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Janusz Olszowski: Zastąpienie węgla 
innymi nośnikami w krótkiej
perspektywie będzie raczej niemożliwe. 
» STRONA 4

Piotr Bienek: Gdyby przepisy 
w kopalni Śląsk były przestrzegane, 
to nie zginęłoby tylu ludzi. 
» STRONA 3

MOTORYZACJA

W tyskim Fiacie przerwa 
postojowa jest o cztery 
dni dłuższa, niż w ubie-
głym roku. Trwa od 25 
lipca do 20 sierpnia. Pra-
cownicy nie mający wystar-
czającej liczby dni urlopu 

do pokrycia postoju, musieli 
dodatkowo skorzystać z urlopu 
bezpłatnego.
– Pracodawca nie chcąc płacić 
pracownikom za te kilka dni 
postoju, od razu zaproponował 
im, by swój urlop uzupełnili 

urlopem bezpłatnym. Z tego 
rozwiązania musiała skorzystać 
prawdopodobnie większość 
zatrudnionych – mówi Wanda 
Stróżyk, przewodnicząca Soli-
darności w Fiat Auto Poland. 
» STRONA 5

Wakacje w branży motoryzacyjnej

W
edług Euro-
statu odse-
tek biednych 
pracujących 
w Polsce wy-

nosi już 10 proc. Za nami jest 
tylko Grecja i Rumunia. Zbi-
gniew Kruszyński, Kierownik 
Biura Polityki Społecznej Komi-
sji Krajowej NSZZ Solidarność 
podkreśla, że określenie „biedni 
pracujący” dotyczy osób, które 
mimo pracy zarobkowej funk-
cjonują na granicy zbliżonej 
do minimum egzystencji. – To 
jest przerażające, że człowiek 
który pracuje, jest zmuszony 
do życia w ubóstwie – mówi 
Zbigniew Kruszyński.

Jak informuje Instytut Pracy 
i Spraw Socjalnych minimum 
egzystencji, zwane także mini-
mum biologicznym, stanowi 
dolne kryterium ubóstwa. Jego 
zakres i poziom zaspokajania 
potrzeb wyznacza granicę, 
poniżej której występuje za-
grożenie życia oraz rozwoju 
psychofi zycznego. W zeszłym 
roku minimum egzystencji 
dla rodziny trzyosobowej z 
jednym dzieckiem w wieku 
13-15 lat wyniosło 1328 zł 
netto, a dla rodziny czteroo-
sobowej – 2193 zł netto.

Szacując minimum egzysten-
cji Instytut uwzględnia tylko 
zaspokajanie potrzeb gwaran-
tujących przeżycie. Najwięk-
sze znaczenie mają potrzeby 
żywnościowe oraz związane 
z utrzymaniem mieszkania. 
Potrzeby wypoczynkowe, kul-
turalne i transportowe w ogóle 
nie są brane pod uwagę. 

Zdaniem Zbigniewa Kru-
szyńskiego, problem ubóstwa 
najczęściej dotyka osób wycho-

wujących dzieci. – Już rodzina 
z jednym dzieckiem, posiada-
jąca do dyspozycji minimalne 
wynagrodzenie, funkcjonuje 
poniżej minimum egzystencji 
– dodaje Kruszyński.

Dla osoby samotnej wydatki 
na żywność i mieszkanie sta-
nowią w minimum egzystencji 
aż 91 proc. wartości koszyka, 

dla rodziny z dwójką dzieci 
– 81 proc. Dlatego, to właś-
nie te rodziny najdotkliwiej 
odczuwają wzrost wydatków 
na utrzymanie mieszkania i 
żywność.

Oprócz minimum egzysten-
cji, Instytut co roku wyznacza 
minimum socjalne. Bierze 
wówczas pod uwagę zaspo-

kojenie trzech grup potrzeb: 
bytowo konsumpcyjnych 
(wyżywienie, mieszkanie, 
odzież, zdrowie), edukacyj-
nych i kulturalnych. W ko-
szyku minimum socjalnego 
wydatki na żywność stanowią 
61 proc., a wydatki związane 
z utrzymaniem mieszkania 
59 proc.

Warto przy tym podkreślić, 
że szacując minimum socjal-
ne Instytut uwzględnia tylko 
podstawowe potrzeby. Wśród 
potrzeb kulturalnych bierze 
pod uwagę np. posiadanie 
telewizora, radioodbiornika 
i podręcznej biblioteki. Po-
trzeby transportowe obejmu-
ją dojazd do pracy środkami 
komunikacji miejskiej, a wy-
poczynkowe pobyt na wsi z 
wynajmem pokoju lub opłatą 
za miejsce biwakowania.

W zeszłym roku minimum 
socjalne dla rodziny z dzie-
ckiem w wieku 13-15 lat wy-
niosło 2594 zł, dla rodziny z 
dwójką dzieci 3221,48 zł. A 
więc rodzina, w której oboje 
rodzice pracują i oboje zarabiają 
najniższą krajową, nie osiąga 
minimum socjalnego. 

– Dlatego Solidarność z 
determinacją dąży do pod-
noszenia płacy minimalnej 
– podkreśla Kruszyński. Do 
najmniej zarabiających wciąż 
należą pracownicy takich 
branż jak budowlanka, han-
del, ochrona, czy pomoc spo-
łeczna. 

Jego zdaniem drugą grupę 
zagrożoną ubóstwem stanowią 
osoby pobierające najniższe 

renty i emerytury. – Najniższe 
świadczenia emerytalno-rento-
we cały czas maleją w stosunku 
do średnich świadczeń. Jest 
to efekt złych zasad walory-
zacji, która nie rekompensuje 
wzrostu kosztów utrzymania. 
Ci ludzie stają się coraz bied-
niejsi – przekonuje.

Ostatnia grupa ubogich to 
osoby korzystające z pomocy 
społecznej. Ze względu na bar-
dzo niskie progi uprawniające 
do wsparcia fi nansowego, o 
pomoc mogą się starać tylko 
osoby żyjące poniżej pozio-
mu egzystencji, które oprócz 
ubóstwa wykażą jeszcze inne 
dysfunkcje.

Progi uprawniające do ko-
rzystania z pomocy społecznej 
powinny być rewaloryzowane 
co trzy lata. Jednak w 2009 
roku, ze względu na rządowe 
oszczędności, zostały zamro-
żone. Pierwsza od 2006 roku 
rewaloryzacja zacznie obowią-
zywać od 1 października tego 
roku. Do uzyskania pomocy 
będzie uprawniał dochód na 
osobę w rodzinie w wysokości 
456 zł (obecnie jest to 351 zł),
a w przypadku osoby samotnej 
542 zł (aktualnie 477 zł).

Od 2004 roku nie były też 
weryfi kowane progi upraw-
niające do zasiłku rodzin-
nego. W efekcie liczba osób 
pobierających to świadczenie 
spadła z 5,5 mln do 2,7 mln. 
Rząd planuje minimalne pod-
niesienie tych progów, ale 
zdaniem Kruszyńskiego, ta 
zmiana wpłynie jedynie na 
zatrzymanie spadku liczby 
osób uprawnionych do tego 
zasiłku.

AGNIESZKA KONIECZNY

Z danych Eurostatu wynika, że Polska znajduje się na trzecim miejscu w Europie pod względem liczby 
biednych pracujących. Wykluczenie społeczne jest zjawiskiem narastającym, związanym z niskimi płacami i 
niestabilnymi warunkami pracy – alarmuje Solidarność.

Bieda zagląda w oczy Polakom

Na ubóstwo najbardziej narażone są rodziny wychowujące dzieci

Określenie „biedni 
pracujący” dotyczy 
osób, które mimo 
pracy zarobkowej 
funkcjonują na 
granicy zbliżonej 
do minimum 
egzystencji. 

Foto: internet

26 sierpnia Senat prze-
głosował kontrowersyj-
ną nowelizację ustawy o 
zgromadzeniach, wpro-
wadzając jedynie kosme-
tyczne poprawki. Jeżeli 
nowe przepisy wejdą w życie, 

będzie to oznaczało dra-
styczne ograniczenie podsta-
wowych swobód obywatel-
skich – Senat, zamiast stać 
na straży demokracji, stał się 
maszynką do głosowania. So-
lidarność z pewnością skie-

ruje tę sprawę do Trybunału 
Konstytucyjnego – komentu-
je decyzję senatorów Domi-
nik Kolorz, przewodniczący 
śląsko-dąbrowskiej Solidar-
ności.
» STRONA 4

PRAWO

Senat ograniczył prawo do zgromadzeń



S
ą trzy rzeczy, które każdy szanują-
cy się mieszkaniec Śląska powinien 
obowiązkowo posiadać: bunclok z 

tustym na kuchennym stole, rolada z 
kluskami i modrą kapustą w niedzielę 
i rodzina w reichu. Tustego ani rolad 
przyrządzać nie potrafi ę, ale familię za 
Odrą mam, więc żaden gorol mi nie 
podskoczy. 

Jakiś czas temu dostałem od kuzyna z 
reichu zaproszenie na ślub i tutaj pojawił 
się problem. Bo po pierwsze opuszczać 
zieloną wyspę, żeby jechać do ogarniętych 
kryzysem Niemiec, to sami przyznacie 
średnia przyjemność. A po drugie kłuć 
w oczy mieszkańców mniej szczęśliwych 
krain sukcesem własnego narodu, to też 
jakoś tak nieładnie. 

No, ale w końcu rodzina to rodzina. 
Odmówić nie wypada. Jadę. Dojechałem 
i własnym oczom uwierzyć nie mogłem. I 
nie chodzi mi tutaj o to, że w czasie szale-
jącego kryzysu prawie każdy mieszkaniec 
kraju na zachód od zielonej wyspy ma w 
garażu dwa samochody, a średnia pensja 
„zielonowyspiarza”, to w Niemczech tyle 
co kieszonkowe przeciętnego nastolatka. 
Nie zdziwiło mnie nawet to, że mój świe-
żo ożeniony kuzyn, gdy zapragnął wraz z 
przyszłą małżonką zamieszkać razem nie 
musiał brać kredytu hipotecznego na 40, 
ani nawet na 20 lat. Poszedł do urzędu 
miasta, złożył wniosek i dostał 4 miesz-
kania komunalne do wyboru.

Zdziwiły mnie króliki. Tak. To nie 
pomyłka, właśnie króliki. Króliki, które 
w stadach po kilkadziesiąt sztuk kicają 
dzień i noc w środku miasta po trawni-
ku przed blokiem mojego kuzyna. Sami 
przyznacie drodzy czytelnicy, że dla czło-
wieka ze Śląska, dla którego szczytem 
obcowania z naturą są bąble po ukąsze-
niach komarów, królik na trawniku to nie 
lada gratka. Więc zacząłem dopytywać. 
Okazuję się, że króliki bez względu na 
kurs euro i cenę greckich obligacji kicają 
sobie po trawnikach od zawsze i nikt z 

tubylców nie zwraca na nie specjalnie 
uwagi. Kiedy sympatycznych zwierza-
ków robi się zbyt dużo, przyjeżdża pan 
ze służb weterynaryjnych z wyszkoloną 
łasicą, którą wpuszcza do króliczych nor 
i ich populacja spada. Spada tylko na 
chwilę, bo jak wiadomo to wyjątkowo 
płodne zwierzaki. 

Jedyna niedogodność koegzystencji z 
królikami, wynika z tego, że ich ulubio-
nym miejscem drążenia norek są klomby 
mieszczące się tuż przed balkonami ludz-
kich sąsiadów. No i po wizycie pana z ła-
sicą, przez wiele dni z opustoszałych nor 

wydobywa się niezbyt przyjemny zapach 
niedojedzonych przez łasicę resztek. 

Po powrocie na zieloną wyspę i wej-
ściu do swojego, a właściwie bankowego 
mieszkania, od razu włączyłem telewizję 
dwudziestoczterogodzinną, spragniony 
informacji o kolejnych sukcesach miłoś-
ciwie nam panujących. Moim oczom 
ukazał się premier, który zadeklarował 
bezpardonową walkę z wszelkimi przeja-
wami nepotyzmu . Analogia z królikami i 
łasicą nasuwa się sama. Premier na pokaz 
poświęci kilka pomniejszych króliczków, 
sam chowając przed kamerami przydłu-
gawe uszy, a setki innych nadal będą 
podgryzać, co bardziej soczyste kwiatki 
na klombie przed naszym wspólnym 
blokiem. Na dłuższą metę zaś po całym 
polowaniu na królicze nory zostanie 
tylko nieprzyjemny zapach. 

TRZECI Z CZWARTĄ:) 

Z  D RU G I E J  S T R O N Y Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność
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LICZBA tygodnia

68 
lat temu 1 sierpnia 1944 roku o godz. 17.00, 
tzw. Godzinie W, wybuchło Powstanie War-
szawskie. Dziesiątki tysięcy powstanców 
chwyciło za broń, aby wystąpić przeciwko 
okupacji niemieckiej, a jednocześnie nie do-
puścić do okupacji sowieckiej.  
W założeniach dowódców Armii Krajowej po-
wstanie miało  potrwać kilka dni. W rzeczy-
wistości walki trwały aż 63 dni i zakończyły 
się kapitulacją Warszawy. Niemieckie woj-
sko otrzymało od Hitlera rozkaz zrównania 
stolicy Polski z ziemią. Plan nie do końca się 
powiódł, ale straty w ludziach były ogromne. 
Po stronie polskiej było 10 tys. zabitych
i 7 tys. zaginionych żołnierzy oraz 5 tys. ran-
nych. Odnotowano ok. 200 tys. ofi ar wśród 
ludności cywilnej. Wśród Niemców było 10 
tys. zabitych, 7 tys. zaginionych i 9 tys. ran-
nych żołnierzy.

WIEŚCI z gospodarki
» MINISTERSTWO FINANSÓW OPUBLIKOWAŁO raport 
o sytuacji gospodarczej, w którym przyznało, że w I kwartale 
2012 roku polska gospodarka weszła na ścieżkę słabszego wzro-
stu i pozostanie na niej przez kilka najbliższych kwartałów, o ile 
nie nastąpi wyraźna poprawa sytuacji w otoczeniu zewnętrznym.
Przedstawiciele resortu przyznali, że realizacja takiego scena-
riusza nie stanowi zaskoczenia ze względu na spowolnienie dy-
naniki eksportu polskich fi rm oraz oszczędności zmierzające do 
redukcji nadmiernego defi cytu.
Zdaniem Ministerstwa Finansów sytuacja w Europie odbiła się 
na produkcji przemysłowej oraz wyhamowaniu dynamiki inwe-
stycji prywatnych.

» DO KOŃCA ROKU PENSJE POLAKÓW ANI DRGNĄ. 
Ostatni raz wynagrodzenia nie wzrosły w 1992 roku, czyli 20 lat 
temu – napisał Dziennik Gazeta Prawna, powołując się na bada-
nia przeprowadzone przez Narodowy Bank Polski, z których wy-
nika, że w II kwartale roku tylko 9,4 proc. fi rm planuje podwyżki 
wynagrodzeń. – To dwukrotnie mniej niż średnio w ostatnich 
siedmiu latach. W rezultacie realny wzrost zarobków w przed-
siębiorstwach może być zbliżony do zera – poinformował DGP. 
Zdaniem ekspertów, taka sytuacja jest związana z kryzysem na 
Zachodzie oraz wysokim bezrobociem, które powoduje, że pra-
codawcy nie czują presji, by podnosić wynagrodzenia pracowni-
ków.

»JUŻ 400 FIRM OGŁOSIŁO UPADŁOŚĆ od początku roku. 
Jedna czwarta z nich prowadziła działalność w branży budow-
lanej. Najczęstszą przyczyną upadłości fi rm budowlanych było 
pogorszenie płatności, spowodowane nieterminową spłatą zo-
bowiązań przez kontrahentów. Ekonomiści ostrzegają, że zatory 
płatnicze będą miały wpływ na wzrost bezrobocia oraz odbiją 
się na inwestycjach fi rm.
Z sondażu przeprowadzonego przez Business Center Club (BCC) 
wynika, że najczęstszą przyczynę zatorów płatniczych stanowi 
wymuszanie wydłużenia kredytu kupieckiego przez duże przed-
siębiorstwa na mniejszych oraz kredytowanie własnej działalno-
ści kosztem innych. Badane fi rmy wskazywały też na takie czyn-
niki jak: niekorzystna koniunktura i niepewność prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz zbyt wysokie podatki.
Okazuje się też, że Polska jest jednym z trzech europejskich kra-
jów o najniższej moralności płatniczej. W 2011 roku tylko 34 
proc. faktur zostało zapłaconych w terminie. W tej niechlubnej 
statystyce dorównują nam tylko Hiszpanie i Portugalczycy.

» PRZEŁOM LIPCA I SIERPNIA PRZYNIESIE PODWYŻKI 
cen oleju napędowego i benzyn – poinformowali analitycy z por-
talu e-petrol BM Refl ex. Ich zdaniem pod koniec tygodnia ceny 
paliw mogą podskoczyć w górę nawet o 10 groszy na litrze.
W komunikacie eksperci e-petrol.pl podkreślili, że koniec lipca 
przyniósł pierwszy od sześciu tygodni wzrost średnich cen paliw 
na stacjach w Polsce. – Podwyżka nie jest zaskoczeniem, bo na 
rynku hurtowym paliwa drożeją już od dłuższego czasu. Rozwój 
wydarzeń na światowych giełdach ropy wskazuje na to, że druga 
połowa tegorocznych wakacji może stać pod znakiem wzrostu 
cen paliw – czytamy w komunikacie.

OPRAC. AGA

Foto: internet

TRZY pytania
Ryszard Samsel, przewodniczący Regionalnej Sekcji Gospodarki 
Mieszkaniowej i Komunalnej NSZZ Solidarność

Spółdzielczość należy naprawiać, a nie likwidować
Jakie uwagi kieruje Solidarność pod adre-
sem projektu ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych autorstwa PO? 

– W naszej ocenie projekt ma na celu 
rozbicie od podstaw funkcjonowania 
spółdzielczości mieszkaniowej, chociaż-
by poprzez wprowadzenie możliwości 
przekształcenia spółdzielni we wspólnotę 
mieszkaniową. Planowana likwidacja spół-
dzielni mieszkaniowych oznaczać będzie 
zwolnienia 200 tys. szeregowych pracow-
ników tam zatrudnionych. Od elektryków 
po sprzątaczki. Spółdzielnie mieszkaniowe 
to obecnie jeden z największych zakładów 
pracy w Polsce. Dzięki niemu ci ludzie za-
rabiają na chleb. Moim zdaniem ta ustawa 
ma podtekst polityczny. Chodzi o rozbicie 
elektoratu ugrupowań opozycyjnych, które 
w spółdzielczości mają swój zdecydowany 
elektorat. Nikt się nie zastanowi, że na tej 
polityce ucierpią zwykli ludzie.
Czy Pana zdaniem działalność spółdzielni 
mieszkaniowych jest przejrzysta?

– Ich działalność oparta jest o statuty. 
Wszystkie ważne decyzje podejmują sami 

spółdzielcy. To oni decydują o kształcie 
spółdzielni. Ale w przekonaniu wielu osób 
jest to relikt komunizmu. Tym, którzy 
tak sądzą przypomnę, że spółdzielczość 
nie jest tworem ostatnich lat, ta instytu-
cja ma już 100 lat. W jej funkcjonowaniu 
należałoby wiele poprawić, tak aby było 
bardziej przejrzyste, ale zamiar rozbijania 
spółdzielni jest niezrozumiały. Przecież 
nie praktykuje się eutanazji w stosunku 
do chorego pacjenta, tylko się go leczy. 

Mamy poważne wątpliwości, co do zgod-
ności szeregu zapisów projektu ustawy z 
Konstytucją. Chodzi m.in. o zapis, zgodnie 
z którym już pierwszy akt notarialny w bu-
dynku decyduje o powstaniu wspólnoty 
mieszkaniowej. Również sejmowa Komisja 
Infrastruktury uznała, że projekt może być 
niekonstytucyjny i zwróciła się o opinie 
na jego temat m.in. do resortów fi nansów, 
sprawiedliwości i infrastruktury.
Jednym z założeń projektu jest też ograni-
czenie władzy prezesów spółdzielni…

– W dzisiejszych czasach między bajki 
można włożyć postać prezesa spółdzielni 
z fi lmu Stanisława Bareji pt. „Alternatywy 
4” i jemu podobnych. Oni już wymarli, 
ale to właśnie dzięki nim słowo „prezes” 
ma pejoratywny wydźwięk. Kojarzy 
się z niepodzielną władzą, a faktycz-
nie spółdzielniami kierują ich zarządy 
i rady nadzorcze. Obecnie prezesami 
są zazwyczaj ludzie młodzi, kreatywni 
i dynamiczni, którzy nowocześnie za-
rządzają spółdzielniami.

BG

Likwidacja spółdzielni 
mieszkaniowych oznaczać 
będzie zwolnienia 
200 tys. szeregowych 
pracowników tam 
zatrudnionych. Od 
elektryków po sprzątaczki.

CHODZI O TO zwłaszcza...

Premier na pokaz poświęci kilka 
pomniejszych króliczków, sam 
chowając przed kamerami 
przydługawe uszy.
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T
a decyzja po raz kolejny 
pokazuje słabość wy-
miaru sprawiedliwości 
w naszym kraju. W 
ocenie prokuratury 

nie da się wprost udowodnić 
powiązań nieprawidłowości 
w kopalni, wskazanych po ka-
tastrofi e przez Wyższy Urząd 
Górniczy z bezpośrednią przy-
czyną wypadku. Dlatego po raz 
kolejny nie ma też winnych 
górniczej katastrofy – mówi 
Jarosław Grzesik, szef górniczej 
Solidarności. 

Piotr Bienek, przewodniczący 
Solidarności w kopalni Wujek 
Ruch Śląsk wskazuje, że śledczy 
wprawdzie wykazali wiele nie-
prawidłowości w kopalni m.in. 
fatalny stan urządzeń i przewo-
dów elektrycznych, ale w ogóle 
nie dali odpowiedzi na zarzuty 
postawione po katastrofi e przez 
Wyższy Urząd Górniczy. – M.in. 
nie ustalili, dlaczego aż tylu ludzi 
znajdowało się w strefi e zagro-
żenia tąpaniami, w której doszło 
do katastrofy, dlaczego w kopalni 
te strefy nie były nadzorowane i 
dlaczego w rejonie wybuchu na 
poziomie 1015 metrów pod ziemią 
była bardzo mała ilość powietrza. 
Moim zdaniem , gdyby wszyst-
kie przepisy były przestrzegane, 
to nie zginęłoby tylu ludzi – ko-
mentuje Piotr Bienek.

Śledczy uznali, że nie było 
związku pomiędzy niepra-
widłowościami w kopalni 
a eksplozją metanu. Za nie-

prawidłowości odpowiadają 
co najmniej 64 osoby, ale w 
ocenie prokuratury brak jest 
dowodów, że to z ich winy 
doszło do katastrofy. Proku-

ratorzy nie znaleźli też dowo-
dów wskazujących, że to błąd 
w wentylacji mógł przyczynić 
się do wybuchu metanu. Ich 
zdaniem zapalenie i wybuch 

gazu miały naturalny charak-
ter. Gaz miał zgromadzić się 
w dużej pustce powstałej po 
eksploatacji węgla. Rezulta-
tem ruchu górotworu było 

uwolnienie się metanu od 
wyrobiska. W efekcie doszło 
do jego samozapłonu i wy-
buchu. Zdaniem prokuratu-
ry następstwem tarcia góro-

tworu mogła być także iskra 
zapalająca. 

W opinii Jarosława Grzesika 
decyzja o umorzeniu śledztwa 
w sprawie katastrofy w kopalni 
Wujek-Śląsk umocni w poczu-
ciu bezkarności osoby odpo-
wiedzialne za bezpieczeństwo 
pracy załóg górniczych. – Oni 
teraz będą przekonani o tym, 
że jeśli nie będą przestrzegali 
zasad bezpieczeństwa pracy, że 
jeżeli będą zmuszać górników 
do pracy w niebezpiecznych 
warunkach, to i tak im włos z 
głowy nie spadnie. Tą decyzją 
prokuratura raz jeszcze potwier-
dziła, że nie ma mocnych na 
ludzi z górniczego nadzoru – 
mówi Jarosław Grzesik.

Postanowienie o umorzeniu 
śledztwa w kopalni Wujek Ruch 
Śląsk jest nieprawomocne. Po-
krzywdzeni mają prawo złożyć 
na nie zażalenia do sądu. 

Do zapalenia i wybuchu 
metanu w kopalni Wujek-Śląsk 
doszło 18 września 2009 roku 
Wówczas w rudzkiej kopalni 
zginęło 20 górników, a 37 zo-
stało rannych. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

Związkowcy z górniczej Solidarności krytykują decyzję Prokuratury Okręgowej w Katowicach o umorzeniu 
śledztwa w sprawie katastrofy w kopalni Wujek-Śląsk w Rudzie Śląskiej, w której przed blisko trzema laty 
zginęło 20 górników. Jak poinformowała prokuratura, śledczy nie znaleźli dowodów na istnienie związku przyczynowego 
między działaniem człowieka, a faktem zapalenia i wybuchu metanu w kopalni. 

Prokuratura nie wskazała winnych

– W obecnej sytuacji katastro-
fa na kolei, to tylko kwestia 
czasu. Nie pytamy czy, tylko 
kiedy nastąpi kolejna. Od czasu 
katastrofy pod Szczekocinami 
nie wydarzyło się nic, co po-
prawiałoby bezpieczeństwo 
na kolei – ostrzegł Henryk 
Grymel, przewodniczący Sekcji 
Krajowej Kolejarzy, podczas 
konferencji prasowej zorga-
nizowanej przez kolejarską 
Solidarność. 

Zdaniem związkowców 
rząd, wydając pieniądze na 
nowe inwestycje, zapomniał 
o utrzymaniu dotychczasowej 
infrastruktury. Podczas konfe-
rencji wskazali na zły stan 1/3 
linii kolejowych. Argumen-
towali, że na ich utrzymanie 
wydaje się za mało pieniędzy 
i ciągle redukuje stan zatrud-
nienia w służbach, zajmujących 
się obsługą i utrzymaniem 
urządzeń. Z uwagi na drama-
tyczne statystyki związkowcy 
przewidują, że ten stan będzie 
się pogarszał.

– Są linie, których drew-
niane podkłady są w tak 
opłakanym stanie, że wkręty 

można wyciągać palcami I co 
się robi? Zwalnia się ruch. 
Coraz bardziej narzekają na 
to przewoźnicy towarowi, 
szczególnie transportujący 
kruszce – mówił na kon-
ferencji Stanisław Kokot, 
rzecznik prasowy kolejarskiej 
Solidarności.

Związkowcy są przekonani, 
że rozwiązaniem zmierzającym 
do poprawy bezpieczeństwa 
na kolei byłoby poważne po-
traktowanie przez ministerstwo 
infrastruktury ich propozycji 
przedstawionych podczas 
tzw. szczytów kolejowych z 
udziałem przedstawicieli mi-
nisterstwa, zarządu kolei oraz 
związków zawodowych.

– Niestety nic się w tym 
zakresie nie dzieje. Rząd nie-
wiele też sobie robi z naszych 
gróźb strajków i demonstra-
cji – poinformował.

Tylko przez trzy wiosenne 
miesiące oprócz katastrofy 
w Szczekocinach doszło do 
174 wypadków i kolizji ko-
lejowych. Zginęło 78 osób, 
a 97 było ciężko rannych.

BEA, DIKK

Fiaskiem zakończyły się ne-
gocjacje związków zawo-
dowych działających w Ja-
strzębskiej Spółce Węglowej 
z zarządem spółki na temat 
podwyżek płac i wycofania 
niekorzystnych umów o pracę 
dla nowo przyjmowanych 
pracowników. 

Powodem konfl iktu w JSW, 
w wyniku którego 6 lipca 
doszło w spółce do strajku 
ostrzegawczego, jest niepowo-
dzenie mediacji w dwóch spo-
rach zbiorowych trwających 
w spółce od wielu miesięcy. 
Pierwszy z nich dotyczy pod-
wyżek płac dla pracowników 
zakładów JSW. – Propozycja 
zarządu dotycząca wzrostu 
wynagrodzeń przedstawiona 
na ostatnim spotkaniu jest 
całkowicie nie do zaakcep-
towania. Jej przyjęcie ozna-
czałoby spadek płac realnych 
pracowników JSW przy zna-
komitej sytuacji fi nansowej 
spółki – tłumaczy Sławomir 
Kozłowski, przewodniczący 
Solidarności w JSW. 

Druga kwestia sporna doty-
czy niekorzystnych i – zdaniem 

związkowców – sprzecznych 
z prawem umów o pracę dla 
pracowników zatrudnionych 
po 15 lutego tego roku, które 
pozbawiają ich uprawnień wy-
nikających z tzw. karty górnika. 
Zarzuty związków zawodowych 
w sprawie sprzeczności z pra-
wem nowych umów potwierdzi-
ła Państwowa Inspekcja Pracy. 
– W tej sprawie zarząd także 
nie był skłonny do kompromi-
su. Nasza zgoda na te umowy 

oznaczałaby przyzwolenie na 
łamanie prawa pracy w JSW, 
a związki zawodowe są od 
tego, żeby przestrzegania tego 
prawa pilnować – podkreśla 
Kozłowski. 

W negocjacjach 30 lipca w 
roli obserwatorów brali udział 
doradca prezydenta RP Jan Li-
tyński oraz prof. Józef Myrczek, 
przewodniczący rady nadzor-
czej JSW. – Do tej pory zarząd 
przedstawiał radzie nadzorczej 

związki zawodowe jako przy-
czynę wszystkich konfl iktów 
w spółce. Teraz rada nadzor-
cza zobaczyła, jak naprawdę 
przebiega ten konfl ikt i kto jest 
winien jego eskalacji – mówi 
szef „S” w JSW.

We wtorek 31 lipca Mię-
dzyzwiązkowy Komitet Pro-
testacyjno-Strajkowy wydał 
oświadczenie dotyczące dal-
szych działań po niepowo-
dzeniu rozmów z zarządem. 
Zdaniem związkowców zarząd 
jedynie pozorował chęć zawar-
cia porozumienia, jednocześnie 
podejmując działania prawne 
mające na celu uniemożliwienie 
kolejnych akcji protestacyjnych 
w zakładach spółki. 

– W związku z tym Mię-
dzyzwiązkowy Komitet Pro-
testacyjno-Strajkowy JSW 
S.A. złożył zażalenie do sądu 
apelacyjnego na działania za-
rządu i oczekuje na ostateczny 
wyrok. Po uzyskaniu wyroku 
podejmie decyzję, co do spo-
sobu prowadzenia dalszych 
akcji protestacyjnych – czy-
tamy w komunikacie.

AND

Kiedy następna katastrofa?!Rozmowy ostatniej szansy bez porozumienia

W wyniku wybuchu metanu w kopalni Wujek-Śląsk w 2009 roku zginęło 20 górników, a 37 zostało rannych

Zgoda na te umowy oznaczałaby przyzwolenie na łamanie prawa

Tą decyzją prokuratura 
raz jeszcze potwierdziła, 
że nie ma mocnych 
na ludzi z 
górniczego nadzoru.

Foto: w
ikipedia

Foto: JSW
 SA
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N
a 90 senatorów 
obecnych na sali 
podczas głoso-
wania 55 opo-
wiedziało się za 

przyjęciem ustawy. Przeciw 
było 34 senatorów, a 1 wstrzy-
mał się od głosu. – Senatoro-
wie po raz kolejny pokazali, 
że bardziej niż dobro całego 
społeczeństwa liczą się dla 
nich partyjne instrukcje. Senat, 
zamiast stać na straży demo-
kracji, stał się maszynką do 
głosowania – powiedział Do-
minik Kolorz. 

– Przyjęcie przez Senat no-
welizacji ustawy o zgromadze-
niach publicznych cofa nas do 
czasów PRL i jest czarnym dniem 
polskiej demokracji. Nowe prze-
pisy zostały zmienione w taki 
sposób, że uniemożliwią zorga-
nizowanie legalnej manifestacji. 
To nie mieści się w standardach 
demokratycznych – napisał w 
specjalnym oświadczeniu po 
głosowaniu Piotr Duda, prze-
wodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność.

Senatorowie wprowadzili 
do nowej ustawy o zgroma-
dzeniach kilka spośród prze-
szło 20 poprawek zgłoszonych 
podczas debaty, która odbyła 
się dzień przed głosowaniem 
– 25 sierpnia. Najważniejsza z 
nich przywraca termin trzech 

dni roboczych na złożenie za-
wiadomienia o zgromadzeniu, 
w miejsce sześciu, które prze-
widywał prezydencki projekt 
przegłosowany w Sejmie. 

Inna przyjęta poprawka 
zmniejsza wymiar grzywny, 
która może być nałożona na 
przewodniczącego manifestacji, 
podczas której doszło do naru-
szenia porządku publicznego z 
7 do 5 tys. zł. Jednak zdaniem 
krytyków nawet obniżone sank-
cje fi nansowe mogą stanowić 
skuteczny straszak zniechęca-
jący do organizacji jakichkol-
wiek protestów. – Gdyby takie 
kary obowiązywały w zeszłym 
roku protesty przeciwko ACTA, 
zwoływane za pomocą faceboo-
ka, po prostu by się nie odbyły. 
Nikt z tych młodych ludzi nie 
odważyłby się wziąć za nie od-
powiedzialności, bo przecież 

nie dało się przewidzieć, kto 
przyjdzie na te manifestacje i 
jak będzie się zachowywał – za-
znacza Dominik Kolorz. 

– Wprowadzając kary ma-
terialne zmienione prawo 
przerzuca odpowiedzialność 
ze służb publicznych na or-
ganizatorów manifestacji – 
napisał w oświadczeniu szef 

KK i dodał, że ustawa została 
przyjęta bez żadnych konsul-
tacji społecznych, co stanowi 
złamanie prawa obowiązują-
cego w Polsce. – Już choćby 
z tego powodu niezwłocznie 
ją zaskarżymy do Trybunału 
Konstytucyjnego.

Zdaniem przewodniczą-
cego śląsko-dąbrowskiej „S” 

poprawki wprowadzone przez 
senatorów mają jedynie kos-
metyczny charakter i nie zmie-
niają istoty tej ustawy, a jest 
nią drastyczne ograniczenie 
wolności zgromadzeń. Izba 
wyższa parlamentu przyjęła 
zapis dopuszczający możliwość 
zakazania organizacji dwóch 
lub więcej zgromadzeń w tym 

samym miejscu i czasie, jeśli 
organ administracji wydający 
zgodę uzna, że zgromadzenie 
może prowadzić do naruszenia 
porządku. – Jeżeli to prawo wej-
dzie w życie, urzędnicy będą 
mogli arbitralnie decydować 
o podstawowych swobodach 
obywatelskich, bo to właśnie 
swobodne manifestowanie 
swojego zdania jest jedną z 
największych zdobyczy de-
mokracji – podkreśla Domi-
nik Kolorz. 

– Proponujemy, aby politycy 
od razu zdelegalizowali związ-
ki zawodowe, stowarzyszenia 
i organizacje, które mogłyby 
protestować. Problem zniknie. 
Po co stosować półśrodki – iro-
nizuje w swoim oświadczeniu 
Piotr Duda oraz zapowiada, że 
Solidarność będzie działać tak 
samo, jak do tej pory. – Jeśli 
nie da się legalne, będziemy 
protestować nielegalne.

O odrzucenie kontrowersyj-
nego projektu do senatorów 
zaapelowało przeszło 160 orga-
nizacji pozarządowych. Prezy-
dencką nowelę skrytykowało 
sejmowe i senackie biuro legis-
lacyjne, prokurator generalny 
oraz eksperci Biura Instytucji 
Demokratycznych Organizacji 
Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie (OBWE). 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

26 sierpnia Senat przyjął kontrowersyjną nowelizację ustawy o zgromadzeniach. – To zamach na podstawowe 
prawa obywatelskie. Solidarność z pewnością skieruje tę sprawę do Trybunału Konstytucyjnego – komentuje 
wynik głosowania Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności. 

Partyjne instrukcje ważniejsze od demokracji
Proponujemy, aby od 
razu zdelegalizować 
związki zawodowe, 
stowarzyszenia 
i organizacje, 
które mogłyby 
protestować. Po co 
stosować półśrodki 
– pisze Piotr Duda.

O odrzucenie kontrowersyjnego projektu do senatorów oprócz Solidarności apelowało ponad 160 
organizacji pozarządowych

Jeżeli Unia Europejska nie 
zweryfi kuje swojej polityki 
klimatycznej 1 stycznia 2013 
roku wejdzie w życie restryk-
cyjny pakiet klimatyczno-
energetyczny, który będzie 
ogromnym obciążeniem dla 
polskiej gospodarki. Obawia 
się Pan?

– Przyszłość węgla w Unii 
Europejskiej powinniśmy 
rozpatrywać na dwóch płasz-
czyznach. Pierwsza dotyczy 
wykorzystania tego surowca 
jako paliwa, a druga produkcji 
węgla na terenie UE. To są dwa 
różne zagadnienia. Podcho-
dząc do nich skrajnie możemy 
przyjąć dwie tezy. Pierwsza 
mówi o tym, że węgiel bę-
dzie wykorzystywany w Unii 
Europejskiej jako paliwo, ale 
wcale nie musi to być węgiel 
produkowany na jej terenie, 
tylko w całości importowany. 
Z drugiej strony możemy za-
łożyć, że węgiel jako paliwo 
nie będzie użytkowany w UE, 
natomiast może być produ-
kowany w państwach Unii i 
eksportowany poza jej grani-
ce. Nie możemy sprowadzać 
naszych rozważań tylko do 
pakietu klimatycznego, po-

nieważ zagrożeń jest dużo 
więcej. Pakiet klimatyczny 
jest to zestaw instrumentów, 
prowadzących do wyelimi-
nowania węgla jako paliwa 
z terenu Unii Europejskiej. 
Dlatego akurat decyzji Komi-
sji Europejskiej związanych z 
pakietem, aż tak bardzo bym 
się nie obawiał, ponieważ UE 
już w tej chwili powoli, ale 
weryfikuje swoje stanowi-
sko i zaczyna sobie zdawać 
sprawę z tego, że wyelimino-
wanie węgla i zastąpienie go 
innymi nośnikami, w krótkiej 
perspektywie raczej będzie 
niemożliwe.
Jak zatem należy spojrzeć 
na przyszłość górnictwa w 
Unii Europejskiej w dłuższej 
perspektywie?

– Jeżeli chodzi o przyszłość 
górnictwa w UE, to rzecz wy-
gląda zupełnie inaczej, w szcze-
gólności przyszłość górnictwa 
węgla kamiennego. Wcale nie 
optymistycznie. Od kilku lat 
wyraźnie można zaobser-
wować politykę Unii zmie-
rzającą do wyeliminowania 
górnictwa węglowego z tere-
nu Unii, a przede wszystkim 
górnictwa węgla kamiennego. 

Diametralnie zmienił się stan 
prawny w UE, który regulował 
funkcjonowanie tego sektora. 
Musimy mieć na uwadze to, 
że Polska i Czechy są jedy-
nymi krajami w Unii, które 

potrafi ą produkować metodą 
podziemną węgiel kamienny 
z zyskiem. Wszyscy pozostali 
producenci, tacy jak Niemcy, 
Anglia, Francja, Hiszpania do 
tej produkcji dopłacali. Obec-

nie, po kilkudziesięciu latach 
dotowania okazało się, że za-
kłady górnicze w krajach starej 
Unii Europejskiej, nie mogą 
być rentowne i zostały skazane 
na likwidację. W Niemczech 
ten proces już się rozpoczął. 
Do 2018 roku mają zniknąć 
kopalnie węgla kamiennego 
w tym kraju. Obserwujemy w 
telewizji, co dzieje się na Pół-
wyspie Iberyjskim. Wszystko 
wskazuje na to, że w najbliż-
szych latach górnictwo zlikwi-
dowane zostanie również w 
Hiszpanii. W trudnej sytuacji 
znajduje się również górnictwo 
w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza 
górnictwo głębinowe.
Ale Polska posiada bogate 
zasoby węgla kamiennego i 
brunatnego, w dodatku nasza 
energetyka w ponad 90 procen-
tach opiera się na węglu…

– Przy obecnych cenach 
na rynkach światowych, pol-
skie górnictwo jest w stanie 
funkcjonować z niewielką 
zyskownością. Najbardziej 
obawiam się tego, co może się 
stać, gdy na rynkach świato-
wych nastąpi dekoniunktura, 
gdy ceny spadną do takiego 
poziomu, że wydobywanie 

węgla w naszych kopalniach 
głębinowych przestanie być 
chwilowo opłacalne. Wów-
czas, zgodnie z przepisami 
UE, górnictwo musi zostać 
postawione w stan likwidacji. 
Nie ma alternatywy, chyba że 
doprowadzimy do zmiany od-
powiedniej dyrektywy. Boję 
się, że w sytuacji czasowej 
nadpodaży węgla na rynkach 
światowych jego ceny zostaną 
obniżone i rzeczywiście może 
okazać się wtedy, że produk-
cja węgla w Polsce nie będzie 
opłacalna. Z kolei za kilka lat 
zapotrzebowanie na węgiel 
znów będzie bardzo duże, a 
jego produkcja na naszych 
terenach ponownie będzie 
opłacalna. Dlatego obawiam 
się decyzji, jakie mogą zostać 
podjęte w stosunku do pol-
skiego górnictwa, na skutek 
krótkotrwałych zaburzeń na 
rynkach europejskich i świato-
wych. I tutaj w tej chwili widzę 
ogromne zagrożenie związane 
z polityką UE względem gór-
nictwa węgla kamiennego. 
Może to być jeszcze większy 
problem, niż polityka doty-
cząca pakietu klimatyczno-
energetycznego.

Z Januszem Olszowskim, prezesem Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach, rozmawia Agnieszka Konieczny.

Krótkowzroczne decyzje UE mogą zagrozić górnictwu

Foto: TŚD

Foto: G
IPH
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W branży motoryzacyjnej 
rozpoczęły się wakacyjne 
przerwy w pracy. Pracowni-
cy w tym czasie korzystają z 
letnich urlopów. Tym, którzy 
zaplanowali wakacyjne wy-
jazdy na inny czas, bądź też 
całkowicie wykorzystali już 
przysługujące im dni wolne od 
pracy, nie pozostaje nic innego, 
jak urlopy bezpłatne. 

W tym roku, chcąc nie chcąc, 
skorzystało z nich również 
wielu pracowników spółki Fiat 
Auto Poland w Tychach. Tam 
wakacyjny postój jest o cztery 
dni dłuższy, niż w ubiegłym 
roku. Trwa od 25 lipca do 20 
sierpnia. Pracownicy, którzy 
nie mieli wystarczającej liczby 
dni urlopu do pokrycia trzyty-
godniowego postoju, musieli 
dodatkowo skorzystać z urlopu 
bezpłatnego. 

– Pracodawca nie chcąc płacić 
pracownikom za te kilka dni 
postoju, od razu zaproponował 
im, by swój urlop uzupełnili 
urlopem bezpłatnym. Z tego 
co wiem, z takiego rozwiąza-
nia musiała skorzystać naj-
prawdopodobniej większość 
zatrudnionych. Ludzie boją 
się o pracę i dlatego bez słowa 
przyjmują każdą propozycję 
pracodawcy. To nie w porządku, 
bo pracownicy przez wiele lat 
wypracowywali zyski dla fi rmy. 
Trzeba było liczyć się z tym, że 

branżę motoryzacyjną dotknie 
kryzys i zabezpieczyć środki na 
postoje – mówi Wanda Stróżyk, 
przewodnicząca Solidarności w 
tyskim Fiat Auto Poland. 

Już od 10 lat z powodu 
przerwy wakacyjnej w pracy 
urlop w tym samym terminie, 
zwykle na przełomie lipca i 
sierpnia, wykorzystuje załoga 
fabryki Opla w Gliwicach. W 
tym roku wakacyjny postój w 
gliwickiej fabryce rozpoczął 
się 23 lipca, a zakończy się 12 
sierpnia. – Dla każdego z nas 
jest to normalny, a przy tym 
płatny trzytygodniowy wy-
poczynek. Już wkrótce roz-
poczynamy produkcję Astry 
IV sedan i w związku z tym 

mamy nadzieję, że wszelkie 
nieplanowane postoje nas 
ominą – mówi Franciszek Szy-
mura, wiceprzewodniczący „S” 
w gliwickim Oplu. 

Przerwy wakacyjne w fabry-
kach samochodów oznaczają 
konieczność wprowadzenia 
podobnych przerw w fi rmach 
produkujących podzespoły. – W 
tym roku w naszym zakładzie 
przerwa wakacyjna zaplano-
wana jest od 13 do 24 sierp-
nia. W tym czasie pracować 
będą tylko pracownicy utrzy-
mania ruchu – mówi Izabela 
Będkowska, przewodnicząca 
Solidarności w spółce Bitron 
w Sosnowcu. 

BEA

Prezydium Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
Solidarność wynegocjowało 
ponad 30-proc. zniżkę dla 
członków NSZZ Solidarność, 
którzy chcieliby wraz z rodzi-
nami skorzystać z atrakcji We-
sternowego Parku Rozrywki 
„Miasteczko Twinpigs”. 

To nowoczesny park roz-
rywki stylizowany na wester-
nowe miasteczko, w którym 
mogą się świetnie bawić za-
równo dzieci, jak dorośli. 
Ranczo, Sheriff ’s Academy, 
Kula Parowa, kino 5D, jazda 
na mechanicznym byku, 

strzelnica, rzucanie lassem, 
strzelanie z łuku, dojenie krów, 
pokazy napadów na bank czy 
pojedynków rewolwerowców 
to tylko niektóre z atrakcji, 
jakie oferuje „Miasteczko 
Twinpigs” (całą ofertę można 
zobaczyć na www.twinpigs.
eu/atrakcje). 

Dla członków NSZZ Soli-
darność i ich rodzin wszystkie 
te atrakcje są w cenie specjal-
nego biletu. Bilety są ważne 
do końca 2012 roku, bo mia-
steczko jest całorocznym, a nie 
tylko wakacyjnym parkiem 
rozrywki.

Komisje zakładowe, które 
chcą zakupić takie zniżkowe 
bilety dla swoich członków, 
proszone są o kontakt z biurem 
administracyjnym Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność w Kato-
wicach przy ul. Floriana 7, 
tel. 32 353 24 85 wew.199. 
Osoby odpowiedzialne za 
dystrybucję to: Janina Su-
wała (tel. kom. 503 130  950) 
oraz Agnieszka Ordon (tel. 
kom. 503 130 855), e-mail: 
administracja@solidarno-
sckatowice.pl. 

RED

Reklama

Już wkrótce 32. urodziny 

Zbliża się 32. rocznica podpisa-
nia Porozumienia Jastrzębskiego 
i Porozumienia Katowickiego, 
czyli urodziny śląsko-dąbrow-
skiej Solidarności. Regional-
ne obchody rocznicy odbędą 
się w Jastrzębiu Zdroju 3 i 8 
września.

3 września pod pomnikiem 
Porozumienia Jastrzębskiego przy 
kopalni Zofi ówka (d. Manifest 
Lipcowy) zostanie odprawiona 
msza polowa pod przewodni-
ctwem metropolity górnoślą-

skiego abp. Wiktora Skworca. 8 
września będziemy świętować 
32. urodziny naszego związku 
na Stadionie Miejskim w Jastrzę-
biu. Z tej okazji organizujemy 
tam piknik i koncert.

Podczas imprezy wystąpią 
m.in. The Blues Experience, 
Kabaret Młodych Panów oraz 
Dżem. Początek pikniku o godz. 
16.00, o godz. 17.00 rozpocznie 
się występ kabaretu, następnie 
zagra The Blues Experience, potem 
odbędzie się konkurs, a w fi nale 

o godz. 20.00 wystąpi gwiazda 
wieczoru – zespół Dżem.

Komisje zakładowe, które 
chcą kupić karnety z bonami 
gastronomicznymi i kupo-
nem konkursowym dla swo-
ich członków, proszone są o 
kontakt z biurem administra-
cyjnym Zarządu Regionu Ślą-
sko-Dąbrowskiego NSZZ Solidar-
ność, tel. 32 353 84 25 wew. 199
i 103, email: administracja@
solidarnosckatowice.pl.

NY 

Wakacje w branży motoryzacyjnej

Przerwy postojowe w zakładach motoryzacyjnych obligują pracowników 
do korzystania z urlopów w ściśle wyznaczonych terminach

Zaproszenie do „Miasteczka Twinpigs”

Foto: internet
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» I ZNOWU NA OLIMPIA-
DZIE DOPADŁA NAS KLĄ-
TWA CHORĄŻEGO. Bo jak 
inaczej wytłumaczyć sromot-
ną porażkę drugiej rakiety 
świata z 24 rakietą? Zły urok 
jak nic. Do tego dochodzą 
klątwy pomniejsze: kijek od 
fl agi był za ciężki, spódniczka 
za długa, a podczas meczu Isi 
pecha przyniósł siedzący na 
trybunach ojciec. Jeszcze nie 
wymyślono, jakie to złe czary 
opętały pozostałych polskich 
sportowców, bo do dzisiaj (tj. 
31.07) w Londynie zdobyliśmy 
zaledwie jeden medal, ale od 
następnych igrzysk wszyscy 
nasi atleci przed wejściem na 
stadion powinni rzucać za siebie 
podkowę, a w kieszeni nosić na 
szczęście królicze łapki.

» ZA TO NASZEGO PIERW-
SZEGO CHORĄŻEGO 
WŚRÓD CHORĄŻYCH klą-
twy wszelakie omijają szero-
kim łukiem. Nasz premier, nie 
tylko sam przemienia w złoto 
wszystko czego się dotknie, ale 
również swoim darem obdzie-
la na lewo i prawo działaczy 
każdego szczebla partii jedynie 
słusznej. W wyniku śledztwa 
dziennikarzy Super Expressu 
okazało się, że w naszym pol-
skim powiecie ze świecą szukać 
państwowej agencji, spółki czy 
najmniejszego nawet miejskie-
go zakładziku komunalnego, w 
którym kierowniczych funkcji 
nie pełniliby ludzie z partyjną 
legitymacją peło. Co więcej na 
nagrody dla urzędników KPRM 
i ministerstw od początku roku 
Donek wspólnie z Jackiem Wi-
ckiem Rostowskim wydali 25 
mln zł. Ciekawe, że gospodarka 
hamuje, a premie rządowych 
urzędników rosną, ale jak mówił 
premier w kampanii z 2007 
roku: „Polska zasługuje na cud 
gospodarczy”. Teraz nareszcie 
wiemy o co mu chodziło. 

» O SWOICH POTRAFI ZA-
DBAĆ NIE TYLKO DONEK, 
ale również inni prominentni 
politycy peło. Taki np. Stefek 
Niesiołowski bratu załatwił 
intratną fuchę w radzie nad-
zorczej Grupowej Oczyszczalni 
Ścieków w Łodzi, a zięciowi po-
sadkę wiceszefa rady nadzorczej 
łódzkiego Zakładu Wodocią-
gów i Kanalizacji. Choć Stefek 
czasem wydaje się szorstki, o 
czym dotkliwie przekonała 

się swego czasu dziennikarka 
Ewa Stankiewicz i jej kamera, 
tak naprawdę to sympatyczny, 
rodzinny gość. 

» CO WIĘCEJ STEFEK CHOĆ 
O RODZINĘ – o Ojczyźnie już 
nie wspominając– dba jak nikt 
inny, sam dla siebie nie bierze 
niczego. Aby jakoś związać 
koniec z końcem, boroczek do 
poselskiej pensji musi dorabiać 
pisaniem książek. Choć Stefek, 
jak każdy polityk zna się abso-
lutnie na wszystkim, to książkę 
postanowił skrobnąć na temat 
zgodny ze swoim wykształce-
niem, czyli o robalach. Żeby 
podnieść sprzedaż, Niesioł 
sprytnie wykombinował, żeby 
dzieło owe stworzyć z europo-
słanką Joanną Senyszyn, która 
w ostatnich miesiącach zasły-
nęła wywodami o wpływie 
globalnego ocieplenia na dys-
kryminację kobiet. Jaki tytuł 
będzie nosił owoc pracy tego 
dream teamu? Wpływ grado-
bicia na sytuację samic muszek 
owocówek? Kwaśne deszcze, a 
patriarchalny model rodziny w 
koloniach mrówek faraona? – 
aż strach zgadywać. Tak czy 
owak duet Niesio-nyszyn, to 
bestseller murowany. 

» JEDNAK WIĘKSZOŚĆ PO-
SŁÓW NIE MA CZASU na 

pisanie książek. Jak nie głosowa-
nie czy debata, to nasiadówka 
w komisji. Jak nie konferencja 
prasowa, to służbowy wyjazd. A 
wyjazdów w tej kadencji mamy 
co niemiara. Od jej początku 
wydaliśmy na zagraniczne wo-
jaże naszych wybrańców 1,4 
mln zł. Prawdziwym Tonym 
Halikiem wśród parlamen-
tarzystów jest posłanka peło 
Bożena Szydłowska, która za 
nasze pieniądze powędrowała 
aż do Gujany Francuskiej, aby 
obejrzeć start statku kosmicz-
nego. Oczywiście wszystkie 
eskapady posłów mają cha-
rakter czysto służbowy, co pani 
poseł dobitnie podkreśliła w 
rozmowie z Faktem. – Pracuję 
w parlamentarnej grupie do 
spraw przestrzeni kosmicznej. 
Te wyjazdy są konieczne! Nie 
zdajemy sobie sprawy z tego, 
jak często wykorzystujemy 
kosmiczny przemysł, choćby 
posługując się GPS – powie-
działa. Z nieofi cjalnych źró-
deł wiemy, że po wakacjach 
posłanka Szydłowska wybiera 
się z roboczą wizytą na Antark-
tydę, aby w pełni zrozumieć 
jak działa lodówka. 

» NIEBOŻĘTA Z WIEJSKIEJ 
TŁUKĄ SIĘ W TROSCE O 
dobro i przyszłość Najjaśniejszej 
po całym świecie więc zamiast 

zazdrościć, podziękuj. A jeżeli 
drogi czytelniku, tęsknisz za 
egzotyką, wyrusz w podróż 
polską koleją relacji dowolnej 
– wrażenia jak z krajów trzecie-
go świata murowane. Według 
najnowszego rankingu doty-
czącego jakości infrastruktury 
kolejowej Polska zajęła 74 miej-
sce na 120 sklasyfi kowanych 
krajów. Wyprzedziły nas takie 
gospodarcze potęgi jak np. Na-
mibia, Bangladesz czy Domini-
kana. Można rzec, parafrazując 
szlagier Zbyszka Wodeckiego: 
Polish Barbados i Galapagos 
PKP welcome to! 

» ALE NIE MA CO NARZE-
KAĆ, bo polska rośnie w siłę, 
a ludziom żyje się dostatniej. 
Tak przynajmniej twierdzi Jacek 
Wicek Rostowski. W jednym z 
ostatnich wywiadów na pyta-
nie o rosnące koszty utrzyma-
nia i spadające płace minister 
odpowiedział, że jest to „tylko 
dość powszechne wrażenie”. 
Uf co za ulga, a już myśleli-
śmy, że po prostu jesteśmy 
coraz biedniejsi. Pamiętajcie 
drodzy czytelnicy, jeżeli pod 
koniec miesiąca dopadnie was 
wrażenie pustki w portfelu, lub 
do drzwi zapuka wrażenie ko-
mornika, nie dajcie się oszukać, 
to tylko pozory.

GOSPODZKI&PODRÓŻNY

Zagraniczne wojaże parlamentarzystów kosztowały nas już 1,4 mln zł. Tony Halik wśród posłów 
Bożena Szydło, zasady działania GPS sprawdzała na Gujanie Francuskiej

Foto: w
ikipedia

Rozmawia dwóch małżonków. 
Pierwszy mówi, wzdychając:
– Nie ma na świecie bardziej 
złośliwej i przewrotnej istoty, 
niż kobieta.
Na to drugi:
– Jest! Jej matka! 

***
Wraca mąż ze szpitala, gdzie 
odwiedzał ciężko chorą teścio-
wą i zły jak nieszczęście mówi 
do żony:
– Twoja matka jest zdrowa jak 
koń, niedługo wyjdzie ze szpitala 
i zamieszka z nami.

– Nie rozumiem – mówi żona – 
wczoraj lekarz powiedział mi, że 
mama jest umierająca!
– Nie wiem co on tobie powie-
dział, ale mi radził przygotować 
się na najgorsze. 

***
Zięć i teściowa obserwują spadającą 
gwiazdę. Zięć pomyślał życzenie. 
Teściowa nie zdążyła. 

***
– Tato, czemu babcia biega zyg-
zakiem?
– Nie gadaj, podawaj maga-
zynki! 

Teściowa leży na łożu śmierci. 
Spogląda w okno i szepcze:
– Ale piękny zachód słońca.
Na co zięć:
– Niech się mama nie rozpra-
sza.  

***
Stoi facet na brzegu jeziora, w 
którym tonie kobieta, a że nie 
umiał pływać, wiec woła na pomoc 
do wędkarza: 
– Ratuj moją żonę. Dam ci stówę. 
Ja nie umiem pływać! 
Wędkarz wskoczył do wody urato-
wał babę i mówi do faceta: 

– Dawaj stówę, którą mi obieca-
łeś, a facet na to: 
– Jest jeden szkopuł. Kiedy była pod 
wodą myślałem, że to moja żona. 
Teraz widzę, że to teściowa. 
– Rozumiem – mówi wędkarz 
sięgając do kieszeni. – Ile ci je-
stem winien? 

***
– Panie dyrektorze, czy mógłbym 
otrzymać dzień urlopu, aby pomóc 
teściowej przy przeprowadzce? 
– Wykluczone! 
– Bardzo dziękuje, wiedziałem, 
że mogę na pana liczyć. 

ROZBAWIŁO nas to

Powstanie organizacji związkowej 
to  korzyść  n ie  ty lko  d la 
pracowników, ale również dla 
samej fi rmy. Związek stanowi 
pomost pomiędzy pracodawcą 
a pracownikami. Związkowcy 
poprzez informacje zebrane od 
pracowników mogą doradzać 
przełożonym w sprawach 
istotnych dla przedsiębiorstwa 
i jego pracowników – mówi Joanna 
Fajerska, przewodnicząca Solidarności 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Rudzie Śląskiej.

W nasze j  f i rmie  co  roku 
negocjujemy z zarządem wzrost 
wynagrodzeń. Udało nam się 
niemal całkowicie zlikwidować 
problem umów śmieciowych. 
Większość naszych pracowników 
jest zatrudniona na stałe. Kiedy 
jesteśmy w silnym związku 
zawodowym, nasz głos się 
liczy i jesteśmy partnerem w 
rozmowach z pracodawcą – 
mówi Katarzyna Grabowska, 
przewodnicząca Solidarności w Yazaki 
Automotive Products Poland.

Autoreklama
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Małgorzata 
Karolczyk-Pundyk

www.forumpokrzywdzonych.pl

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2012 r.):   1.500,00 zł
»  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

(w I kwartale 2012 r.):  3.646,09 zł
»  Zasiłek dla bezrobotnych (od 1 czerwca 2011 r.): 

w okresie pierwszych trzech miesięcy 
posiadania prawa do zasiłku:  761,40 zł
w okresie kolejnych miesięcy 
posiadania prawa do zasiłku:  597,90 zł

» Najniższa emerytura (od 1 marca 2012 r.):  799,18 zł
» Emerytury – kwota bazowa (od 1 marca 2012 r.):  2.974,69 zł
»  Kwoty przychodów emerytów, którzy nie ukończyli 60 lat 

(kobiety) i 65 lat (mężczyźni) oraz rencistów: (Od 1 czerwca 
do 31 sierpnia 2012 2012 r.):
– przychód niezmniejszający świadczenia (równowartość 
70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 
2012 r.):  do 2.552,30 zł
– przychód zmniejszający świadczenia (od 70% do 130% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2012 r.):
 powyżej 2.552,30 zł do 4.740 zł
– przychód zawieszający wypłatę świadczenia (powyżej 
130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 
2012 r.):  powyżej 4.740 zł 

Autoreklama

Wspomnienie o Gabrieli Sadkowskiej
– Miała ogromne poczucie sprawiedliwości. W tamtych czasach 
była jedyną kobietą, stojącą na czele komisji zakładowej w ko-
palni – tak Gabrielę Sadkowską, w latach 80. współzałożycielkę 
i przewodniczącą związku w kopalni Rydułtowy, wspomina Eu-
geniusz Karasiński, przewodniczący Stowarzyszenia Represjono-
wanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 

Pani Gabriela zmarła 29 czerwca w Atlancie w USA w wieku 
74 lat. 

Jan Raczkowski, kolega z zakładowej Solidarności mówi, że 
pani Gabriela była odważna i przebojowa. – Pamiętam, jak ostro 
piętnowała uchwałę peerelowskiego rządu o pracy w soboty i w 
niedzielę, wprowadzoną wbrew porozumieniom Sierpnia 1980 
roku – mówi Jan Raczkowski. 

W stanie wojennym Sadkowska przez kilka miesięcy była inter-
nowana. – Wypuszczono ją ze względu na stan zdrowia po inter-
wencji biskupa Bednorza. Wyemigrowała do USA. Tam skończyła 
studia, była menadżerem dużej fi rmy – opowiada Karasiński.

Uroczystości pogrzebowe Gabrieli Sadkowskiej odbyły się 
28 lipca w Bazylice pw. Ducha Świętego w Przeworsku. Obok 
rodziny i przyjaciół uczestniczyli w nich związkowcy z Regio-
nu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność wraz z pocztami 
sztandarowymi.

BEA  

D
arowizna jest 
popularnym spo-
sobem przekazy-
wania majątku 
innym osobom, 

zarówno członkom rodziny 
jak i osobom trzecim.

Darowizna jest umową. Jako, 
że umowa to zgodne oświadcze-
nie woli wszystkich stron, nikt 
nie może zostać obdarowany 
wbrew swojej woli. Stronami 
umowy darowizny są darczyń-
ca i obdarowany. Nie zawsze 
będziemy chcieli podarować 
coś innemu człowiekowi – cza-
sami będzie to fundacja czy 
stowarzyszenie. Podobnie w 
drugą stronę – darczyńcami 
za wyjątkiem osób fi zycznych 
mogą być też osoby prawne, 
np. banki, fundacje itp.

Darowizna przeważnie po-
lega albo na przeniesieniu na 
kogoś własności rzeczy (np. 
domu, samochodu, obrazu) 
lub zapłacie określonej sumy 
pieniężnej.

Darowizna to umowa nieod-
płatna, dlatego obdarowany nie 
musi darczyńcy płacić za to, co 
od niego dostaje. Niemniej ob-
darowany ma pewne obowiązki. 
Jeżeli bowiem po wykonaniu 
darowizny darczyńca popad-
nie w niedostatek, obdarowany 
ma obowiązek, w granicach ist-
niejącego jeszcze wzbogacenia, 
dostarczać darczyńcy środków, 
których mu brakuje do utrzy-

mania odpowiadającego jego 
usprawiedliwionym potrzebom, 
albo do wypełnienia ciążących na 
nim ustawowych obowiązków 
alimentacyjnych. Obdarowany 
może jednak zwolnić się od tego 
obowiązku zwracając darczyńcy 
wartość wzbogacenia. 

Darowizna może być także 
obciążona poleceniem. W umo-
wie darowizny jest dopuszczalne 
obciążenie obdarowanego obo-
wiązkiem oznaczonego działania 
lub zaniechania bez czynienia 
kogokolwiek wierzycielem (nie 
ma osoby, która może żądać 
spełnienia określonego świad-
czenia). Przedmiotem polecenia 
może być czynność czysto fak-
tyczna (np. zbudowanie pomni-
ka) lub prawna (np. zawarcie 
umowy najmu mieszkania z 
daną osobą). Polecenie nie musi 
prowadzić do efektu materialne-
go (np. treścią polecenia może 
być rozpoczęcie studiów przez 
obdarowanego).

Zaznaczam, że umową da-
rowizny jest dawanie i przyj-
mowanie wszelkich prezentów, 
zarówno lizaka czy bukietu róż, 
jak i pieniędzy na wesele, sku-
tera na urodziny itp.

Umowa darowizny powinna 
zostać zawarta w odpowiedniej 
formie. Oświadczenie darczyńcy 
powinno być złożone w formie 
aktu notarialnego. Dla oświad-
czenia obdarowanego ustawo-
dawca nie zastrzegł żadnej ze 

szczególnych form, co oznacza że 
może zostać złożone w dowolnej 
formie. W razie niezachowania 
tych wymogów formalnych 
umowa jest nieważna. 

UWAGA: Istnieje jednak jeden 
ważny wyjątek. Umowa darowi-
zny mimo niezachowania wy-
maganej formy stanie się ważna, 
jeżeli przyrzeczone świadczenie 
zostanie przez darczyńcę spełnione 
(dotyczy na przykład wręczania 
prezentów za wyjątkiem nieru-
chomości, czy pojazdów, ponie-
waż w urzędzie miasta trzeba 
wykazać, że jest się właścicielem 
określonego pojazdu).

W przypadku pojazdów warto 
sporządzić umowę darowizny 
na piśmie – tak sporządzona 
umowa będzie ważna i będzie 
podstawą do zarejestrowania 
pojazdu.

Jednakże należy także pa-
miętać, że czasem ze względu 
na przedmiot darowizny wy-
mogi są jeszcze bardziej rygory-
styczne. I tak, gdy przedmiotem 
darowizny jest nieruchomość 
dla oświadczeń obu stron wy-
magana jest forma notarialna. 
Dlatego powyższy wyjątek nie 
ma zastosowania do rzeczy, 
których sprzedaż wymaga aktu 
notarialnego. 

Darowiznę można odwołać. 
Dopóki darowizna nie została 
jeszcze wykonana, darczyńca 
może odwołać darowiznę, jeśli 
jego stan majątkowy po zawar-

ciu umowy uległ takiej zmianie, 
że darowizna nie mogłaby być 
wykonana bez uszczerbku dla 
własnego utrzymania lub bez 
uszczerbku na ciążących na 
nim obowiązkach alimenta-
cyjnych. 

Darczyńca ma uprawnienie 
do odwołania darowizny, także 
w przypadku rażącej niewdzięcz-
ności obdarowanego (np. w razie 
przemocy wobec darczyńcy, 
poniżania itp.) i to bez względu 
na to czy darowizna została już 
wykonana, czy nie.

Odwołanie darowizny na-
stępuje przez złożenie obdaro-
wanemu oświadczenia woli o jej 
odwołaniu w formie pisemnej, 
może to być np. list wysłany 
obdarowanemu.

Ważną natomiast informacją 
dla obdarowywanych jest fakt, 
że darowizna podlega opodat-
kowaniu. Podatek płaci osoba 
obdarowana, chyba że przepisy 
zwalniają ją z tego obowiązku. 
Podatek zależy od tego, do której 
grupy podatkowej należą dar-
czyńca i obdarowany. Osoby z 
najbliższej rodziny są zwolnio-
ne z podatku od darowizn (np. 
rodzice, dzieci, małżonek). Nie-
mniej darowiznę zawsze trzeba 
zgłosić do urzędu skarbowego, 
chyba że akt notarialny sporzą-
dza notariusz.

Forum Pokrzywdzonych 
Przez Państwo

tel. (+48) 781 729 460

Umowa darowizny

Wyrazy najszczerszego współczucia i żalu

Koledze

Zdzisławowi Zającowi
z powodu śmierci

ŻONY
składają koleżanki i koledzy

z Solidarności w Kompani Węglowej 
z Zakładu Zagospodarowania Mienia w Woli
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