzenia. 
Tam, gdzie działa Solidar-
ność, staramy się walczyć z 
tym zjawiskiem, jednak w 

wielu sieciach handlowych 
nie ma związków zawodo-
wych lub są one bardzo słabe  
– zaznacza przewodniczący. 

Z j a w i s k o  f i k c y j n e g o 
zatrudniania w niepełnym 
wymiarze jest powszechnie 
znane, jednak podobnie jak w 
przypadku innych elementów 
szarej strefy na rynku pracy, 
trudno je dokładnie zmierzyć, a 
jeszcze trudniej z nim walczyć.  
Jak wynika z badania portalu 
rynekpracy.pl, w 2015 roku 
41 proc. Polaków pracowało 
częściowo lub wyłącznie w 
szarej strefie. Część z tych 
osób z pewnością stanowią 
właśnie pracownicy zatrud-

nieni oficjalnie na część etatu, 
którzy w rzeczywistości pracują 
w pełnym wymiarze godzin. 
Nie wiadomo jednak, jak duża 
jest to grupa. Pracownicy, 
których ten problem dotyka, 
nie chcą lub boją się zgłaszać 
do Państwowej Inspekcji 
Pracy, a to z kolei sprawia, że 
inspektorzy PIP są bezradni. 

Recepta – związki zawodowe
W ocenie dr. Mrozowickiego 
najskuteczniejszą receptą na 
wyeliminowanie tego zjawiska 
jest tworzenie przez pracow-
ników silnych związków 
zawodowych. – Związki mają 
do tego skuteczne narzędzia, 

pod warunkiem, że są one silne 
i liczne. Wystarczy porównać 
np. dwie branże: handel i moto-
ryzację. Obie są potencjalnie 
narażone na nadużywanie 
zatrudniania w niepełnym 
wymiarze. W handlu, mimo 
starań związków zawodowych, 
w tym również Solidarności, 
mamy do czynienia z tego 
typu nadużyciami, bo poziom 
uzwiązkowienia jest bardzo 
niski. W motoryzacji, gdzie 
pozycja organizacji pracowni-
czych jest znacznie silniejsza, 
problem ten na większą skalę 
w zasadzie nie występuje  
– wskazuje socjolog.

ŁUKASZ KARCZMARZYK
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tyle osób mają objąć  
zwolnienia grupowe 

Comau Poland.
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GÓRNICTWO

Niepotrzebne nerwy i chaos
19 stycznia, po wielu dniach 
oczekiwania związki zawo-
dowe z Ruchu Śląsk kopalni 
Wujek wreszcie otrzymały 
kompletne listy zawierające 
informacje, gdzie będą przeno-
szeni pracownicy tej kopalni.  

Kwestia alokacji pracowników 
wciąż budzi jednak zastrzeżenia 
strony społecznej. – Powiedziano 
nam, że nie będzie urlopów 
górniczych, bo PGG potrze-
buje wszystkich pracowników. 
Jednocześnie 93 osoby mają 

być przeniesione do Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń. To w 
naszej ocenie działanie zupełnie 
nielogiczne – mówi Piotr Bienek, 
przewodniczący Solidarności w 
rudzkiej części kopalni Wujek.
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ROZMOWA TŚD

Zmiany ważne dla nauczycieli
Większość nowych zapi-
sów w Karcie Nauczyciela 
i Ustawie o finansowaniu 
oświaty jest korzystna dla 
nauczycieli. O ich wpro-
wadzenie oświatowa Soli-
darność zabiegała od lat.

Ważną sprawą jest ograniczenie 
możliwości zatrudniania nauczy-
cieli na umowach śmieciowych, co 
dotyczy przede wszystkim szkół 
prywatnych. Sytuacje, w których 
dyrektorzy niepublicznych placó-
wek zatrudniali nauczycieli na 

śmieciówkach, a sami zarabiali 
po 30 tys. zł miesięcznie, nie 
były rzadkością – podkreśla w 
rozmowie z TŚD Lesław Ordon, szef 
Regionalnego Sekretariatu Nauki 
i Oświaty NSZZ „S” w Katowicach.
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W naszym kraju ponad 1,2 mln osób pracuje na niepełen etat. Bardzo często jest to jedyna dostępna forma 
zatrudnienia, a nie wybór samych pracowników. Nierzadko również zatrudnienie w niepełnym wymiarze jest 
fikcją stosowaną przez nieuczciwych pracodawców. 

FIKCJA NIEPEŁNEGO ETATU

Foto:pixabay.com/CC0
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LICZBA tygodnia

155 
lat temu, 22 stycznia 1863 roku, wybuchło 
Powstanie Styczniowe, ostatni wielki zryw 
narodowy Polaków w XIX wieku. Walki 
przeciwko Rosji rozpoczęły się po ogłoszeniu 
Manifestu przez Tymczasowy Rząd Narodowy. 
Powstańcy, mimo niewystarczającego 
uzbrojenia i braków kadrowych, atakowali 
rosyjskie placówki praktycznie na terenie 
całego Królestwa Polskiego. Powstanie objęło 
także pozostałe ziemie zaboru rosyjskiego i 
Litwę. Trwało do jesieni 1864 roku. Stoczono 
około 1200 bitew i potyczek, w walkach 
wzięło łącznie udział 200 tysięcy powstańców. 
W ocenie wielu historyków powstanie nie 
miało szans powodzenia, niemniej mimo 
klęski zrywu pamięć o nim umacniała poczucie 
narodowej tożsamości Polaków.

Piszę dla Was ten felieton, naci-
skając guziczki z namalowa-
nymi literkami, na składanym 
pudełku zwanym komputerem. 
Gdy naciskam guziczek, odpo-

wiednia literka wyświetla się na ekranie. 
Nie mam pojęcia, jak to się dzieje. Potrafię 
komputer włączyć, a później go wyłączyć. 
W CV mogę śmiało wpisać standardową 
formułkę: „znajomość pakietu MS Office”. 
Potrafię też obsłużyć kilka innych mniej lub 
bardziej przydatnych programów. I tyle. 
Moje rozumienie technologii zatrzymało 
się mniej więcej na silniku spalinowym. 
Dalej to już czarna magia. Im bardziej 
jestem uzależniony od różnego rodzaju 
urządzeń elektronicznych, tym mniejsza 
jest moja wiedza o sposobie ich działania. 
Jeśli kiedyś, jak prognozują niektórzy, w 
wyniku wybuchu na słońcu powstanie na 
Ziemi burza magnetyczna, która na trwałe 
wyłączy wszelkie urządzenia elektryczne, 
będę musiał wrócić na drzewo, z którego 
zeszli nasi przodkowie. Oczywiście pod 
warunkiem, że potrafiłbym się jeszcze na 
nie wdrapać. Łażenia po drzewach nie 
ćwiczyłem od podstawówki. 

Im szybciej galopuje postęp techno-
logiczny, tym ja bardziej zostaje z tyłu 
z szeroko rozdziawioną ze zdziwienia 
japą. Kilka dni temu jedna z firm produ-
kujących sprzęt RTV AGD zaprezen-
towała telewizor, który po wyłączeniu 
można zwinąć w rolkę i schować np. do 
stojaka na parasole. Wyobrażacie sobie? 
Ja widziałem na własne oczy, a nadal 
przychodzi mi to z trudem. Nie jestem 
na tyle stary, aby pamiętać jakim szokiem 
dla przeciętnego człowieka było wejście 
na nasz rynek pierwszych telewizorów 
kolorowych. Pamiętam za to, że pierwsze 
tzw. „płaskie” odbiorniki zrobiły na mnie 
ogromne wrażenie. Byłem przekonany, że 
tego przez długie lata nie da się przebić. 
A tu proszę. Telewizor można zwinąć w 
poręczny rulonik, włożyć pod pachę, 
zabić nim muchę albo zdzielić psa za to, 
że narobił na dywan. 

Można też przyłożyć nim w łeb czło-
wiekowi, ale to akurat telewizja robi od 

dawna, tylko mniej dosłownie. Za to 
równie boleśnie. Ostatnio np. bezustannie i 
bezlitośnie okłada nas po głowach historią 
o kilku idiotach z Wodzisławia Śląskiego, 
którzy upiekli sobie tort ze swastyką i 
świętowali urodziny Hitlera. Choć to, 
że powtórzę, tylko kilku imbecyli, paru 
półgłówków kompletnie bez znaczenia dla 
kogokolwiek i wpływu na cokolwiek, w 
telewizji młócą o nich na okrągło. W ich 

sprawie wypowiedział się już prezydent, 
premier, ministrowie, liderzy opozycji, 
tabun publicystów, ekspertów maści wsze-
lakiej i Bóg wie kto jeszcze. Komentują, 
analizują, potępiają, wyciągają wnioski, 
dając nam po głowach kolejne razy. 

Pogodziłem się z myślą, że już nigdy nie 
zrozumiem współczesnej technologii, nie 
nadążę za postępem, z którego owoców 
codziennie korzystam i bez których nie 
byłbym już chyba w stanie samodzielnie 
funkcjonować. Pozostaje mi się tylko z 
nich cieszyć, a z telewizorów sprzeda-
wanych na rolki cieszę się niezmiernie. 
Z niecierpliwością czekam aż pojawią 
się w sklepach. Wtedy sobie taki kupię i 
w razie potrzeby będę mógł go zwinąć, 
a następnie odstawić do kąta. Za karę. 

TRZECIĄ Z CZWARTĄ:)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: demotywatory.pl

Telewizor można zwinąć  
w poręczny rulonik, włożyć  
pod pachę, zabić nim muchę  
albo zdzielić psa za to, że narobił 
na dywan. 

INNI napisali

Dysproporcje  
coraz większe

82 proc. majątku wygenerowanego 
w 2017 roku powędrowało do 
najbogatszego jednego procenta 

ludzkości. Mówiąc obrazowo: ponad 8 
dolarów z każdych 10 dolarów światowego 
majątku pojawiło się na kontach garstki 
najbogatszych – podał businessinsider.com.pl

To wnioski płynące z raportu przygo-
towanego przez organizację humanitarną 
Oxfam International, która od lat zajmuje 
się badaniem nierówności społecznych. 
Wyniki swoich analiz organizacja publi-
kuje przed konferencją Światowego Forum 
Ekonomicznego w Davos w Szwajcarii.

Według Oxfam International w 2017 
roku co dwa dni do grona miliarderów 
dołączała kolejna osoba, a ich majątki 
powiększyły się w sumie o 762 miliardy 
dolarów. Tylko 1/7 tych środków wystar-
czyłaby na zakończenie problemu biedy 
na świecie. Równocześnie w ciągu ostat-
nich 12 miesięcy 50 proc. najbiedniej-
szych mieszkańców globu w ogóle się 
nie wzbogaciło.

Przeszło 30 proc. majątków przechodzi 
z pokolenia na pokolenie, a wiele fortun 
powstało dzięki np. unikaniu płacenia 
podatków. Bogacze mogą ukrywać przed 
fiskusem nawet 7,6 biliona dolarów.

Roboty nie zastąpią 
sprzedawców

Właściciele jednej z sieci marketów 
działających w Edynburgu zatrud-
nili robota, którego nazwano 

Fabio. Jednak po tygodniu doszli do 
wniosku, że maszyna nie wchodzi w 
interakcje z ludźmi i zrezygnowali z 
jej usług. Zaznaczyli, że handlowcy 
codziennie rozmawiają z klientami i nie 
wydaje się możliwe, by roboty były w 
stanie ich zastąpić.

Z informacji przekazanych przez polst-
news.pl wynika, że do obowiązków Fabia 
należały m.in. obsługa klientów i pomoc 
w szukaniu towarów na półkach. Robot 
nie poradził sobie z tymi wyzwaniami, np. 
na pytanie: „gdzie jest ser” odpowiadał, 
że „w lodówce”. Po niepowodzeniach 
powierzono mu wręczanie klientom 
próbek towarów, ale na tym polu także 
odnotował porażkę.

Wcześniej Fabio brał udział w programie 
telewizyjnym, w którym wraz z 5 innymi 
robotmi został przekazany rodzinom, by 
zmagać się z problemami codziennego 
życia. Naukowcy z Uniwersytetu Hariotta, 
którzy pomogli w przeprowadzeniu tego 
eksperymentu, przyznali po zwolnieniu 
Fabia ze sklepu, że sprzedawcy nie muszą 
się obawiać konkurencji ze strony robotów.

Protesty przeciwko 
korupcji

Dziesiątki tysięcy Rumunów demon-
strowały w sobotę 20 stycznia w 
Bukareszcie przeciwko pakietowi 

ustaw uchwalonych przez parlament. 
Zdaniem protestujących zmiany w prawie 
utrudnią walkę z korupcją na wysokich 
szczeblach władzy – czytamy na wpoli-
tyce.pl. W manifestacji zorganizowanej 
w stolicy tego kraju mogło wziąć udział 
nawet 70 tys. ludzi. Demonstranci zgro-
madzili się na Placu Uniwersyteckim. 
Protestujący mieli ze sobą flagi Rumunii. 
Mniejsze demonstracje odbyły się także 
w innych miastach m.in. w Timisoarze, 
Konstancy i Bacau.

Akcje miały związek z pakietem ustaw 
reformujących wymiar sprawiedliwości 
uchwalonych przez rumuński parlament. 
W ocenie mieszkańców tego kraju jedna z 
ustaw przegłosowanych przez posłów pozwala 
na posiadanie firm przez funkcjonariuszy 
publicznych, co obniża standardy uczci-
wości. Tego samego zdania jest prezydent 
Rumunii Klaus Iohannis, który wielokrotnie 
wypowiadał się przeciwko zmianom i do tej 
pory nie podpisał ustaw. Zdaniem Trans-
parency International Rumunia należy do 
najbardziej skorumpowanych krajów w UE.

OPRAC. AGA

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 fizycznych należy złożyć 
do urzędu skarbowego do 31 stycznia 2018 roku 
w formie papierowej, a w formie elektronicznej 
przy wykorzystaniu kwalifikowanego 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 odatkowej  
– załączniki do CIT-8 oraz inne (zakładka:  

Dla związkowców/Dokumenty do pobrania/ 
Druki finansowe).

Komunikat dla 
Komisji Zakładowych
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Wokół alokacji 
p r a c o w -
n i k ó w 
Ruchu Śląsk, 
k t ó r y  j u ż 

niebawem ma zostać prze-
kazany do Spółki Restruk-
turyzacji Kopalń, w ciągu 
ostatnich kilkunastu dni 
panowało ogromne zamie-
szanie. Choć już 12 stycznia 
Polska Grupa Górnicza poin-
formowała w komunikacie, 
że proces ten dobiega końca, 
w rzeczywistości żaden z 
pracowników zakładu nie 
wiedział jeszcze wówczas, 
gdzie zostanie skierowany do 
pracy i kiedy to nastąpi. – 15 
stycznia dostaliśmy częściowe 
listy, które zostały uzupeł-
nione dopiero 19 stycznia. 
Przez cały ten czas na kopalni 
panowała nerwowa atmosfera, 
a ludzie nie wiedzieli, jaka 
przyszłość ich czeka – mówi 
Piotr Bienek, przewodniczący 
Solidarności w rudzkiej części 
kopalni Wujek. 

Szczegóły list alokacyjnych 
wciąż jednak budzą zastrze-
żenia związków zawodo-
wych. Chodzi zwłaszcza o 93 
pracowników kopalni, którzy 
mają zostać przekazani Spółce 
Restrukturyzacji Kopalń. – 
Ani jednemu pracownikowi 

Ruchu Śląsk nie pozwolono 
skorzystać z urlopu górni-
czego, choć było zainte-
resowanie górników tym 

rozwiązaniem. Tłumaczono 
nam, że urlopów nie będzie, 
bo wszyscy pracownicy są 
potrzebni spółce. Jednocześnie 

oddajemy 93 pracowników 
do SRK. To w naszej ocenie 
działanie zupełnie nielogiczne.  
Na dodatek pamiętać należy, 

że ci ludzie przejdą do SRK 
na podstawie artykułu 231 
Kodeksu pracy, czyli z zacho-
waniem dotychczasowych 

warunków pracy i płacy tylko 
przez rok. Co będzie dalej, 
nie wiadomo – wskazuje 
Piotr Bienek. 

W ocenie przewodniczą-
cego zamieszania związanego z 
przeniesieniem pracowników 
w rudzkiej części kopalni 
Wujek można było uniknąć. 
Zaznacza, że z dwóch ścian 
w Ruchu Śląsk można było 
wydobyć jeszcze ok. 1 mln 
ton wysokiej jakości węgla, 
co pozwoliłoby na ekono-
micznie uzasadnione funkcjo-
nowanie kopalni do września 
tego roku. – W tym czasie 
można było spokojnie prze-
prowadzić proces alokacji do 
innych kopalń. Zamiast tego 
pracownikom zafundowano 
niepotrzebne nerwy i chaos 
– zaznacza przewodniczący.

W chwili obecnej wciąż nie 
wiadomo, kiedy dokładnie 
Ruch Śląsk trafi do Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń. 
Na początku stycznia Polska 
Grupa Górnicza poinfor-
mowała związki zawodowe 
działające w Ruchu Śląsk, że 
zakład ten zostanie przeka-
zany do SRK najwcześniej 
31 stycznia. W grudniu w 
rudzkiej części kopalni Wujek 
zakończono wydobycie.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

19 stycznia, po wielu dniach oczekiwania związki zawodowe z Ruchu Śląsk kopalni Wujek wreszcie otrzymały 
kompletne listy zawierające informacje, gdzie będą przenoszeni pracownicy tej kopalni. Niebawem zakład ma 
zostać zlikwidowany. Kwestia alokacji pracowników wciąż budzi jednak zastrzeżenia strony społecznej. 

Niepotrzebne nerwy i chaos

Foto: commons.wikimedia.oeg/Omega933

Od stycznia stawki zasad-
nicze pracowników gliwickiej 
fabryki Opla wzrosły o 350 zł 
brutto. To efekt wieloletniego 
porozumienia płacowego na 
lata 2017 – 2020 wynego-
cjowanego przez działające 
w firmie związki zawodowe. 

– Tegoroczna podwyżka ma 
charakter kwotowy i jest równa 
dla wszystkich zatrudnionych 
oprócz kadry zarządzającej, 
której wynagrodzenia są usta-
lane indywidualnie. Takie 
rozwiązanie było postulowane 
przez pracowników podczas 
negocjacji wieloletniego poro-
zumienia płacowego – mówi 
Mariusz Król, przewodniczący 
Solidarności w Opel Manufac-
turing Poland Gliwice. 

Wieloletnie porozumienie 
płacowe podpisane w gliwi-
ckiej fabryce w grudniu 2016 
roku gwarantuje pracownikom 
coroczny wzrost wynagrodzeń. 
W 2017 roku ich wynagro-
dzenia wzrosły o 4,2 proc. 
Każdy pracownik otrzymał 
również 1000 zł jednorazowej 
nagrody. – Od 1 stycznia 2019 
roku stawki wynagrodzeń 
zasadniczych i premii regu-
laminowej (IMPU) wzrosną 
o 4,5 proc. Dodatkowo wraz 
z wynagrodzeniem za marzec 

wypłacony zostanie jedno-
razowy bonus w wysokości 
1000 zł, płatny w równej 
wysokości dla każdego pracow-
nika. Podwyżki na takich 
samych zasadach pracownicy 
dostaną również w 2020 roku 
– wyjaśnia przewodniczący. 

Jak podkreśla Mariusz 
Król, w wyniku podwyżek i 
bonusów średnie wynagro-
dzenia pracowników wzrosną 

w ciągu 4 lat o ok. 1000 zł. 
Wieloletnie porozumienie 
płacowe na lata 2017 – 2020 
to już kolejny tego typu doku-
ment wynegocjowany przez 
związki zawodowe działa-
jące w gliwickiej fabryce. – 
Wieloletnie porozumienia 
gwarantują jasne zasady 
podwyżek, precyzyjnie okre-
ślają ich wysokość oraz termin 
wprowadzenia. Dzięki temu 

każdy pracownik wie, ile 
będzie zarabiał w najbliższych 
latach – podkreśla szef „S”  
w gliwickim Oplu. 

Opel Manufacturing Poland 
w Gliwicach zatrudnia obecnie 
niespełna 4000 pracowników. 
W ubiegłym roku Opel został 
przejęty przez francuską 
grupę PSA, właściciela marek  
Citroen i Peugeot.

ŁK

Pracownicy Opla zarobią więcej
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24 stycznia przed bramą 
główną fabryki Fiat Chrysler 
Automobiles Poland w Tychach 
odbędzie się pikieta przeciwko 
likwidacji firmy Comau Poland 
i zwolnieniu wszystkich 150 
pracowników tej spółki. 

O zamiarze likwidacji spółki 
Comau Poland należącej do 
Grupy FCA zarząd poinfor-
mował organizacje związkowe 
10 stycznia. Proces ten zostanie 
zakończony 30 września 2018 
roku. - Decyzja pracodawcy 
jest niezrozumiała. Comau 
Poland zajmuje się przygo-
towaniem linii do produkcji 
nowych modeli samochodów. 
Likwidacja tej spółki może 
oznaczać, że w najbliższych 
latach FCA nie planuje w 
Tychach żadnych inwestycji 
– mówi Wanda Stróżyk, prze-
wodnicząca Międzyzakładowej 
Organizacji Związkowej NSZZ 
Solidarność FCA Poland.

Związkowcy domagają się 
zapewnienia pracownikom 
Comau Poland możliwości 
przejścia do innych spółek 
FCA Poland w trybie art. 231 
Kodeksu pracy, czyli z zacho-
waniem dotychczasowych 
warunków zatrudnienia. Chcą 
także, by osoby, które nie 
zdecydują się na przejście do 

innej firmy należącej do Grupy 
otrzymały odprawy, których 
wysokość będzie wyższa niż 
proponuje pracodawca.

Wanda Stóżyk podkreśla, że 
większość pracowników likwi-
dowanej firmy wcześniej była 
zatrudniona w innych spółkach 
FCA. - To są fachowcy, m.in. 
robotycy, mechnicy, ślusarze i 
szlifierzy. Pozbywanie się ich w 
sytuacji, gdy na rynku brakuje 
tego typu specjalistów budzi 
spore wątpliwości i obawy doty-
czące przyszłości FCA Poland 
– dodaje przewodnicząca „S”.

Podczas protestu związ-
kowcy będą domagać się także 
podwyżek płac w spółkach nale-
żących do Grupy. - Dyrekcje tych 
spółek odmawiają prowadzenia 
negocjacji płacowych, łamią 
zasady dialogu społecznego 
i ignorują wszystkie żądania 
zgłaszane w ramach sporów 
zbiorowych. W wyniku takich 
praktyk w FCA Poland w ciągu 
ostatnich siedmiu lat zbiorowa 
podwyżka wynagrodzeń miała 
miejsce tylko raz, w 2015 roku i  
była niewielka. Płace zasadnicze 
wzrosły wtedy tylko o 110 zł 
brutto. Ze względu na niskie 
zarobki wiele osób odchodzi z 
pracy – mówi Wanda Stróżyk.

AK

Pikieta przed fabryką Fiata



Wszyscy pracownicy spółki 
Denso Thermal Systems Polska 
w Tychach, którzy przeby-
wają na halach produkcyj-
nych, muszą nosić specjalne 
okulary ochronne. Sęk w tym, 
że okulary te nie mają nic 
wspólnego z profilaktyką zdro-
wotną, bo zamiast pomagać 
pracownikom, zwyczajnie 
im szkodzą.

Jak informuje Mateusz 
Gruźla, przewodniczący Soli-
darności w firmie oraz zakła-
dowy, społeczny inspektor 
pracy, pracownicy żalą się 

na bóle i zawroty głowy oraz 
pieczenie i swędzenie oczu. – 
Najwięcej dolegliwości odczu-
wają osoby zatrudnione na 
liniach produkcyjnych, czyli 
te, które okulary powinny 
mieć założone w ciągu całej 
dniówki roboczej. Problemy 
zdrowotne zgłaszają także 
brygadziści oraz kierownicy, 
którzy wchodzą na hale – 
mówi związkowiec.

Nakaz używania okularów 
został nałożony przez praco-
dawcę bez konsultacji ze stroną 
związkową oraz Społeczną 

Inspekcją Pracy. – Nie dość, 
że okulary są kiepskiej jakości, 
parują, załamują światło, znie-
kształcają pole widzenia i wywo-
łują negatywne objawy zdro-
wotne, to jeszcze obowiązek ich 
noszenia wprowadzony został 
niezgodnie z prawem – dodaje 
Mateusz Gruźla.

W ocenie przewodniczą-
cego zakładowej Solidar-
ności pracodawca złamał 
także zapisy Kodeksu pracy 
dotyczące skonsultowania tej 
kwestii z działającą w firmie 
Komisją BHP.

10 stycznia, jako zakładowy 
społeczny inspektor pracy 
Mateusz Gruźla, skierował do 
pracodawcy pismo, w którym 
wydał zalecenie wykonania 
„analizy właściwości użytko-
wych i ochronnych okularów 
przydzielonych pracownikom”. 
Równocześnie wezwał do skon-
sultowania z SIP obowiązku 
ich noszenia. W dokumencie 
zaznaczył, że ze względu na 
zagrożenia dla zdrowia pracow-
ników, sprawa powinna zostać 
potraktowana priorytetowo 
przez pracodawcę.

W odpowiedzi przedstawi-
ciele zarządu spółki poinfor-
mowali stronę społeczną, że 
rozmowy dotyczące nakazu 
używania okularów ochron-
nych odbędą się po 22 stycznia. 
Jednak do tej pory do takiego 
spotkania nie doszło. – Jeżeli 
do 25 stycznia nie uda nam się 
porozmawiać z pracodawcą 
poinformujemy o tej sprawie 
Państwową Inspekcję Pracy 
oraz złożymy zawiadomienie 
do prokuratory o możliwości 
popełnienia przestępstwa 
przez zarząd spółki, jakim w 

naszej ocenie jest narażenie 
zdrowia pracowników – zapo-
wiada zakładowy społeczny 
inspektor pracy. 

Denso Thermal Systems 
Polska w Tychach to zakład 
działający w branży motory-
zacyjnej, produkujący deski 
rozdzielcze, klimatyzatory 
samochodowe chłodnice i 
komponenty z tworzyw sztucz-
nych. Głównym odbiorcą tych 
akcesoriów jest tyska fabryka 
Fiata. W spółce zatrudnionych 
jest ok. 500 osób.

AGA

Jak wynika  z  badania 
Fundacji Onkologicznej 
Osób Młodych Alivia, prob-
lemu długich kolejek do 
usług medycznych, w tym 

na badania diagnostyki obrazowej, 
nie rozwiązały jednorazowe 
środki w wysokości 764 mln zł. 
Taka kwota została przekazana na 
ten cel przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia we wrześniu zeszłego 
roku. Badanie wykazało, że w 
listopadzie zeszłego roku średni 
czas oczekiwania na rezonans 
magnetyczny (MNR) w trybie 
normalnym w całym kraju skrócił 
się tylko o 20 dni do poziomu 200 
dni, a w trybie pilnym o 14 dni, 
czyli do około 108 dni. Jednak 
wyniki badania pokazały też, że 
dynamika tych zmian w Polsce 
jest nierównomierna. Kolejki do 
diagnostyki obrazowej nie skró-
ciły się w wielu województwach, 
również w śląskim.

W połowie stycznia w Katowi-
cach średni czas oczekiwania na 
MNR wynosił 232 dni. Pacjenci, 
którzy w tym czasie zapisali się 
na badanie w placówkach w 
Sosnowcu muszą czekać średnio 
243 dni. Rekordowo długo, bo aż 
371 dni wynosił w połowie stycznia 
termin na MNR w Gliwicach. Nie 
lepiej jest z tomografią kompu-
terową (TK), mimo że sprzęt do 
tych badań posiada większość 
szpitali w regionie. 16 stycznia 
średni czas oczekiwania na TK 
w Katowicach wynosił 69 dni.

W ocenie  Reg iona lnego 
Sekretariatu Ochrony Zdrowia 
NSZZ Solidarność w Katowi-
cach, przyczyny długich kolejek 
na badania diagnostyki obra-
zowej to rezultat wieloletnich 
zaniedbań systemowych, w 
tym niedostatecznego finanso-
wania sektora ochrony zdrowia.  
– To głównie z powodu braku 
pieniędzy w naszej  branży 
wszystko się sypie. W szpitalach 
środki z kontraktów z NFZ zwykle 
kończą się już we wrześniu. Później 
te placówki wykonują badania 
MNR i TK w ramach nadwy-
konań, ale tylko swoim pacjentom 

i pacjentom onkologicznym. 
Tym samym czas oczekiwania 
na badania dla ludzi z zewnątrz 
znacznie się wydłuża – podkreśla 
Halina Cierpiał, przewodni-
cząca Regionalnego Sekretariatu  
Ochrony Zdrowia. 

Jej zastępczyni Joanna Lukosek 
zwraca uwagę, że na zwiększenie 
kolejek do diagnostyki obra-
zowej duży wpływ miała też 
przeprowadzana w ostatnich 
latach redukcja zatrudnienia w 
zakładach radiologii, w ramach 
polityki oszczędnościowej szpi-
tali. – Teraz technicy i lekarze 

radiolodzy wykonują obowiązki 
rejestratorek i sekretarek medycz-
nych. W tym czasie ci fachowcy 
mogliby robić kolejne badania 
– zauważa. Zdaniem przedsta-
wicielek RSOZ wpływ na długi 
czas oczekiwania na świadczenia 
z zakresu diagnostyki obrazowej 
przez pacjentów podstawowej 
opieki zdrowotnej z naszego 
województwa ma również fakt, że 
w placówkach na Śląsku leczeni 
są pacjenci z całej Polski.

Dla pacjentów, którym stan 
zdrowia nie pozwala czekać, 
długa kolejka na badanie to 

prawie wyrok. Z tego względu 
decydują się na diagnostykę w 
prywatnych ośrodkach, gdzie 
trzeba za nie zapłacić od 400 do 
nawet 1000 zł, w zależności od 
badanego narządu. Prywatny 
rezonans barku będzie kosztować 
panią Edytę z Sosnowca 480 zł.  
– To spory wydatek, ale nie mam 
wyjścia, bo bark kwalifikuje się 
do pilnej operacji. Termin na 
rezonans z NFZ dostałam dopiero 
na sierpień. Prywatnie też muszę 
czekać, ale znacznie krócej, do 
dwóch miesięcy – dodaje. 
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W tym roku pacjenci publicznej opieki zdrowotnej z województwa śląskiego 
ze skierowaniami na badania diagnostyki obrazowej znów będą musieli 
uzbroić się w cierpliwość. W niektórych miastach na rezonans magnetyczny 
przyjdzie im czekać nawet kilkanaście miesięcy. 

Długie kolejki po zdrowie

Okulary, które szkodzą pracownikom

KRÓTKO

Wzrost płac  
w klinice
» OD STYCZNIA PŁACE pracowników Samo-
dzielnego Szpitala Klinicznego nr 7 Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach-
-Ochojcu wzrosły o 170 zł brutto – to efekt poro-
zumienia płacowego podpisanego przez związki 
zawodowe z dyrekcją placówki. 
Jak informuje Anna Cierpica, przewodni-
cząca zakładowej Solidarności, w szpitalu 
przez wiele lat nie było podwyżek płac, które 
obejmowałyby cały personel. – Z uwagi na 
inwestycje w placówce przez blisko 10 lat 
akceptowaliśmy kompromisowe rozwiązania 
płacowe, np. w postaci okresowych premii. 
W zeszłym roku szpital wynegocjował z NFZ 
większe niż dotychczas stawki za świadczone 
w klinice procedury medyczne. Uznaliśmy, że 
to dobry czas na rozmowy płacowe. Nasze 
żądania podczas negocjacji były wyższe, ale 
ważne jest to, że podwyżki dostaną wszyscy 
pracownicy – podkreśla przewodnicząca. 
Przewodnicząca zaznacza też, że zgodnie z 
porozumieniem płacowym kolejne podwyżki 
personel szpitala ma otrzymać w lipcu tego 
roku, pod warunkiem, że kondycja finansowa 
placówki będzie dobra. – Będziemy postu-
lować, by płace wzrosły jeszcze o 100 zł 
brutto – dodaje Anna Cierpica.
Samodzielny Szpital Kliniczny nr 7 w Katowicach-
-Ochojcu zatrudnia około 1900 pracowników.

Nagroda roczna 
w PEC Bytom
» W STYCZNIU PRACOWNICY 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w 
Bytomiu otrzymali nagrodę roczną, każdy 
w wysokości 8,5 procent swoich zarobków 
za 12 miesięcy. Porozumienie w sprawie 
wypłaty nagrody zawarły z zarządem spółki 
pod koniec ubiegłego roku zakładowe  
organizacje związkowe.
Jak zaznacza Roman Poloczek, szef zakła-
dowej Solidarności tegoroczna nagroda to dla 
każdego z pracowników dodatkowa wypłata. 
– Dostali ją w takiej wysokości, jaką postu-
lowaliśmy podczas negocjacji. Nasze żądania 
uzależniamy od możliwości finansowych 
spółki. Obecnie nie możemy narzekać. Zakład 
osiąga zyski, wielu pracowników odeszło też 
na emerytury. W tej sytuacji uzgodniliśmy z 
zarządem, że ci którzy zostali, powinni dostać 
nagrodę na wysokim poziomie – wyjaśnia 
Roman Poloczek.
Bytomski PEC zatrudnia około 140 pracow-
ników. Spółka produkuje i dostarcza ciepło do 
zakładów pracy i odbiorców indywidualnych w 
Bytomiu i Radzionkowie.

BEA 



Jak związkowcy z oświatowej 
Solidarności oceniają zmiany 
w Karcie Nauczyciela i Ustawie 
o finansowaniu oświaty, które 
weszły w życie na początku 
tego roku?

– Większość nowych zapisów 
jest korzystna dla nauczycieli, 
a o ich wprowadzenie oświa-
towa Solidarność zabiegała od 
wielu lat. Są jednak i takie, 
które rodzą pewne obawy.
Zacznijmy od pozytywów...

– Wreszcie uporządkowana 
została kwestia tygodniowej 
liczby zajęć dydaktycznych, 
czyli tzw. pensum dla nauczy-
cieli specjalistów: psycho-
logów, pedagogów, logopedów, 
doradców zawodowych oraz 
nauczycieli wspomagających. 
Od 1 stycznia nie może ono 
wynosić więcej niż 22 godziny. 
Do tej pory istniała bardzo duża 
dowolność. Zdarzały się takie 
gminy, w których nauczy-
ciele specjaliści prowadzili 
zajęcia z uczniami przez 40 
godzin w tygodniu. Oświatowa 
Solidarność wskazywała, że 
jest to nierówne traktowanie 
pracowników szkół i zabiegała 
o zmianę tego zapisu. Kolejną 
ważną sprawą jest ograni-
czenie możliwości zatrudniania 
nauczycieli na umowach śmie-
ciowych, co dotyczy przede 
wszystkim szkół prywatnych. 
To także był jeden z postu-
latów Solidarności. Sytu-
acje, w których dyrektorzy 
niepublicznych placówek 
zatrudniali nauczycieli na 
śmieciówkach, a sami zarabiali 
po 30 tys. zł miesięcznie, nie 
były rzadkością.
W szkołach podstawowych 
nie spotkamy już „asystenta 
nauczyciela”. Dlaczego?

– „Asystent nauczyciela” 
pojawił się we wrześniu 2014 
roku jako drugi wychowawca 
w klasach, w których naukę 
rozpoczęły dzieci sześcioletnie. 
Osoby zatrudnione na tym 
stanowisku musiały spełniać 
takie same warunki dotyczące 
wykształcenia i kwalifikacji, 
co pozostali nauczyciele, ale 
nie obowiązywała ich Karta 
Nauczyciela. Podlegali jedynie 

zapisom Kodeksu pracy. Nie 
mieli m.in. możliwości rozpo-
częcia ścieżki awansu zawo-
dowego. Teraz „asystentów 
nauczycieli”, którym wygaśnie 
umowa o pracę, dyrektor 
placówki oświatowej będzie 
mógł zatrudnić na takich 
samych zasadach, co innych 
nauczycieli. Inna pozytywna 
zmiana w Karcie Nauczyciela 
dotyczy zmian w korzystaniu 
z urlopów wypoczynkowych 
przez dyrektorów szkół i 
kadrę kierowniczą. Te osoby, 
podobnie jak nauczyciele, 
miały urlop przypisany do 
wakacji,  ale w ich przy-
padku było to krzywdzące.  

W okresie letnim w placów-
kach oświatowych trwają 
remonty, organizowane są 
poprawki dla uczniów. W 
lipcu oraz w sierpniu szkoły 
średnie prowadzą nabór. 
Z  tego względu bardzo 
często w okresie wakacji 
dyrektor nie mógł skorzy-
stać z całego urlopu i nie miał 
też możliwości wybrania go  
w innym terminie.
Wśród zmian niekorzystnych 
dla nauczycieli związkowcy 
z oświatowej Solidarności 
wymieniają kwestie związane 
z kierowaniem nauczyciela 
na urlop dla poratowania 
zdrowia.

– Wcześniej na taki urlop 
kierował nauczyciela lekarz 
pierwszego kontaktu. Obecnie 
obowiązek ten został scedo-
wany na lekarza medycyny 
pracy. Problem polega na 
tym, że bardzo często jest to 
osoba, której dyrektor placówki 
oświatowej zleca wykonanie 
badań pracowników. Może się 
więc okazać, że podejmując 
decyzję, lekarz medycyny pracy 
będzie ulegał presji dyrektora, 
któremu skierowanie pracow-
nika na urlop dla poratowania 
zdrowia w danym momencie 
może być nie na rękę. Ale jest 
także pozytywna zmiana.  
W ramach urlopu dla pora-

towania zdrowia nauczyciel 
będzie mógł wyjechać do 
sanatorium. Dawniej było to 
możliwe, tylko wówczas, gdy 
wziął urlop bezpłatny.
Nauczyciele nie kryją rozczaro-
wania wysokością podwyżek, 
które otrzymają w kwietniu 
tego roku...

– W kwestii podwyżek 
sukces związku jest połowiczny. 
Podwyżek w szkołach nie było 
od kilku lat, a te które wejdą w 
życie 1 kwietnia są niesatysfak-
cjonujące. Podniesienie płac 
nauczycieli o 5 proc. nie spełnia 
naszych oczekiwań, mimo że 
podwyżkę w tej samej wyso-
kości nauczyciele otrzymają 

także w 2019 i w 2020 roku. 
Domagaliśmy się zwaloryzo-
wania płac o wskaźnik inflacji, 
który w zeszłym roku wyniósł 
2,5 proc. oraz podwyżek wyno-
szących 15 proc. od stycznia 
tego roku, a nie dopiero od 
kwietnia. Mamy nadzieję, że 
ten temat nie został jeszcze 
definitywnie zamknięty. Cały 
czas prowadzimy negocjacje 
z przedstawicielami resortu 
edukacji, zabiegamy też o spot-
kanie z premierem Mateuszem 
Morawieckim. Takie spotkanie 
miało się odbyć z udziałem 
premier Beaty Szydło, ale do 
niego nie doszło ze względu 
na zmiany w rządzie.
Od 2020 roku nauczyciel 
dyplomowany, którego praca 
zostanie pozytywnie oceniona 
i otrzyma ocenę wyróżniającą, 
będzie mógł liczyć na specjalny 
dodatek. To rozwiązanie nie do 
końca podobało się oświatowej 
Solidarności już na etapie prac 
nad projektem ustawy. Czy 
wątpliwości zostały rozwiane?

– Dodatek dla nauczycieli 
dyplomowanych ma być stop-
niowo podwyższany do wyso-
kości 500 zł, którą osiągnie 1 
września 2022 roku. Nasze 
obawy budzi kwestia obliga-
toryjnej oceny, na podstawie 
której dodatek będzie przy-
znawany na okres 3 lat. Mamy 
wątpliwości, czy dyrektorzy nie 
będą w sposób nieformalny 
naciskani przez samorządy, 
by ocen wyróżniających nie 
przyznawać zbyt wiele, żeby 
w ten sposób zaoszczędzić 
pieniądze. Obawiamy się, że 
będzie dochodziło do nepo-
tyzmu, albo że np. osoby schle-
biające dyrektorom dostaną 
dodatek, a inne nie. Te wątpli-
wości są uzasadnione, bo w 
wielu szkołach takie praktyki 
mają miejsce, np. przy przy-
znawaniu nagród dyrektora 
czy prezydenta miasta. Inną 
kwestią, którą krytykujemy 
jest wydłużenie ścieżki awansu 
zawodowego z 10 do 15 lat. Na 
podwyżki związane z osiągnię-
ciem kolejnych stopni awansu 
nauczyciele będą musieli czekać 
dłużej niż do tej pory.
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Autopromocja

Z Lesławem Ordonem, przewodniczącym Regionalnego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ Solidarność w Katowicach 
rozmawiała Agnieszka Konieczny.

Zmiany ważne dla nauczycieli
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Gra polega na wypełnieniu planszy cyframi od 1 do 9 w ten sposób, aby w tym samym wierszu, w tej samej kolumnie, oraz w każdym oznaczonym sektorze 3x3 kratki, 
znajdowała się tylko jedna taka sama cyfra.
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Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę  

(od 1 stycznia 2018 roku):   2.100 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

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

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
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Kwestie związane z 
funkcją społecznego 
inspektora pracy zostały 

określone przez ustawodawcę 
w ustawie z 24 czerwca 1983 
r., o społecznej inspekcji pracy 
(zwanej dalej ustawą). Celem 
społecznej inspekcji pracy jest 
zapewnienie przez zakłady 
pracy bezpiecznych i higie-
nicznych warunków pracy 
oraz ochrona uprawnień 
pracowniczych, określonych 
w przepisach prawa pracy. 
Społeczna inspekcja pracy 
jest służbą społeczną pełnioną 
przez pracowników, reprezen-
tującą interesy wszystkich 
pracowników w zakładach 
pracy. Społeczna inspekcja 
pracy jest kierowana przez 
zakładowe organizacje związ-
kowe. W ramach pełnionych 
funkcji społeczni inspektorzy 
pracy:

• kontrolują stan budynków, 
maszyn, urządzeń technicz-
nych i sanitarnych oraz procesy 
technologiczne z punktu 
widzenia bezpieczeństwa i 
higieny pracy

• biorą udział w usta-
laniu okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy, zgodnie 
z przepisami prawa pracy

• kontrolują przestrzeganie 
przepisów prawa pracy, w 
tym postanowień układów 
zbiorowych i regulaminów 
pracy, w szczególności w 
zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy, uprawnień 
pracowników związanych z 
rodzicielstwem, młodocianych 
i osób niepełnosprawnych, 
urlopów i czasu pracy, świad-
czeń z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych

• uczestniczą w kontroli 
przestrzegania w zakładzie 
pracy przepisów dotyczą-
cych ochrony środowiska 
naturalnego 

• biorą udział w analizo-
waniu przyczyn powstawania 
wypadków przy pracy, zacho-
rowań na choroby zawodowe 
i inne schorzenia wywołane 
warunkami środowiska pracy 
oraz kontrolują stosowanie 
przez zakłady pracy właś-
ciwych środków zapobie-
gawczych 

• uczestniczą w przepro-
wadzaniu społecznych prze-
glądów warunków pracy 

• opiniują projekty planów 
poprawy warunków bezpie-

czeństwa i higieny pracy i 
planów rehabilitacji zawo-
dowej oraz kontrolują reali-
zację tych planów 

• podejmują działania 
na rzecz aktywnego udziału 
pracowników zakładów pracy 
w kształtowaniu właściwych 
warunków bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz oddzia-
łują na przestrzeganie przez 
pracowników przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

• wykonują inne zadania 
określone w ustawie i w prze-
pisach szczególnych. 

Społecznych inspektorów 
pracy wybierają i odwołują 
pracownicy zakładu pracy 
na 4 letnią kadencję spośród 
pracowników danego zakładu 
pracy będących członkami 
związku zawodowego. 
Kandydat na stanowisko 
społecznego inspektora pracy 
nie może zajmować stano-
wiska kierownika zakładu 
pracy lub stanowiska kierow-
niczego bezpośrednio podle-
głego kierownikowi zakładu. 
Zakładowe organizacje związ-
kowe mogą postanowić, że 
społecznym inspektorem pracy 
może być również pracownik 
zakładu nie będący członkiem 
związku zawodowego.

Jak wynika z art. 13 ustawy 
zakład pracy nie może wypo-
wiedzieć ani rozwiązać umowy 
o pracę z pracownikiem 
pełniącym funkcję społecz-
nego inspektora pracy w 
czasie trwania mandatu oraz 
w okresie roku po jego wygaś-
nięciu. Od powyższej zasady 
istnieją wyjątki. Zakład pracy 
może rozwiązać umowę o pracę 
z pracownikiem pełniącym 
funkcję społecznego inspek-
tora pracy, jeżeli zachodzą 
przyczyny uzasadniające 
rozwiązanie umowy o pracę 
bez wypowiedzenia z winy 
pracownika w razie: 

• ciężkiego naruszenia przez 
pracownika podstawowych 
obowiązków pracowniczych

• popełnienia przez pracow-
nika w czasie trwania umowy 
o pracę przestępstwa, które 
uniemożliwia dalsze zatrud-
nianie go na zajmowanym 
stanowisku, jeżeli przestęp-
stwo jest oczywiste lub zostało 
stwierdzone prawomocnym 
wyrokiem

• zawinionej przez pracow-
nika utraty uprawnień koniecz-

nych do wykonywania pracy 
na zajmowanym stanowisku

Bez ustalania winy pracow-
nika: 

• jeżeli niezdolność do 
pracy wskutek choroby trwa:

a) dłużej niż 3 miesiące, gdy 
pracownik był zatrudniony 
u danego pracodawcy krócej 
niż 6 miesięcy

b) dłużej niż łączny okres 
pobierania z tego tytułu wyna-
grodzenia i zasiłku

 c) gdy pracownik był 
zatrudniony u danego praco-
dawcy co najmniej 6 miesięcy 
lub jeżeli niezdolność do 
pracy została spowodowana 
wypadkiem przy pracy albo 
chorobą zawodową

• w razie usprawiedliwionej 
nieobecności pracownika w 
pracy z innej przyczyny niż 
choroba, trwającej dłużej niż 
1 miesiąc

• w razie uzyskania przez 
pracownika prawa do renty z 
tytułu zaliczenia do znacznego 
lub umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności, albo 
osiągnięcia wieku emery-
talnego

• w razie ogłoszenia upad-
łości lub likwidacji pracodawcy

W powyższych wypadkach 
rozwiązanie umowy o pracę 
może nastąpić po uprzednim 
uzyskaniu zgody statutowo 
właściwego organu zakładowej 
organizacji związkowej.

Na mocy art. 13 ust. 3 
ustawy zakład pracy nie może 
wypowiedzieć pracowni-
kowi pełniącemu funkcję 
społecznego inspektora pracy 
warunków pracy i płacy na jego 
niekorzyść w czasie trwania 
mandatu oraz w okresie roku 
po jego wygaśnięciu chyba, 
że wypowiedzenie stało się 
konieczne z powodu stwier-
dzonej orzeczeniem lekarskim 
utraty zdolności do wykony-
wania dotychczasowej pracy 
albo niezawinionej przez 
pracownika utraty uprawnień 
koniecznych do jej wyko-
nywania lub wprowadzenia 
nowych zasad wynagradzania 
dotyczących ogółu pracow-
ników zatrudnionych u danego 
pracodawcy lub grupy, do 
której należy pracownik.

Zgodnie z art. 15 ustawy 
społeczni inspektorzy pracy 
powinni wykonywać swoje 
czynności w zasadzie poza 
godzinami pracy. W razie 

konieczności wykonywania 
swoich czynności w godzi-
nach pracy lub uczestniczenia 
w naradach i szkoleniach, 
społeczni inspektorzy pracy 
zachowują prawo do wyna-
grodzenia. Jeżeli społeczny 
inspektor pracy został w 
sposób znaczący obciążony 
zadaniami wynikającymi 
z jego funkcji kierownik 
zakładu pracy na wniosek 
zakładowych organizacji 
związkowych może ustalić 
miesięczne wynagrodzenie 
zryczałtowane do wysokości 
nie przekraczającej wynagro-
dzenia za 30 godzin pracy. W 
szczególnie uzasadnionych 
wypadkach w/w wynagro-
dzenie może zostać podwyż-
szone do wysokości nie prze-
kraczającej wynagrodzenia 
za 60 godzin pracy. Jeżeli 
ze względu na szczególne 
zagrożenie zdrowia i życia 
pracowników w zakładzie 
pracy warunki pracy wyma-
gają stałego społecznego 
nadzoru, kierownik zakładu 
pracy, na wniosek zakłado-
wych organizacji związko-
wych, może zwolnić na czas 
pełnienia funkcji zakładowego 
społecznego inspektora pracy 
z obowiązku wykonywania 
pracy, z zachowaniem prawa 
do wynagrodzenia. W powyż-
szym przypadku społeczny 
inspektor pracy zachowuje 
przez czas pełnienia funkcji 
prawo do wynagrodzenia, jakie 
przysługiwało mu na stano-
wisku pracy zajmowanym 
w dniu oddelegowania, z 
uwzględnieniem zmian tego 
wynagrodzenia, jakie nastąpią 
w okresie oddelegowania.

Kwestia związana z wyna-
grodzeniem społecznego 
inspektora pracy stała się 
przedmiotem uchwały Sądu 
Najwyższego z 11 maja 2010 r., 
sygn. akt II PZP 3/10. Zgodnie 
z punktem 2 w/w uchwały 
miesięczne wynagrodzenie 
ryczałtowe społecznego 
inspektora pracy nie jest 
wynagrodzeniem za pracę, 
należy jednak stosować do 
niego odpowiednio przepisy 
o tym wynagrodzeniu. 

Częstokroć wynagrodzenie 
społecznego inspektora pracy 
określane jest w porozumieniu, 
niemniej pracodawca nie jest 
zobligowany do stosowania 
takiego porozumienia.

Społeczny inspektor pracy

Pomoc eksperta dla 
komisji zakładowych

Jak określić rzeczywisty margines działania pracodawcy w 
oparciu o dane dot. obecnej kondycji finansowej przedsiębior-
stwa? Jak przygotować poparte wnioskami z analizy argu-
menty na potrzeby negocjacji z pracodawcą? Jak przewidzieć 
zmiany w sytuacji ekonomicznej i pozycji rynkowej przedsię-
biorstwa w oparciu o dostępne dane? Jak przygotować się do 
rozmów z pracodawcą nt. ewentualnych zmian w zakładzie i 
ich skutków dla pracowników?

Znajomość kondycji finansowej i szeroko pojętej sytuacji ekonomicznej 
przedsiębiorstwa jest dla organizacji związkowych jednym z ważniej-
szych czynników efektywnego i skutecznego dialogu z Pracodawcą.

W ramach niniejszej oferty organizacje związkowe mogą zwrócić 
się do ekspertów Syndex Polska (były S.Partner) o pomoc w analizie 
ekonomiczno-finansowej na potrzeby rozmów i negocjacji prowadzo-
nych w przedsiębiorstwie z pracodawcami.

Powyższa pomoc obejmuje*:
•  jednorazową syntetyczną analizę sprawozdań finansowych, planów 

budżetowych i podstawowych danych ekonomicznych będących w 
dyspozycji organizacji związkowej,

•  wskazanie na podstawie powyższej analizy podstawowych argu-
mentów na potrzeby prowadzonych rozmów (m.in. negocjacji 
płacowych, itp.),

•  zdalną pomoc ekspertów oznaczającą doradztwo drogą telefoniczną 
i mailową.
* Powyższa oferta nie obejmuje jednorazowej pomocy eksper-

ckiej wymagającej w odniesieniu do konkretnej kwestii, więcej niż 3 
(słownie: trzech) dni pracy analitycznej (24 godzin). O sytuacji takiej 
mówimy np. w przypadku restrukturyzacji, negocjacji dot. układów 
zbiorowych, negocjacji pakietów socjalnych, zwolnieniach grupowych, 
fuzji lub przyjęciach.

Jednorazowa cena za powyższe usługi: 2 500 PLN plus należny VAT 
(kwota brutto: 3 075 PLN).

tel.: +48 601 530 455; email: kontakt@syndex.pl
Syndex Polska Sp. z o.o.; 
ul. Wiejska 12 lok. 4; 00-490 Warszawa
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» CO TAM W POLITYCE? NĘDZA 
straszna. Nuda. Brak akcji. Nic się nie 
dzieje. Dość powiedzieć, że jedyną w 
miarę zabawną sprawą, o której możemy 
co nieco napisać, jest akcja ratunkowa, 
której podjął się Kamiński Miś. Człek 
niezłomny i stały w uczuciach włas-
nych. Karierę polityczną zaczynał jako 
młody, gniewny narodowiec, później 
członek Zjednoczenia Chrześcijańsko-
-Narodowego. Następnie był tzw. spin 
doktorem PiS, a później doktor Ewy 
z PO. Teraz gruchnęła wiadomość, 
że ma ratować PSL przed upadkiem 
z roli klubu parlamentarnego do roli 
kółka poselskiego w Sejmie. Żal nam 
się zrobiło Kosiniaka-Kamysza. Mimo 
dwóch nazwisk, bardziej rozdwoić się 
nie mógł i zmuszon był skorzystać z 
misiej przysługi.

» A CO DO MISIA, TO PRZYZNAĆ 
musimy, że na rekord idzie. Tyle partii i 
to tak różnorodnych. Wszystkich, które 
znał, już nie zaliczy, bo część tych ugru-
powań w czasie jego długiej kariery się 
rozpadła, ale wciąż ma jeszcze szanse, 
aby do swojego bogatego portfolio dołą-
czyć SLD. No tam go jeszcze nie było.

» POLITYK TO TAKI ZAWÓD,  
który wymaga latania. Jak ujawnił portal 
wpolityce.pl, w 2017 roku polski podatnik 
zapłacił za podniebne podróże posłów 
przeszło 4 mln zł. W pierwszej czwórce 
tych, którzy wylatali najwięcej, jest troje 
posłów PO: Bartosz Arłukowicz, Marta 
Globik i Borys Budka, a tuż za podium 
znalazł się Wiesław Janczyk z PiS. Arłu-
kowicz latał praktycznie co drugi dzień, 
bo w sumie zaliczył 158 podniebnych 
podróży za łączną sumę przeszło 90 
tys. złotych. 19 lotów mniej ma pani 

Marta, a 20 mniej zaliczył pan Borys. 
Najlepszy lotnik z partii rządzącej, czyli 
pan Wiesiek ma o jeden lot mniej niż 
pan Borys i uplasował się tuż za podium. 
Zobaczymy, jak mu pójdzie w nowym 
sezonie. Jeden z częstych bohaterów 
naszej rubryki Rysiek Swetru z trudem 
załapał się do pierwszej dziesiątki. Jest 
dopiero na ósmym miejscu, ale nie za 
to lubimy i kochamy go wszyscy. W 
zestawieniu portalu uwzględniono 
wyłącznie liczbę lotów i podano koszt 
fruwania. Zabrakło niestety not za styl, 
punktów za wiatr czy obniżoną belkę.  

» W TYM TYGODNIU NIC NIE 
piszemy o Schetynie, bo peło ma tylko 
14 proc. poparcia, więc nie będziemy 
kopać leżącego. Nie piszemy też nic 
o nowoczesnej kropce, bo po zmar-
ginalizowaniu Swetru zapanowała 
tam dyktatura kobiet. Znana inte-
lektualistka Scheuring-Wielgus już 
wiele miesięcy temu ostrzegała, że 
tak to się skończy, skandując „Dość 
dyktatury kobiet”. Wtedy się z niej 
śmiali, a się okazało, że krakała, 
krakała i wykrakała.

PODRÓŻNY&GOSPODZKI

WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe

Foto: esmem

ROZBAWIŁO nas to
Młody, niedoświadczony człowiek 
dostał pracę w pewnej wielkiej, 
bardzo znanej firmie. Pracował przez 
tydzień, radził sobie średnio, a tu 
nagle wzywa go dyrektor biura:
– Szanowny panie – mówi – zdecy-
dowaliśmy się przenieść pana na 
wyższe stanowisko. Teraz będzie 
pan kierownikiem działu.
Tak też się stało. Po tygodniu dość 
marnej pracy, młodego człowieka 
wzywa szef koordynacji działów:
– Szanowny panie – mówi – 
zdecydowaliśmy się pana awan-
sować, teraz będzie pan szefem 
filii w naszym mieście.
I tak mija kolejny tydzień takiej 
sobie pracy – ale oto główny szef, 
czyli najważniejszy boss, wzywa 
młodego człowieka do siebie.
– Postanowiłem cię awansować. 
Teraz będziesz szefem naszej firmy 
na całą Polskę. Twoja pensja będzie 
dziesięciokrotnie większa niż dotych-
czas. Będziesz miał do dyspozycji 
służbowe auto, własny gabinet, 
będziesz wyjeżdżać na wiele zagra-
nicznych delegacji.
– Dziękuję! – mówi ucieszony 
młody człowiek.
– I tylko tyle? – mówi boss. – Taka 
propozycja, a tu tylko „dziękuję”?
– Dziękuję, tato! 

***
– Co byś zrobił, gdybym umarła? 
Ożeniłbyś się ponownie?
– Na pewno nie!
– Dlaczego nie – nie podoba ci 
się małżeństwo?
– Podoba mi się.
– To dlaczego byś się znów nie ożenił?
– No dobrze ożeniłbym się.
Żona (ze skrzywdzoną miną):

– Naprawdę?
Mąż głośne wzdycha...
– Spałbyś z nią w naszym łóżku?
– A gdzie indziej mielibyśmy spać?
– Zdjąłbyś moje zdjęcia i zamiast 
nich wywiesił jej zdjęcia?
– To by było chyba w porządku?
– I pozwoliłbyś jej grać moimi 
kijami do golfa?
– Nie, nie mogłaby ich używać, bo 
jest leworęczna.

***
Cudownie. Poniedziałek i od razu 
awans na kierownika! Wystarczyło 
dać 50 groszy pod sklepem. 

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

***
Tata-bóbr poszedł na polowanie 
i złowił taboret. Zebrała się cała 
rodzina bobrów do uroczystej kolacji. 
Wszyscy siedzą za stołem, serwetki 
zawiązane pod szyjami, sztućce w 
łapkach. Na środku taboret.
I najmniejszy boberek w rodzinie 
nagle piszczy:
– Tatulu, ja chcę nóżkę! 

***
Dyrektor do sekretarki:
– Pani Jadziu? Co pani robi w sobotę? 
Pani Jadzia odpowiada rozma-
rzonym głosem:
– Nic nie robię panie dyrektorze!
– To przypominam pani, że dzisiaj 
jest poniedziałek, a nie sobota! 

***
– Mamy może coś smacznego 
na kolację?
– Mogę być ja?
– Wiesz, że nie mogę tłustego, 
kochanie.

Reklama

Reklama


