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Justyna Latos: To nie jest duża suma, 
ale z pewnością zdecydowanie wyższa 
niż ta, którą forsował pracodawca. 
» STRONA 3

Karol Pluszczyk: To było spontaniczne. 
Do Solidarności zapisało się 95 proc. 
załogi, nawet główny księgowy. 
» STRONA 6

O
d pracowników 
zatrudnionych 
na podstawie 
umowy o dzie-
ło pracodawca 

nie odprowadza składki na 
ubezpieczenie społeczne. 
Pracownicy ci nie nabywają 
prawa do emerytury oraz nie 
mogą korzystać z bezpłatnej 
opieki medycznej. Uzyskanie 
dostępu do publicznej służby 
zdrowia jest dla nich możli-
we tylko po samodzielnym 
opłaceniu składki wynoszą-
cej blisko 355 zł miesięcznie. 
Niewielu się na to decyduje, 
bo to zbyt wysoka suma w 
stosunku do ich zarobków. 

Umowy o dzieło nie speł-
niają warunków umowy 
o pracę z kilku powodów. 
Najważniejsze jest to, że nie 
określa się w nich ani miejsca 
jej wykonywania, ani długości 
trwania. Dlatego umowy te 
powinny być zawierane tylko 
w wyjątkowych sytuacjach. 
Tymczasem w Polsce umowy 
o dzieło i umowy-zlecenia, 
od których pracodawcy od-
prowadzają tylko częściowe 
składki, wymknęły się spod 
kontroli. Solidarność i inne 
organizacje związkowe zwra-
cają uwagę na ten problem 
już od dłuższego czasu. Jak 
wynika z licznych raportów, 
Polska zajmuje pierwsze 
miejsce wśród państw euro-
pejskich pod względem licz-
by umów cywilnoprawnych 
podpisywanych między pra-
codawcami i pracownikami. 
Według Głównego Urzędu 
Statystycznego na umowach 
cywilnoprawnych pracuje już 
blisko 1,4 mln Polaków. W 
ciągu ostatnich pięciu lat ta 
liczba wzrosła o 40 proc. 

Jeden etat, dwie śmieciówki
W 2013 roku zatrudnianiu 
pracowników na podstawie 
umów cywilnoprawnych 
bacznie zaczęła przyglądać 
się Państwowa Inspekcja 

Pracy. Kontrola potrwa do 
końca przyszłego roku, ale 
jej wyniki za poprzedni rok 
są alarmujące. W ponad 500 
skontrolowanych zakładach na 
jednego etatowego pracownika 
przypadały ponad 2 osoby za-
trudnione na podstawie umów 
cywilnoprawnych. Firmy, do 
których dotarli inspektorzy, 
na podstawie stosunku pracy 
zatrudniały 69,5 tys. ludzi. 
Pracę na podstawie umów 
cywilnoprawnych na ich rzecz 
wykonywało 149 tys. osób. 
Dodatkowo 1,3 tys. robiło 
to w ramach prowadzonej 
przez siebie jednoosobowej 
działalności gospodarczej. – 
W tych podmiotach liczba 
osób świadczących pracę 
w ramach stosunków nie-
pracowniczych była ponad 
2-krotnie wyższa niż liczba 
pracowników – poinformo-
wała PIP.

Skargi pracowników
Równocześnie PIP zbadała 
ponad 500 skarg dotyczą-
cych zatrudnienia na pod-
stawie umów cywilnopraw-
nych. Blisko połowa z nich 
była uzasadniona. Inspekcja 
stwierdziła, że skarżący się 
pracownicy powinni otrzymać 
normalną umowę o pracę, a 
nie umowę śmieciową. W 19 
proc. skarg inspektorom nie 
udało się ustalić, kto ma rację: 
pracodawca czy pracownik 
i sprawa została skierowana 
na drogę sądową.

Najwięcej skarg na formę 
zatrudnienia wpłynęło do PIP 
od pracowników małych skle-
pów oraz fi rm usługowych, 

działających w takich bran-
żach jak: ochrona, sprzątanie 
i turystyka.

Ponad 44 tys. umów
Łącznie inspektorzy spraw-
dzili ok. 44 tys. umów cy-
wilnoprawnych w blisko 9 
tys. firm. – Co piąty kon-
trolowany pracodawca lub 
przedsiębiorca nie przestrze-

gał zakazu zawierania umów 
cywilnoprawnych w warun-
kach właściwych dla umowy 
o pracę, a problem dotyczył 
prawie co piątej umowy cy-
wilnoprawnej sprawdzonej 
przez inspektorów – czytamy 
w raporcie. Chęć ograniczenia 
kosztów prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej oraz 
unikanie opłacania składek 

na ubezpieczenie społecz-
ne – to zdaniem inspekto-
rów główne motywy, jaki-
mi kierują się pracodawcy 
zatrudniając pracowników 
na podstawie umów cywil-
noprawnych. Kolejnym jest 
próba ominięcia przepisów 
prawa pracy i regulaminów 
pracy, w szczególności doty-
czących czasu pracy. 

Nie tylko leczenie
Pracownicy zatrudnieni na 
podstawie umów cywilno-
prawnych nie mają prawa 
do urlopu wypoczynkowego 
i innych świadczeń pracow-
niczych. Najczęściej pracują 
przez kilka lub kilkanaście dni 
bez przerwy, żeby potem przez 
parę dni odpocząć. Problem 
dotyczy pracowników wielu 
branż m.in. służby zdrowia. 
W szpitalach pojawia się coraz 
więcej spółek zewnętrznych. 
O pracy w jednej z takich 
spółek opowiadała niedaw-
no TŚD Elżbieta Wojtkowiak, 
zatrudniona na podstawie 
umowy-zlecenia w firmie 
Nefrolux w Dąbrowie Gór-
niczej. Spółka dzierżawi od 
dąbrowskiego szpitala stację 
dializ i oddział nefrologii. – 
Żaden urlop mi się nie należy, 
żeby mieć wolne najpierw 
muszę pracować przez kilka 
dni z rzędu – powiedziała 
Elżbieta Wojtkowiak.

Innym sektorem, w któ-
rym dominują umowy śmie-
ciowe, jest budowlanka. Pan 
Adam od kilku lat pracuje w 
niewielkiej fi rmie remonto-
wej. – Jak mój pracodawca 
ma zlecenia, to pracuję. Jak 
nie ma, czekam. Czasem 
mam zajęcie przez cały mie-
siąc, czasem przez tydzień. 
Pieniądze dostaję po każdej 
przepracowanej dniówce. W 
zeszłym roku skończyłem 55 
lat, szans na inną pracę już 
raczej nie mam – mówi.

Zmiana przepisów
Pod wpływem nacisków Soli-
darności i innych organizacji 
związkowych w marcu 2014 
roku przygotowany został 
projekt nowelizacji ustawy 
o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych. Wszystko wskazuje 
jednak na to, że oskładkowa-
ne zostaną jedynie umowy-
zlecenia. W zakresie umów o 
dzieło nic się nie zmieni.

AGNIESZKA KONIECZNY

535 tys. Polaków nie ma prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, mimo że pracuje. Są to ludzie zatrudnieni 
na podstawie umowy o dzieło. Wielu z nich wykonuje taką samą pracę jak pracownicy etatowi, ale zostali pozbawieni 
wszystkich praw pracowniczych.

Alarmujące wyniki kontroli PIP:
68 proc. pracuje na śmieciówkach

Na śmieciówkach 
pracuje już blisko 
1,4 mln Polaków. 
W ciągu ostatnich 
pięciu lat ta liczba 
wzrosła o 40 proc. 

Oprac. na podstawie danych PIP

Liczba ujawnionych przez PIP przypadków zatrudnienia 
pracowników na umowy śmieciowe zamiast na umowy o pracę
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U
sechł Dąb Wolności zasadzony 
przez Bronisława Komorowskie-
go w czerwcu w Sopocie. Ta wia-

domość w minionym tygodniu pojawiła 
się w wielu mediach. Oczywiście nie we 
wszystkich, a szczególnie nie w tych „za-
przyjaźnionych”. Wszak już na pierwszy 
rzut oka widać, że ów uschnięty dąb, na 
przekór swej martwej, bezlistnej kondycji, 
rzuca cień na wizerunek prezydenta. W in-
ternetach zaroiło się od komentarzy, że to 
jednak symboliczne wydarzenie, że jaki dąb, 
taka wolność, że prezydent nie dosłyszał, 
gdy doradcy szeptali: zielonym do góry, 
itp. Rozgorzały dyskusje na temat tego, 
kto mógł drzewko załatwić lub pod drzew-
kiem się załatwić, powodując uschnięcie 
rośliny. Czy to pies, czy człowiek, zwolen-
nik partii wiadomej? A może to był wróg 
wewnętrzny z konkurencyjnej frakcji w 
grupie trzymającej władzę? 

Żarty na bok, bo ta błaha w gruncie rze-
czy sprawa, ma – i tu się zgodzę z częścią 
komentatorów – jednak wymiar symbo-
liczny. Pewien leśnik, wypowiadając się 
w mediach na temat przyczyn uschnięcia 
sadzonki, ocenił, że błędem kardynalnym 
było sadzenie dębu w czerwcu. Drzewka 
powinno się sadzić wczesną wiosną lub je-
sienią, inaczej szanse roślinki na przeżycie 
są nikłe, a ów Dąb Wolności przypuszczal-
nie nie przeżył nawet jednego dnia. Ale 
macherzy od prezydenckiej propagan-
dy nie wzięli pod uwagę tego faktu. Nie 
przyszło im do głowy, że dla drzewka nie 
ma znaczenia, iż jest sadzone w okrągłą 
rocznicę pierwszych częściowo wolnych 
wyborów. Nie byli w stanie sobie wyobra-
zić, iż sadzonce koło liścia lata zaszczyt, że 
sam pan Bronisław Komorowski w glebie 
ją umieszcza. Zaprezentowali typową dla 
miejscowej elity władzy postawę – drzewo 
nie ma tu nic do gadania, my jesteśmy mą-
drzejsi i wiemy, co dla drzewa jest dobre. 
A dąb był uparty. W genach miał z dziada, 
pradziada i prapradziada Bartka zapisane, 
że w czerwcu się nie przyjmuje i się nie 
przyjął. Nawet częściowo. 

Upartego drzewa nie przekonał nawet 
dar wymowy pana prezydenta. – Jestem 
przekonany, że ten dąb może rosnąć wspa-
niale przez następne dziesięciolecia, jeśli 
my będziemy o niego dbali, a nie wska-
zywali, że to ktoś inny ma zadbać o to, 
aby rósł w dalszym ciągu – tymi słowy 
prezydent zaklinał rzeczywistość podczas 
ceremonii sadzenia drzewka. A wyszło 
jak zwykle. Jak przy każdym ekspery-
mencie władzy na żywym organizmie. 
Jedyne sadzenie, które jej się udaje, to 
sadzenie komunałów i karkołomnych 
metafor. Jakoś trudno być zdziwionym, 
że po takich przemowach nie tylko ręce 
opadają, ale i liście. 

Przez dwa miesiące umierającym 
Dębem Wolności nikt się nie przejmował. 
Jednak gdy informacja o tym, że drzewo 
uschło, pojawiła się w mediach, reakcja 
była natychmiastowa. W środę ukazały 
się pierwsze publikacje. W nocy ze środy 
na czwartek uschnięty dąb usunięto i w 
jego miejsce wsadzono nowe, żywe jeszcze 
drzewko. To pokazuje, że obecna władza 
skłonna do lekceważenia wszystkiego i 
wszystkich, w jednej jedynej dziedzinie 
stara się reagować szybko – to jest dziedzi-
na propagandy i przykrywania kolejnych 
wpadek. Ale i tu rezerwy się kończą. 

W związku z tym mała podpowiedź dla 
piarowców prezydenta, którzy być może 
rozważają, aby w kolejną czerwcową rocz-
nicę zorganizować ceremonię zbierania Żo-
łędzi Wolności z Dębu Wolności. Otóż po 
pierwsze dąb potrzebuje około 50 lat, aby 
wydać pierwsze owoce, a po drugie żołędzie 
dojrzewają jesienią. Z tych owoców oraz 
kasztanów i zapałek można konstruować 
różne śmieszne zwierzątka i ludziki. 

JEDEN Z DRUGĄ:)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Macherzy od propagandy nie 
byli w stanie sobie wyobrazić, 
iż sadzonce koło liścia 
lata zaszczyt, że sam pan 
Bronisław Komorowski 
w glebie ją umieszcza.

LICZBA tygodnia

Foto: esm
em

Zmiany w oświacie to cios poniżej pasa
W ubiegłym tygodniu Rada Krajowej Sekcji 
Oświaty zdecydowała o rozpoczęciu wraz 
z początkiem roku szkolnego akcji prote-
stacyjnej wśród pracowników oświaty. 
Jakie są jej powody? 

– W okresie wakacji Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej zaproponowało bardzo 
niekorzystne zmiany do ustawy o syste-
mie oświaty. Czas na konsultacje resort 
wyznaczył do końca sierpnia. To cios poni-
żej pasa, bo wiadomo, że w czasie urlopów 
nauczyciele są w rozjazdach. Nie mieliśmy 
możliwości, by te zmiany dokładnie prze-
analizować. 
Które z nich są szczególnie niebez-
pieczne?

– Niebezpieczeństwa upatrujemy zwłasz-
cza w przyzwoleniu na zatrudnianie na-
uczycieli-asystentów na podstawie Kodeksu 
pracy, a nie Karty Nauczyciela. Karta jest dla 
nas swoistym ponadzakładowym układem 
zbiorowym pracy. Nauczyciele zatrudniani 
na podstawie Kodeksu zostaną pozbawieni 
wszystkich zagwarantowanych w Karcie 
uprawnień i będą mniej zarabiać. W ten 
sposób utworzona zostanie druga kate-

goria nauczycieli. Rażąca jest też zmiana 
przyzwalająca na tworzenie nawet ponad 
30-osobowych klas nauczania początkowego. 
Tym projektem resort tylko się ośmiesza, 
bo jeszcze kilka miesięcy temu w tej samej 
ustawie wprowadził zapis, że klasy nie 
mogą liczyć więcej niż 26 uczniów. Ale 
wtedy chodziło o zachęcenie rodziców 
6-latków do posłania dzieci do szkół. 
Wiadomo już jaką formę przybierze 
akcja?

– Chcemy, by o tym zdecydowali sami 
nauczyciele. W tym celu przygotowaliśmy 
dla nich ankietę-ulotkę. To oni wybiorą, 
czy protest będzie miał charakter akcji 
informacyjnych, czy będziemy pikieto-
wać pod urzędami wojewódzkimi, czy 
też zorganizujemy jednodniowy strajk. 

W ulotce wkazujemy też 10 grzechów 
głównych ministra oświaty. To m.in. ob-
niżanie jakości kształcenia, wyzbywanie 
się odpowiedzialności państwa za oświatę, 
niedofi nansowanie szkolnictwa, likwidację 
szkół i masowe zwolnienia nauczycieli. W 
założeniu nasz protest ma na celu storpedo-
wanie wszystkich niekorzystnych zmian, 
ale też podczas tej akcji będziemy głośno 
podnosić problem braku waloryzacji pensji 
nauczycieli już od trzech lat. W tym czasie 
siła nabywcza naszych pieniędzy zmniej-
szyła się o około 7 proc. 
Wszystko więc wskazuje na to, że w 
nowy rok szkolny nauczyciele znów 
wejdą z duszą na ramieniu. 

– Nie sposób tego uniknąć, bo te nie 
konsultowane społecznie zmiany w sy-
stemie oświaty nie wróżą niczego do-
brego ani dla nich, ani też dla uczniów 
i ich rodziców. Im wszystkim będziemy 
uświadamiać, że kolejny minister edu-
kacji w rządzie PO to wielki nieudacz-
nik, który niszczy polską oświatę i nie 
szanuje dialogu społecznego. 

BEA

Zmiany w systemie oświaty 
nie wróżą niczego dobrego, 
ani dla nauczycieli, ani też 
dla uczniów i ich rodziców.

CZTERY pytania
Lesław Ordon, przewodniczący Regionalnego Sekretariatu
Nauki i Oświaty NSZZ Solidarność55 mld zł  

tyle na koniec 2013 roku wynosiły zaległości 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ściąganiu 
składek. W ciągu roku wzrosły one o 21,6 
mld zł. Raport dotyczący defi cytu ZUS 
przedstawiła Najwyższa Izba Kontroli. – Brak 
skutecznych rozwiązań powstrzymujących 
zadłużanie Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, a tym samym wzrost długu 
publicznego, stanowi realne zagrożenie dla 
fi nansów państwa – podkreśliła NIK.
Jej zdaniem ZUS powinien poprawić 
ściągalność składek, ale wpływy i tak nie 
załatają dziury budżetowej tej instytucji. 
Na emerytury ZUS wydaje ponad 193 mld 
zł, a dochód ze składek jest niższy o 36 mld 
zł. Brakujące środki na bieżącą wypłatę 
świadczeń pochodzą z pożyczek budżetowych, 
z pożyczek z banków komercyjnych oraz z 
Funduszu Rezerwy Demografi cznej.

3 września minie 34. rocznica podpisania Porozumienia Ja-
strzębskiego. Uroczystości upamiętniające to wydarzenie 
oraz powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawo-
dowego Solidarność rozpoczną się o godz. 9.00 w kościele 
Najświętszej Marii Matki Kościoła (na górce). W uroczystej 
mszy św. wezmą udział komisje zakładowe NSZZ Solidarność 
z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego wraz z pocztami sztanda-
rowymi. Następnie, o godz. 11.00 uczestnicy obchodów 
złożą kwiaty pod pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego 
znajdującym się na placu przed kopalnią Zofi ówka (dawniej 
Manifest Lipcowy).

Koncert z okazji 34. urodzin Solidarności odbędzie się 14 
września na Stadionie Miejskim w Jastrzębiu Zdroju. Wieczór 
uświetni występ Sylwii Grzeszczak, która zaprezentuje swoje 
największe hity, takie jak „Księżniczka” czy „Pożyczony”. 
– Koncert jest otwarty dla wszystkich chętnych, członków i 
sympatyków NSZZ Solidarność – mówi Ryszard Drabek, wice-
przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności. Zaznacza, że 
w tym roku głównym organizatorem imprezy jest Urząd Miej-
ski w Jastrzębiu Zdroju. Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
partycypuje w kosztach. – Jak co roku w przygotowaniach 
Urodzin Solidarności aktywnie bierze udział biuro terenowe 
„S” z Jastrzębia-Zdroju – podkreśla Ryszard Drabek.

Oprócz Sylwii Grzeszczak na scenie pojawią się inni znani 
i lubiani artyści polskiej sceny muzycznej. W stylu reggae 
zagra i zaśpiewa Mesajah. Na estradzie wystąpi także zespół 
dziennikarzy radiowych i telewizyjnych, czyli Poparzeni Kawą 
Trzy. Koncert z okazji 34. urodzin Solidarności rozpocznie się 
o godz. 16.00.

AK

34. urodziny „S” w naszym regionie

34. rocznica podpisania 
Porozumień Sierpniowych

i powstania NSZZ Solidarność

Program obchodów 34. rocznicy 
podpisania Porozumienia Jastrzębskiego
Jastrzębie-Zdrój, 3 września 2014 roku

9.00  – Uroczysta msza św. w kościele pw. 
Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła 
(„na górce”), ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1A. 

11.00 – Złożenie kwiatów pod pomnikiem 
Porozumienia Jastrzębskiego, plac przy 
kopalni Zofi ówka. 

Program obchodów 34. rocznicy 
podpisania Porozumienia Katowickiego, 

Dąbrowa Górnicza, 11 września 2014 roku

10.00 –  msza św. w Sanktuarium św. Antoniego 
w Dąbrowie Górniczej-Gołonogu, 
ul. Kościelna 20.

11.30 –  złożenie kwiatów pod Krzyżem za 
bramą główną ArcelorMittal Poland SA 
(dawna Huta Katowice).
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To przekształcenie 
zagraża pracownikom
» PO INFORMACJACH DELEGACJI 
Solidarności i Rady Pracowników z Woje-
wódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Reha-
bilitacyjnego w Goczałkowicach-Zdroju radni 
Sejmiku Województwa Śląskiego przełożyli 
głosowanie nad uchwałą o przekształceniu 
uzdrowiska w spółkę kapitałową. Pomysł 
przekształcenia forsuje Śląski Urząd Marszał-
kowski, który jest organem właścicielskim 
uzdrowiska. Związkowcy są temu przeciw-
ni i przypominają, że w wielu placówkach 
medycznych podobne przekształcenia źle 
skończyły się dla pracowników. 
25 sierpnia podczas sesji Sejmiku Śląskie-
go w Sosnowcu udało im się podważyć 
argument marszałka, że wydobycie borowi-
ny w Goczałkowicach uzależnione jest od 
przekształcenia ośrodka w spółkę kapitało-
wą. – Z naszej wiedzy wynika, że w 2013 
roku uzdrowisko otrzymało koncesję na jej 
wydobycie aż do 2050 roku. W tej sytuacji 
radni zażądali rzetelnego zweryfi kowania 
obu informacji. Wygraliśmy pierwsze star-
cie, ale kolejne jeszcze przed nami – infor-
muje Mirosława Niemiec, przewodnicząca 
zakładowej Solidarności.
Przewodnicząca podkreśla, że na temat 
przekształcenia WORR w spółkę kapitałową 
nie odbyły się żadne konsultacje społeczne. 
– Nikogo nie interesowała nasza opinia na 
temat przekształcenia uzdrowiska w spółkę 
kapitałową. My się temu sprzeciwiamy. Tu 
przecież chodzi o naszych pracowników. 
Ludzie przejmowani do nowej spółki na 
podstawie art. 231 Kodeksu pracy mieliby 
zagwarantowane zatrudnienie tylko przez 
rok, a potem czekały by ich pewnie zwolnie-
nia lub w najlepszym razie śmieciówki – 
przekonuje Mirosława Niemiec. 
WORR w Goczałkowicach zatrudnia około 
280 pracowników.

Uratowali 50 
miejsc pracy
» SOLIDARNOŚĆ Z RYBNICKIEJ 
Spółdzielni Mieszkaniowej wybroniła 50 
pracowników przed przeniesieniem do fi rmy 
zewnętrznej. Na skutek protestów związku 
doszło do zmian we władzach RSM. Nowy 
zarząd wycofał się z pomysłu poprzedników.
Na początku 2014 roku ówczesny zarząd 
spółdzielni zapowiedział restrukturyzację za-
trudnienia polegającą na przekazaniu całego 
działu konserwatorskiego do fi rmy zewnętrz-
nej. – Nie mogliśmy się zgodzić na to. Ludzie 
mieli zostać przejęci przez nowy podmiot 
na zasadzie art. 231. Przez rok zachowaliby 
swoje uprawnienia, ale po roku większość z 
nich wylądowałaby na śmieciówkach. Wielu 
mogłoby też stracić pracę – mówi Wojciech 
Rupiński, szef Solidarności w RSM. – Zagrozi-
liśmy wszczęciem sporu zbiorowego. Wsparli 
nas przedstawiciele władz śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności i to odniosło skutek. Nowo 
powołana rada nadzorcza zdecydowała o od-
wołaniu zarządu. Przyznała nam rację, że po-
dejmowane przez pracodawcę działania są 
niekorzystne zarówno dla pracowników, jak i 
lokatorów – dodaje Wojciech Rupiński.
Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ma 
nowy zarząd od 17 lipca. Związkowcy in-
formują, że w zakładzie wszystko zaczęło 
zmieniać się na lepsze. – Zapadła decyzja o 
zatrudnianiu nowych ludzi. Mają zostać od-
tworzone zlikwidowane kiedyś miejsca pracy. 
A doświadczeni fachowcy w końcu czują się 
bezpieczni i potrzebni. Poprzedni zarząd od-
bierał im prace i zlecał je fi rmom zewnętrz-
nym – mówi Wojciech Rupiński.
RSM jest jedną z największych spółdziel-
ni mieszkaniowych na Śląsku. Obsługuje 
ponad 11 tys. mieszkań.

BEA

KRÓTKO 

– Nie tylko trudna sytuacja 
rynkowa i niskie ceny surow-
ca są przyczyną pogarszają-
cej się kondycji fi nansowej 
Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej S.A. W równym stopniu 
winne jest złe zarządzanie 
spółką, które spowodowało, 
że za 8 miesięcy tego roku 
wydobycie może być nawet 
o ponad 800 tys. ton niższe, 
niż zaplanowano – poinfor-
mował Sławomir Kozłowski, 
przewodniczący Solidarności 
w JSW S.A.

Przedstawiciele NSZZ 
Solidarność i PZZ Kadra w 
JSW S.A. wystosowali 25 
sierpnia list otwarty w tej 
sprawie, skierowany m.in. 
do przedstawicieli Rady Nad-
zorczej spółki i do Ministra 
Gospodarki. – Ci sami od lat 
eksperci i doradcy, którzy żyją 
z naszej branży, wszystkimi 
dostępnymi metodami chcą 
przekonać pracowników i 
społeczeństwo, że jedyną 
przyczyną obecnej trudnej 

sytuacji JSW S.A. jest sytu-
acja cenowo-rynkowa. We-
dług naszej oceny istnieje 
również druga przyczyna, 
nie mniej istotna od tej ofi -
cjalnie propagowanej. Tą 
przyczyną jest sukcesyw-
ne zmniejszanie zdolności 
produkcyjnej w wydoby-
ciu węgla koksowego typu 
„hard” oraz niewykonywa-
nie robót udostępniających 
złoża w JSW S.A. Trzeba 
podkreślić, że tego typu 
węgiel produkowany w 
JSW S.A. jest sprzedawany 
w każdej ilości – czytamy 
w liście otwartym.

– Za pierwsze półrocze 
wydobycie było niższe o 
400 tys. ton w stosunku do 
planu. Mamy sygnały, że 
do końca sierpnia będzie 
mniej o kolejne 400 tys. ton. 
I dzieje się tak, pomimo że 
wydobycie odbywa się przez 
6 dni w tygodniu. Jeśli ta 
niekorzystna tendencja się 
utrzyma, to na koniec roku 

będzie milion ton na minusie. 
Tak niski poziom produkcji 
powoduje, że jednostkowy 
koszt wydobycia tony węgla 

rośnie i to jest jedna z głów-
nych przyczyn pogarszającej 
się kondycji naszej spółki – 
ocenia Kozłowski.

– Po raz kolejny zwraca-
my się do Rady Nadzorczej 
i nadzoru właścicielskiego o 
podjęcie niezbędnych działań 
w celu odwrócenia tej nie-
korzystnej, grożącej zapaś-
cią sytuacji w JSW S.A. Nie 
można zaklinać rzeczywisto-
ści, pudrować błędów, które 
w ostatnim okresie funkcjo-
nowania spółki doprowadziły 
do tak niebezpiecznej sytua-
cji – apelują związkowcy w 
liście otwartym

JSW S.A. jest największym 
producentem wysokojakoś-
ciowego węgla koksującego 
typu „hard” w Unii Europej-
skiej. Spółka zatrudnia 21 tys. 
pracowników w 5 kopalniach. 
Cała Grupa Kapitałowa JSW 
S.A., w skład której wchodzą 
też m.in. koksownie w Dą-
browie Górniczej, w Zabrzu 
i w Wałbrzychu, zatrudnia w 
sumie około 35 tys. pracowni-
ków. To jeden z największych 
pracodawców w Polsce.

NY

N
e g o c j a c j e 
przebiegały 
d w u e t a p o -
wo. Najpierw 
odbywały się 

rozmowy płacowe pomię-
dzy Radą Społeczną Tauron 
Polska Energia a zarządem 
Grupy. 30 czerwca podpisa-
ne zostało porozumienie, w 
którym ustalono pulę, jaką 
fi rma przeznaczy w tym roku 
na podwyżki płac. Było to 
w przeliczenie średnio po 
88 zł brutto miesięcznie dla 
każdego pracownika. Przy 
czym ustalono również, 
że tylko część z tych 88 zł 
będzie podwyżką wyna-
grodzenia dla wszystkich 
zatrudnionych, a reszta 
zostanie przeznaczona na 
fundusz motywacyjny. O 
tym, jakie będą proporcje, 
miały zadecydować nego-
cjacje ze związkami zawo-
dowymi na poziomie po-
szczególnych spółek. 

Tauron Ciepło jest ostat-
nią ze spółek Grupy Tauron 
Polska Energia, w której 
podpisano porozumienie 
płacowe na 2014 rok. – Nego-
cjacje były trudne, bo sposób 
podziału tych 88 zł brutto, 
jaki zaproponował zarząd 
spółki, był nie do przyję-
cia. Pracodawca większość 
sumy chciał przeznaczyć na 
część motywacyjną. Pula, 
która zostawała na faktycz-
ne podwyżki wynagrodzeń 
dla całej załogi, dawałaby 
wzrost płac o zaledwie kil-
kanaście złotych miesięcz-
nie. W końcu jednak udało 

nam się przekonać zarząd do 
odwrócenia tych proporcji. 
Ustaliliśmy, że każdy pra-
cownik otrzyma średnio 57 
zł brutto, a pozostała pula, 
która w przeliczeniu wynosi 
31 zł brutto na każdego pra-
cownika, będzie stanowiła 
fundusz motywacyjny. Z 
tego funduszu kierownicy 
poszczególnych działów 
mają przyznawać podwyżki 
indywidualne, ale te decyzje 
mają charakter uznaniowy, 
co oznacza, że pieniądze z 
tej puli otrzyma tylko część 
pracowników, wskazanych 

przez przełożonych – mówi 
Justyna Latos, przewodni-
cząca Solidarności w Tau-
ron Ciepło. 

– Kwota 57 zł brutto śred-
nio do miesięcznego wyna-
grodzenia, a więc płacy zasad-
niczej razem z pochodnymi, 
to nie jest duża suma, ale z 
pewnością zdecydowanie 
wyższa niż ta, którą forso-
wał pracodawca – ocenia 
przewodnicząca. Podkreśla, 
że podwyżka obejmuje cały 
2014 rok. – To oznacza, że 
wraz z sierpniową wypła-
tą pracownicy otrzymają 

wyrównanie za 8 miesięcy 
tego roku, czyli średnio 456 
zł brutto – dodaje Justyna 
Latos.

Zgodnie z porozumie-
niem płacowym zawartym 
w czerwcu pomiędzy Radą 
Społeczną a zarządem Grupy, 
w tym roku pracownicy 
spółek Tauronu mogą liczyć 
jeszcze na wypłatę tzw. pre-
mii partycypacyjnej, jednak 
jej wypłata i wysokość będą 
uzależnione od wskaźników 
ekonomicznych każdej z 
fi rm. W tych spółkach, gdzie 
wyniki fi nansowe pozwolą 

na przyznanie premii par-
tycypacyjnej, będzie ona 
wypłacona w dwóch tran-
szach. Pierwsza część do 
końca trzeciego kwartału, 
druga do końca czwartego 
kwartału. To będzie jed-
norazowe świadczenie i 
nie zostanie wliczone do 
podstaw wynagrodzeń pra-
cowników Grupy. 

GRZEGORZ PODŻORNY

W Tauronie Ciepło podpisano porozumienie płacowe na 2014 rok. Zgodnie z zapisami tego 
dokumentu miesięczne wynagrodzenie każdego pracownika spółki wzrośnie o co 
najmniej 57 zł brutto. 

Długo wyczekiwane porozumienie

Tauron Ciepło jest ostatnią ze spółek Grupy Tauron, w której podpisano porozumienie płacowe na 2014 rok 

Foto: TŚD

Jak podał w połowie 
sierpnia portal money.
pl, prezes Grupy Tau-
ron Polska Energia Da-
riusz Lubera zarobił w 
2013 roku 1,9 mln zł. 
Związkowcy wyliczyli, że 
to tyle, ile wyniosła cała 
pula pieniędzy, jaką prze-
znaczono w tym roku na 
podwyżki dla całej załogi 
spółki Tauron Ciepło, liczą-
cej 2200 pracowników. 
Zarobki prezesa Lubery 
w 2013 roku wzrosły o 
ponad 10 proc. w sto-
sunku do roku 2012, 
mimo że wyniki fi nan-
sowe Grupy były gorsze 
niż rok wcześniej. Tymcza-
sem tegoroczny wskaźnik 
wzrostu wynagrodzeń 
pracowników spółek grupy 
to niespełna 1,5 proc. 
Według money.pl prezes 
Lubera jest w pierwszej 
piątce najlepiej zarabia-
jących prezesów spółek 
Skarbu Państwa.

Niskie wydobycie jedną z głównych przyczyn problemów JSW

Na koniec sierpnia wydobycie węgla w JSW może być niższe 
nawet o 800 tys. ton w stosunku do planu

Foto: w
ikipedia.org/Petr Štefek
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N
iewypłacenie pen-
sji pracownikom 
to ciągle duży 
problem społecz-
ny. Tylko w ubie-

głym roku wpłynęło do nas 24 
tys. skarg w sprawie naruszeń 
w tym zakresie. Kompleksowo 
skontrolowaliśmy 1800 praco-
dawców. Okazało się, że co trzeci 
z nich nie wypłacał pracownikom 
zarobków lub nie przestrzegał 
terminu ich wypłaty – mówi 
Danuta Rutkowska, rzecznik 
prasowy Głównego Inspekto-
ratu Pracy w Warszawie.

Nie mają pensji, 
dorabiają na czarno
Już od kilku lat nieterminowe 
wypłaty wynagrodzeń to smut-
ny standard w Hucie Szkła w 
Zawierciu. Załoga dostaje tylko 
częściowe pensje, w dodatku z 
kilkumiesięcznym poślizgiem. 
Są pracownicy, którzy nie otrzy-
mali jeszcze swoich wypłat za 
październik ubiegłego roku. 
– Część ludzi się pozwalniała, 
przeważnie ci młodsi. Wielu 
złożyło pozwy do sądu pracy. 
Tym, którzy zostali, pracodaw-
ca co miesiąc obiecuje, że już 
za miesiąc powinno być lepiej. 
Mówi, że wszystkiemu winna 
jest ograniczona produkcja i 
niskie zyski huty. Już sami nie 
wiemy, co o tym sądzić – mówi 
jeden pracowników huty, który 
chce zachować anonimowość. 
Aby utrzymać rodzinę i opła-
cać co miesięczne rachunki 
za mieszkanie i prąd znalazł 
dodatkowe zajęcie. Podobnie 
dorabia wielu jego kolegów z 
huty. Najczęściej na czarno. W ich 

sytuacji ważny jest każdy grosz. 
– Większość załogi przekroczyła 
50-kę. Nam najtrudniej byłoby 
znaleźć stałą pracę. Zwłaszcza, 
że w Zawierciu mamy bardzo 
wysokie bezrobocie. Sami się 
nie zwolnimy, bo stracimy za-
trudnienie na czas nieokreślony. 
A tak przynajmniej mamy cią-
głość pracy. Lepiej mieć pracę i 
starać się cokolwiek dorobić na 
boku – wyjaśnia.

Za wypłaty pracowników 
kredytują działalność fi rmy
Problemy finansowe, zato-
ry płatnicze, brak zamówień 
lub nieuczciwi kontrahenci 
– to przyczyny którymi naj-
częściej pracodawcy tłumaczą 
przed inspektorami PIP swoją 
nierzetelność w wypłacaniu 
wynagrodzeń. – Ale to żadne 
usprawiedliwienie, bo przecież 
to oni ponoszą ryzyko związane 
z prowadzeniem działalności. 
Wypłata wynagrodzeń jest ich 
podstawowym obowiązkiem, 
natomiast jej brak ciężkim na-
ruszeniem wobec pracownika. 
Za to grozi grzywna od 1 tys. do 
30 tys. zł – informuje Danuta 
Rutkowska. 

Okazuje się jednak, że są 
pracodawcy, na których nakła-

dane przez PIP kary nie robią 
większego wrażenia. Wskazuje 
na to rosnąca liczba patologii fi -
nansowych w zakładach pracy 
oraz wnioski płynące z kontroli 
PIP. – Doskonale zdajemy sobie 
z tego sprawę, że niektórzy 
pracodawcy mają środki na 
wynagrodzenie, ale za te pie-
niądze wolą kredytować swoją 
działalność. Wiemy o tym, bo 
znaczna część ich zaległości 
wobec pracowników trafi a do 
ludzi zanim jeszcze zakończymy 
kontrolę – przyznaje Danuta 
Rutkowska.

W niewielkiej fi rmie wyko-
nującej usługi telekomunika-
cyjne na terenie województwa 
śląskiego pracodawca nie płacił 
ludziom pensji przez trzy mie-
siące. – Zapewniał, że wszystko 
nam wyrówna, gdy fi rma wygra 
przetarg na dużą usługę. Z tego 
podobno miały być poważne 
pieniądze. Wyjaśniał, że aby 
temu sprostać, musi najpierw 
zainwestować w profesjonal-
ny sprzęt. Przy okazji zmienił 
samochód na lepszy model. 
Poniosły nas nerwy. Po męsku 
zamierzaliśmy mu wytłumaczyć, 

że trzeba nie mieć sumienia, by 
nie płacić ludziom, a chwalić 
się nowym autem. Na szczęś-
cie w porę się opamiętał i oddał 
nam pieniądze – opowiada pan 
Dariusz. 

Liczy się tylko kasa
Pani Barbarze i jej kolegom z 
pracy pracodawca przez pół 
roku wypłacał coraz to niż-
sze pensje. – Wmawiał nam, 
że w kryzysie nasze zarobki 
„zjadają” fi rmę. Mówił, że kto 
chce nadal pracować, musi 
się zgodzić na ich obniżenie. 

Przekonywał, że to tylko cza-
sowe poświęcenie fi nansowe, 
że od niego zależy przyszłość 
zakładu. Później wszystko 
miało wrócić do normy. Na to 
„później” czekaliśmy przez pół 
roku. Odeszło nas kilka osób, 
bo nie chcieliśmy pracować za 
miskę ryżu. Zawiadomiliśmy 
PIP i sąd pracy – opowiada 
pani Basia. 

W 2013 roku inspektorzy 
PIP nakazali pracodawcom 
wypłatę zaległych świadczeń 
wobec pracowników na kwotę 
196 mln zł. Z tej sumy zdołali 
wyegzekwować od nieuczci-
wych przedsiębiorców 164 
mln 116 tys. zł. – Skuteczność 
kontroli PIP jest adekwatna do 
posiadanych przez inspekcję 
możliwości i środków praw-
nych. Na pewno wzmocniły 
ją decyzje administracyjne w 
postaci nakazu natychmiasto-
wej wypłaty wynagrodzeń. 
Dzięki nim nasi inspektorzy 
są bardziej skuteczni – ocenia 
Danuta Rutkowska.

Poszkodowani pracownicy 
są przekonani, że proceder 
niewypłacania wynagrodzeń 
można ukrócić tylko poprzez 
zdecydowane podniesienie wy-
sokości kar dla nieuczciwych 
pracodawców. – Tylko poważne 
kary mogłyby rozwiązać ten 
problem, bo dla nich zapłacenie 
kilkutysięcznego mandatu to 
żadna groźba. Oni dużo więcej 
zyskują na oszczędnościach na 
wypłatach. Cóż z tego, że nie ma 
w tym za grosz przyzwoitości. 
Dla nich liczy się tylko kasa – 
uważa pan Dariusz. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

Z roku na rok przybywa pracodawców, którzy nie wypłacają wynagrodzeń, opóźniają wypłaty lub zaniżają 
zarobki pracownikom – wynika ze statystyk Państwowej Inspekcji Pracy. 

Pracodawcy oszukują na wynagrodzeniach

Niektórzy pracodawcy oszukując pracowników na wynagrodzeniu, kredytują swoją działalność

Tylko poważne kary 
mogłyby rozwiązać 
ten problem, 
bo zapłacenie nawet 
kilkutysięcznego 
mandatu to dla wielu 
żadna groźba. 

Solidarność ze spółki Timken 
w Sosnowcu udowodniła, 
że prowadzona od początku 
roku przez pracodawcę wery-
fi kacja zwolnień chorobowych 
pracowników jest niezgodna 
z prawem. W oparciu o opinię 
PIP i rządowe rozporządzenie 
z 2011 roku związkowcy we-
zwali pracodawcę do zaprze-
stania tych praktyk. 

– Rozporządzenie Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecz-
nej z 2011 roku wskazuje, że 
pracodawca może sam lub za 
pośrednictwem wyznaczonych 
przez siebie osób kontrolować 
pracowników przebywających 
na L-4 w miejscu pracy. Ale 
zamysłem ustawodawcy było 
kontrolowanie pracownika 
przebywającego na zwolnieniu 
lekarskim, a świadczącego w 
tym czasie pracę na rzecz innego 
podmiotu. Nasz pracodawca 
wykorzystał ten przepis do 
swoich celów. Uznał, że może 
weryfi kować pracowników na 
L-4 w miejscu pracy, czyli w 

ich macierzystej fi rmie. Tu pra-
cują, a więc tu ich L-4 można 
było weryfikować – wyjaś-
nia Zbigniew Michałkiewicz, 
przewodniczący zakładowej 
Solidarności.

W styczniu Solidarność jako 
jedyny związek zawodowy w 
Timkenie zainteresowała się 
skargami pracowników do-
tyczącymi pisemnego wzy-
wania ich do fi rmy w czasie, 

gdy przebywali na zwolnieniu 
chorobowym. Ich stawienie się 
w zakładzie służyło weryfi kacji 
L-4. – W pismach pracodawca 
groził, że jeśli nie zgłoszą się do 
siedziby spółki, to może z nimi 

zostać rozwiązana umowa o 
pracę. Na miejscu pracownik 
biurowy z wynajętej firmy 
wypytywał ich m.in., co im 
dolega, czy biorą leki. Standar-
dowym pytaniem było: czy im 
się dobrze pracuje w Timkenie. 
Równocześnie ta sama fi rma 
z zaskoczenia kontrolowała 
naszych pracowników w ich 
domach. Wszystkie te działa-
nia uznaliśmy za ewidentne 
nadużycie – mówi Zbigniew 
Michałkiewicz.

O całej sprawie Solidarność 
poinformowała PIP i złożyła 
wniosek o przeprowadzenie 
kontroli w spółce. Inspekcja 
stwierdziła, że skarga związ-
kowców była zasadna. Na tej 
podstawie skierowała do pra-
codawcy wystąpienie o zaprze-
stanie praktyk zobowiązywania 
pracowników do stawienia się 
w miejscu pracy w okresach 
usprawiedliwionej nieobec-
ności w pracy spowodowanej 
chorobą. Do swojej opinii PIP 
dołączyła również rozporzą-

dzenie MPiPS, w którym wy-
jaśnione jest znaczenie miejsca 
zatrudnienia, o którym ten 
przepis traktuje. Związkowcy 
wskazują, że z tego dokumentu 
jasno wynika, że chodzi o „inną 
pracę zarobkową”, czyli sytuację, 
gdyby pracownik na zwolnie-
niu lekarskim świadczył pracę 
dla innego podmiotu.

O praktykach stosowanych 
w Timkenie inspekcja poinfor-
mowała też Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. Powiadomiła rów-
nież Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych 
o gromadzeniu i przetwarzaniu 
danych dotyczących chorób 
pracowników Timkena.– Gdy 
w lipcu inspektorzy PIP po-
informowali nas o wynikach 
kontroli, od razu wystąpiliśmy 
do pracodawcy z żądaniem na-
tychmiastowego zaprzestania 
tego procederu. Do tej pory 
pracodawca nie odpowiedział 
na nasze pismo – informuje 
Zbigniew Michalkiewicz.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Timken w sposób niezgodny z prawem weryfi kował L-4

Pracodawca wzywał pracowników do zakładu, aby zweryfi kować zasadność ich zwolnienia chorobowego

Foto: TŚD
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F
abryka Fortepianów i 
Pianin Calisia w Ka-
liszu nigdy nie była 
wielkim zakładem 
przemysłowym i nie 

zatrudniała kilku tysięcy pra-
cowników. Mimo to ta niewielka 
fi rma przez 130 lat tworzyła 
markę znaną na całym świe-
cie. Instrumenty powstające 
w Kaliszu chwalili światowej 
sławy muzycy tacy jak: Artur 
Rubinstein, Krystian Zimerman 
czy Halina Czerny-Stefańska. 
Kaliską fabrykę wielokrotnie 
wyróżniano na międzynaro-
dowych ekspozycjach. Jeszcze 
przed pierwszą wojną światową 
zakład zdobywał prestiżowe 
nagrody na targach w War-
szawie, Londynie, Paryżu i 
Wilnie. Chlubą firmy była 
produkcja renomowanych 
instrumentów klawiszowych, 
wśród których znajdowały się 
stylowe modele. Jeden z takich 
instrumentów, wykonany na 
specjalne zamówienie, został 
wysłany w 1939 roku na wysta-
wę do Nowego Jorku. Zakład 
specjalizował się również w re-
nowacji fortepianów i pianin, 
które docierały do Kalisza ze 
wszystkich kontynentów. Do 
dzisiaj w tym mieście działa 
Technikum Budowy Fortepia-
nów. Jest to jedyna taka szkoła 
w Europie i jedna z trzech na 
świecie.

Od jednego fortepianu
Kaliska fabryka powstała w 
1878 roku. Jej założycielem 
był Arnold Fibiger, syn stola-
rza, który w swojej pracowni 
rozpoczął budowę fortepianu 
koncertowego. Dwa lata później 
w zatrudniającej 10 osób fi rmie 
powstało 30 instrumentów. Za-
kład rozwijał się przez kolejnych 
30 lat. W 1913 roku zatrudniał 
już ponad 100 pracowników i 
w ciągu roku produkował 300 
fortepianów.

Podczas I wojny światowej 
fabryka została zamknięta. Pro-
dukcję fortepianów wznowiono 
w 1923 roku i od tego momen-
tu systematycznie wzrastała. 
Regres – spadek produkcji i 
zatrudnienia z 85 do 20 osób, 
przyniósł światowy kryzys. 
Powolny wzrost produkcji roz-
począł się w 1935 roku i został 
przerwany przez wojnę.

Nacjonalizacja
W czasie II wojny światowej 
w fabryce uruchomiona zo-
stała produkcja mebli i skrzyń 
amunicyjnych. W lutym 1945 
roku zakład przeszedł pod za-
rząd państwowy i kontynuo-
wał produkcję mebli. Najpierw 
były to ławki do szkół, później 
wyposażenie biur i sklepów. 
Pierwszy powojenny instru-
ment powstał w 1947 roku, 
po powrocie Gustawa Arnolda 

Fibigera z niewoli. Rok później 
fabryka została znacjonalizowa-
na, ale zarządzanie zakładem 
powierzono Fibigerowi. 

Pierwsze zamówienia z za-
granicy fi rma otrzymała w 1950 
roku. Wówczas do Szwecji, 
Norwegii, Danii i Finlandii wy-
słanych zostało 150 pianin. Już 
dwa lata później instrumenty 
wyprodukowane w Kaliszu 
eksportowano m.in. do Tur-
cji, Afganistanu i na Węgry. W 
ciągu 10 lat produkcja wzrosła 
ze 136 do ponad 1300 instru-
mentów rocznie. Kolejny wzrost 
produkcji zanotowany został 
w 1966 roku, kiedy to w Kali-
szu powstało ponad 2 tysiące 
pianin i fortepianów. Firma 
zatrudniała wówczas ok. 250 
pracowników. Zakład funkcjo-
nował do końca PRL-u.

Upadek fabryki
W latach 90. fabryka zaczęła 
popadać w tarapaty fi nansowe. 
W 2000 roku 70 proc. udziałów 
przejęła warszawska spółka 
Unitra. 27 proc. należało do 
gminy Kalisz, pozostałe znaj-
dowały się w rękach drobnych 
inwestorów. Zakładu nie udało 
się uratować, mimo że Unitra 
zainwestowała w niego ok. 2 
mln zł. Informacje o możliwej 
likwidacji kaliskiej fi rmy za-
częły pojawiać się w prasie w 
2006 roku. Gazety rozpisywały 
się wówczas o ogromnym za-
dłużeniu. Decyzję o likwidacji 
fabryki podjęło w 2007 roku 

zgromadzenie wspólników, 
o czym poinformował prezes 
Tadeusz Sobczak.

Jak podkreślały media, pol-
ska fi rma przegrała konkurencję 
z fabrykami instrumentów z 
Chin i Tajwanu. Tadeusz Sob-
czak zwracał uwagę na zalew 
polskiego rynku fortepianami i 
pianinami z Dalekiego Wscho-
du. Jego zdaniem jednym z 
powodów upadku fabryki 

był także brak pierwszeństwa 
w sprzedaży polskich instru-
mentów szkołom muzycznym 
i instytucjom kultury. Część z 
nich decydowała się na zakup 
gorszej jakości instrumentów 
z zagranicy, mimo że otrzy-
mywała na ten cel dotacje z 
Ministerstwa Kultury. Z kolei 
władze Kalisza podkreślały, że 
do upadku fi rmy przyczyniło 
się niewłaściwe zarządzanie i 

nie zdecydowały się na wspar-
cie fi nansowe zakładu. 

W latach 2007-2009 mająt-
kiem fabryki zarządzał likwida-
tor. W 2009 roku prawa do marki 
Calisia kupiła polsko-chińska 
spółka. Pomysł ze wznowie-
niem produkcji był związany 
z 200. urodzinami Fryderyka 
Chopina. Jednak nowy właś-
ciciel podjął decyzję o urucho-
mieniu produkcji limitowanej 

serii instrumentów w jednej 
z chińskich fabryk. Właśnie 
tam powstało 100 fortepianów 
sygnowanych logo Chopin 
2010 – Calisia special edition 
– 200 Anniversary of Chopin. 
Obecnie prawa do marki po-
siada utworzona w 2013 roku 
spółka International Calisia, 
ale produkcja instrumentów 
odbywa się w Chinach.

Bez szans na rynku
Zdaniem dr Jarosława Dolata, 
kustosza z Muzeum Historii 
Przemysłu w Opatówku, bez 
pomocy fi nansowej państwa 
kaliska fabryka nie miała szans 
na rynku. Podkreśla, że przez 
te wszystkie lata zakład funk-
cjonował na zasadzie manu-
faktury, wszystkie instrumenty 
wykonywane były ręcznie. 
– Taka fi rma powinna zostać 
potraktowana jak dziedzictwo 
narodowe i uzyskać dotacje z 
budżetu państwa. W Polsce 
nie ma pomocy publicznej 
dla tego typu zakładów. Na 
wolnym rynku fabryka mu-
siała przegrać. Wprowadzenie 
linii technologicznych, takich 
jak np. w Japonii, było zbyt 
kosztowne – mówi Jarosław 
Dolat. Zaznacza, że nie istnie-
je specjalny fundusz, który 
pozwoliłby na ratowanie za-
bytków techniki. A to byłaby 
jedyna szansa na utrzymanie 
maszyn i urządzeń. – Z tego, 
co wiem, wszystkie maszyny 
zostały sprzedane, po fabryce 
zostały tylko mury. Sprawa 
jest już przegrana – dodaje 
Jarosław Dolat.

AGNIESZKA KONIECZNY

Artykuł o Fabryce Forte-
pianów i Pianin Calisia w 
Kaliszu to kolejny z cyklu teks-
tów o tych polskich zakładach 
przemysłowych, które kiedyś 
dawały tysiące miejsc pracy, a 
dziś już ich nie ma, bądź skur-
czyły się do rozmiarów manu-
faktury, a także o nowatorskich 
polskich produktach sprzed lat. 
W ten sposób chcemy nie tylko 
powspominać, ale też promo-
wać pomysł reindustrializacji 
polskiej gospodarki. 
Jeśli chcecie, abyśmy w tym 
cyklu napisali również o Wa-
szym zakładzie pracy i jego 
produktach, zadzwońcie do 
nas lub napiszcie.

BYŁ SOBIE polski przemysł
W 2010 roku z okazji 200. rocznicy urodzin wybitnego polskiego kompozytora wyprodukowana została specjalna, 
limitowania seria fortepianów opatrzonych logo Calisia. Mało kto jednak wie, że instrumenty powstały w Chinach, bo słynna 
polska fabryka przestała istnieć 3 lata wcześniej.

To była perełka wśród polskich zakładów
Foto: w

ikipedia.org/Bartek W
aw

raszko

Budynek upadłej Fabryki Fortepianów i Pianin Calisia w Kaliszu

To była słynna i uznana marka

Foto: w
ikipedia.org/Bechstein

Calisia powinna 
zostać uznana 
za dziedzictwo 
narodowe
i uzyskać dotacje z 
budżetu państwa.
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K
iedy w sierpniu 
1980 roku wybuchły 
strajki na Wybrzeżu, 
Krzysztof Pluszczyk 
miał niespełna 21 lat 

i od kilku miesięcy pracował w 
katowickiej kopalni Wujek. Star-
szy o półtora roku brat Krzysz-
tofa – Karol był w tym czasie 
zatrudniony w fi rmie Konstal 
w Chorzowie. Z powstaniem 
Solidarności obydwaj wiązali 
ogromne nadzieje. Wierzyli, 
że nadchodzą zmiany, które 
pozwolą Polakom godniej i 
lepiej żyć. – Trafiłem na sy-
stem czterobrygadowy, który 
znałem tylko z telewizji, gdzie 
mówili, że jest to system dobry 
dla wszystkich: dla pracowni-
ka, dla rodziny. Ja przeżyłem 
szok. Pracowałem bez prze-
rwy i tylko co szóstą niedzielę 
miałem wolną. Po miesiącu 
nie wiedziałem, jaki jest dzień 
tygodnia – tak początek swo-
jej pracy w kopalni wspomina 
Krzysztof Pluszczyk. O tym, że 
coś zaczęło się dziać w Stoczni 
Gdańskiej, górnicy z Wujka 
dowiedzieli się z telewizji i 
z ulotek. – Informacje, które 
docierały z Wybrzeża, były 
budujące. Z niecierpliwością 
czekaliśmy na podobne ruchy 
na Śląsku. Kiedy przyszedłem 
do pracy i okazało się, że kopal-
nia strajkuje, odczułem ulgę i 
radość – dodaje pan Krzysztof. 
Podkreśla, że KWK Wujek była 
pierwszą kopalnią w ówczes-
nym Zjednoczeniu Katowickim, 
która rozpoczęła protest.

On był zatrudniony w dziale 
teletechnicznym, więc dostał od 
Komitetu Strajkowego polece-
nie, by strajkującym górnikom 

zgromadzonym w łaźniach 
zanieść telewizory. – Żarto-
waliśmy potem, że wszyscy 
strajkowali, a my musieliśmy 
pracować – wspomina. Pod-
kreśla, że w kopalni panowała 
podniosła atmosfera, każdy z 
górników był w stanie z pa-
mięci wyrecytować wszystkie 
21 postulatów. Do Solidarno-
ści w ciągu kilku dni zapisało 
się ponad 4 tys. pracowników 
Wujka. – Mieliśmy też swój 
własny postulat, jakim było 

zniesienie czterobrygadowego 
systemu pracy – dodaje.

Karola Pluszczyka strajki 
zastały na Wybrzeżu, gdzie 
spędzał wakacje. W drodze 
powrotnej pociąg zatrzymał 
się na bocznicy. – Kierownik 
powiedział, że możemy stać 
trzy godziny, dzień lub nie 
pojedziemy wcale. Wysiad-
łem i pojechałem pod Stocz-
nię Gdańską. Tam nabrałem 
przekonania, że my też coś 
musimy zrobić – mówi Karol 

Pluszczyk. Po powrocie na Śląsk 
zaangażował się w tworzenie 
Solidarności w swojej fi rmie. 
– Najpierw spotykaliśmy się 
w barze zakładowym, później 
w prywatnych mieszkaniach, 
aż udało nam się zebrać dużą 
grupę i przeprowadzić wybory 
– wspomina. Został przewod-
niczącym związku. – To było 
spontaniczne, do Solidarno-
ści zapisało się 95 proc. zało-
gi, nawet główny księgowy. 
Wierzyliśmy, że jesteśmy w 

stanie wygrać – mówi Karol 
Pluszczyk.

Te nadzieje rozwiał stan wo-
jenny. Po jego wprowadzeniu 
Karol Pluszczyk obawiał się in-
ternowania. – Nie przyszli po 
mnie, ale dostałem powołanie 
do wojska. Po latach dowiedzia-
łem się, że władza tak robiła z 
działaczami Solidarności, żeby 
osłabić związek – mówi. 

Krzysztof Pluszczyk znalazł 
się wśród górników strajkujących 
przeciwko wprowadzeniu stanu 

wojennego. Widział pacyfi kację 
kopalni Wujek przez oddziały 
ZOMO i śmierć kolegów. 

Po reaktywacji Solidarności 
w 1989 roku obydwaj zaanga-
żowali się w odbudowę struktur 
związku w swoich zakładach. 
– Razem poszliśmy do pana 
Jana Ludwiczaka, żeby nam 
powiedział, co mamy robić – 
opowiadają. Karol Pluszczyk, 
podobnie jak w 1980 roku zo-
stał przewodniczącym komi-
sji zakładowej w Konstalu. Tę 
funkcję nieprzerwanie pełni 
do dzisiaj. Kilka lat temu za-
kład przechodził kryzys, zo-
stał sprzedany zagranicznemu 
koncernowi i zmienił nazwę 
na Alstom Konstal.

Po reaktywacji związku 
Krzysztof Pluszczyk pełnił 
funkcję wiceprzewodniczą-
cego i przewodniczącego 
zakładowej Solidarności. Po 
dwóch kadencjach działalności 
związkowej wrócił do pracy 
zawodowej. Od wielu lat jest 
zaangażowany w działalność 
Społecznego Komitetu Pamięci 
Górników KWK Wujek Pole-
głych 16.12.81. Obecnie, już 
jako emeryt, pełni funkcję 
wiceprzewodniczącego tego 
komitetu. 

AGNIESZKA KONIECZNY

Pełen niepokoju, gniewu i wzbu-
rzenia historyczny okres prze-
mian – lato 1980 roku. Gdzie 
Pan był, gdy fala strajków 
zaczęła rozlewać się po całym 
kraju?

– Miałem urlop i odwiedza-
łem rodzinę w Nowym Sączu. 
Obserwowałem bardzo inten-
sywnie wydarzenia, jakie miały 
miejsce właśnie wtedy w Polsce, 
w Gdańsku. Słuchaliśmy radia 
Wolna Europa, oglądaliśmy prze-
kazy w telewizji. Atmosfera po-
lityczna była wtedy szczególna. 
Było czuć ogólne poruszenie w 
narodzie. Mówiło się właściwie 
wyłącznie o tym. Pod koniec 
sierpnia wróciłem do domu. 
Wiedziałem, że kopalnie straj-
kują, ale cały czas dołączają się 

kolejne zakłady. Jako że miesz-
kałem w Zabrzu na Helence, 
czyli w sąsiedztwie Bytomia, to 
słyszałem, że dołączyły się by-
tomskie kopalnie. Pamiętam, jak 
na początku września zjawiłem 
się w zakładzie pracy, to było 
chyba około 10 września, jak do-
stawaliśmy wypłaty. Wywiązała 
się ostra dyskusja pod hasłem: 
„a my tak siedzimy tu, jak te 
muły pracujemy, a tam świat 
walczy o godność człowieka”. 
Cała gorycz i chowana w sobie 
uraza wobec rządzących wylała 
się z zebranych: utyskiwano, 
narzekano i skarżono się, bo 
ludzi traktowano paskudnie, 
podobnie jak i dzisiaj, na za-
sadzie: „nie podoba Ci się, 
to się zwolnij”.

Czym skutkowały te burzliwe 
dyskusje?

– Powstały postulaty, ale nie-
wyjaśniona została kwestia, kto 
będzie reprezentował załogę. 
Odbyło się więc głosowanie i 
zostałem wybrany do trzyoso-
bowej grupy reprezentantów. 
W tym czasie strajk w Hucie 
Katowice był zawieszony, ale nie 
został zakończony. Pojechaliśmy 
tam, by zarejestrować podmiot, 
który utworzyliśmy. Nasz zakład 
przynależał do Międzyzakłado-
wego Komitetu Założycielskiego 
utworzonego w Hucie Katowice, 
który w niedługim czasie zrzeszał 
około miliona ludzi. Wśród tak 
dużej liczby członków, którzy 
nie byli wcześniej w żadnej or-
ganizacji, trzeba było wybierać. 

Dla Służby Bezpieczeństwa było 
to fantastyczne pole do tego, by 
przenikać do nowych struktur i 
wpływać na kierunki działania 
naszego ruchu, co im się nie 
udało, ale próby były.
Jak Pan uważa, czy trudniejsze 
było wywalczenie postulatów, 
czy raczej utrzymanie Solidar-
ności przy życiu?

– Ja myślę, że postulaty to 
była drobnostka w porównaniu 
do istnienia i tolerowania przez 
władzę niezależnego związku 
zawodowego,organizacji nie 
podlegającej kontroli państwa 
totalitarnego. To był ewene-
ment i wyłom. To bolało wła-
dzę najbardziej. Szczególnie, 
że na bazie Solidarności wy-
rosło całe mnóstwo różnego 

rodzaju inicjatyw politycznych 
i społecznych. Po prostu to 
był taki przełom, który zmie-
nił Polskę.
Można powiedzieć, że utwo-
rzenie Solidarności było pierw-
szym krokiem do tego, by 
zrzeszone w jej szeregach 
społeczeństwo mogło zawal-
czyć o godziwe życie.

– Dzięki impulsowi Solidar-
ności wyzwolony został pewien 
duch w narodzie, którego nie 
dało się już żadnym czołgiem, 
żadnym stanem wojennym 
opanować. W konsekwencji 
to ten impuls doprowadził do 
upadku systemu. Szczerze po-
wiem, że nic mnie w życiu tak 
nie zmotywowało jak właśnie 
Solidarność.

Wierzyli, że będą mogli lepiej żyć

Z Eugeniuszem Karasińskim, w 1980 roku przewodniczącym Komitetu Założycielskiego 
Solidarności w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Gospodarki Maszynami rozmawiała Kinga Muca

Postulatem wszystkich górników było zniesienie czterobrygadowego systemu pracy (na zdjęciu sierpniowy strajk w jastrzębskich kopalniach)

Kiedy przyszedłem 
do pracy i okazało 
się, że kopalnia 
strajkuje, odczułem 
ulgę i radość 
– wspomina 
Krzysztof Pluszczyk.

Gdy powstawała Solidarność, mieli nieco ponad 20 lat. Mocno zaangażowali się w działalność związku. 
Jeden w katowickiej kopalni Wujek, drugi w chorzowskim Konstalu.  To bracia Karol i Krzysztof Pluszczykowie.

Niezależny związek. To bolało władzę najbardziej
Eugeniusz Karasiński
 – działacz Solidarności, od 
kwietnia 1981 roku członek 
Prezydium Zarządu MKZ 
Katowice, przebywał w 
obozie dla internowanych 
w Zabrzu-Zaborzu (marzec
-kwiecień 1982 roku), 5 
listopada 1982 – 3 lute-
go 1983 roku powołany 
do służby w Wojskowym 
Obozie Specjalnym w Wę-
drzynie, obecnie kieruje 
pracami Biura Współpracy 
Zagranicznej, Integracji Eu-
ropejskiej i Szkoleń Związ-
kowych w Zarządzie Regio-
nu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność.

Foto: TŚD
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Msza w 21. rocznicę tragicznej śmierci
4 września minie 21 lat od tragicznej śmierci przewodni-
czącego śląsko-dąbrowskiej Solidarności Grzegorza Kolo-
sy, przewodniczącego górniczej „S” Adama Stepeckiego i 
związkowego kierowcy Jana Tyszkiewicza.

W 21. rocznicę ich śmierci o godz. 8.00 w kościele pw. Wniebo-
wzięcia NMP w Wodzisławiu Śląskim odprawiona zostanie msza święta. 
Po nabożeństwie uczestnicy przejdą na cmentarz przy ul. Pszowskiej, gdzie 
złożą kwiaty i zapalą znicze na grobie Grzegorza Kolosy.

Do udziału w rocznicowym nabożeństwie zapraszamy poczty sztanda-
rowe Solidarności oraz wszystkich członków i sympatyków związku. 

Komunikat ZR

Miałeś wypadek? Skorzystaj z usług ekspertów!  
Andrzej Szmuc, kierownik regionalny Votum S.A. tel. 606 236 583; e-mail: andrzej.szmuc@votum-sa.pl

Andrzej Szmuc 
Kierownik Regionalny 
Votum S.A. 

U
stawa z dnia 30 
października 2002 
roku o ubezpiecze-
niu społecznym z 
tytułu wypadków 

przy pracy i chorób zawodowych 
stanowi, że wypadek przy pracy 
(art. 234 Kodeksu pracy) to nagłe 
zdarzenie wywołane przyczyną 
zewnętrzną, powodujące uraz 
lub śmierć, które nastąpiło w 
związku z pracą:
–  podczas lub w związku z wy-

konywaniem przez pracowni-
ka zwykłych czynności albo 
poleceń przełożonych,

–  podczas lub w związku z 
wykonywaniem przez pra-
cownika czynności na rzecz 
pracodawcy, nawet bez po-
lecenia,

–  w czasie pozostawienia 
pracownika w dyspozycji 
pracodawcy w drodze mię-
dzy siedzibą pracodawcy a 
miejscem wykonywania 
obowiązku wynikającego 
ze stosunku pracy,

–  w czasie podróży służbo-
wej,

–  podczas szkolenia, odbywa-
nia stażu,

–  podczas wykonywania pracy 
na podstawie umowy: agen-
cyjnej, umowy zlecenia 
lub umowy o świadczeniu 
usług.

Jeśli doszło do wypadku zadaniem i 
obowiązkiem pracodawcy jest:
–  likwidacja lub ograniczenie 

zagrożenia,
–  udzielenie pierwszej pomocy 

osobom poszkodowanym,
–  ustalenie okoliczności przy-

czyn wypadku – powołanie 
komisji powypadkowej, za-
bezpieczenie miejsca zda-
rzenia i skompletowanie 
dokumentacji dowodowej,

–  obowiązkiem pracodawcy 
jest również przechowywanie 
protokołu powypadkowego 
wraz z pozostałą dokumen-
tacją przez okres 10 lat od 
dnia zdarzenia.
Należy pamiętać, że wypadek 

wg defi nicji spowodowany jest 
przyczyną zewnętrzną taką jak: 
kontakt z przedmiotem ostrym, 
kontakt z płomieniem, ukryte 
wady sprzętowe, niewłaściwa 
koordynacja prac zbiorowych 
lub indywidualnych. Za przy-
czynę zewnętrzną może być 
uznany również nadmierny 
wysiłek fi zyczny powodujący 
zmęczenie .Wykonując pracę na 
danym stanowisku, nałożenie 
na pracownika zbyt dużej liczby 

obowiązków na które nakłada 
się pośpiech i występujące w 
miejscu pracy niekorzystne 
warunki atmosferyczne, albo 
bardzo wysoka lub bardzo niska 
temperatura może pozwolić na 
uznanie zdarzenia za wypadek 
przy pracy nawet jeśli wystę-
puje u pracownika schorzenie 
samoistne (np. choroby układu 
sercowo-naczyniowego). Nie-
zbędne jest jednak ustalenie czy 
w danej sytuacji współczynni-
kiem powodującym zaistnienie 
wypadku był nadmierny wysiłek 
fi zyczny. Jeśli pracodawca odmó-
wi uznania zdarzenia za wypa-
dek istnieje możliwość złożenia 
odwołania, które rozpatrywane 
będzie przez sąd pracy. W toku 
procesu okoliczności oraz przy-
czyny wypadku badane będą 
przez biegłych odpowiednich 
specjalności, których ustalenia 
będą kluczowe dla wydania 
wyroku. 
Jakie świadczenia przysługują za wy-
padek przy pracy pracownikowi lub 
członkom jego rodziny:
–  zasiłek chorobowy przysłu-

guje przez okres nie dłuższy 
niż 182 dni,

–  świadczenie rehabilitacyj-
ne przysługuje przez okres 
niezbędny do przywrócenia 
zdolności do pracy, nato-
miast nie dłużej niż przez 
12 miesięcy,

–  zasiłek wyrównawczy dla 
pracownika, którego wyna-
grodzenie uległo obniżeniu 
wskutek stałego lub dłu-
gotrwałego uszczerbku na 
zdrowiu,

–  jednorazowe odszkodowanie 
z ZUS i TU (ubezpieczenie 
grupowe) z tytułu uszczerbku 
na zdrowiu,

–  świadczenia z OC zakładu 
pracy (odpowiedzialności 
cywilnej pracodawcy) przy-
sługujące za ból, cierpienie 
i wyrządzoną krzywdę w 
formie zadośćuczynienia; 
zwrot wszelkich poniesio-
nych kosztów; ewentual-
ne świadczenia rentowe i 
inne,

–  jednorazowe odszkodowa-
nie dla członków rodziny 
zmarłego pracownika lub 
rencisty,

–  renta z tytułu niezdolności 
do pracy,

–  renta szkoleniowa dla pracow-
nika, wobec którego orzeczono 
celowość przekwalifi kowania 
zawodowego ze względu na 
niezdolność wykonywania 

pracy w dotychczasowym 
zawodzie,

–  renta rodzinna przysługująca 
członkom rodziny zmarłego 
pracownika lub rencisty,

–  dodatek pielęgnacyjny,
–  dodatek do renty rodzinnej 

przysługującej sierocie zu-
pełnej.
Podstawy prawne docho-

dzenia roszczeń z OC zakładu 
pracy wynikają z art. 444 § 1 i 
2 Kodeksu cywilnego, zgodnie 
z którymi w razie uszkodzenia 
ciała lub wywołania rozstroju 
zdrowia naprawienie szkody 
obejmuje wszelkie wynikłe z 
tego powodu koszty. Pracodaw-
ca może zostać zobowiązany do 
wyłożenia sumy potrzebnej na 
koszty leczenia, natomiast jeśli 
poszkodowany stał się inwalidą 
również odpowiedniej kwoty na 
przekwalifi kowanie się do innego 
zawodu. W powyżej określonych 
przepisach wskazano również 
na podstawy do dochodzenia 
roszczeń rentowych. Podstawą 
do wypłaty zadośćuczynienia 
za doznaną krzywdę jest z kolei 
norma wynikająca z art. 445 § 
1 Kodeksu cywilnego.

Dochodzenie odszkodowania od 
pracodawcy 
Pracownik który uległ wypad-
kowi przy pracy i doznał szko-
dy w postaci uszczerbku na 
zdrowiu lub rozstroju zdrowia 
może żądać odszkodowania od 
pracodawcy w przypadku, gdy 
ponosi on odpowiedzialność za 
czyn niedozwolony (art. 415 
k.c.). Poszkodowany pracow-
nik winien wykazać przesłanki 
odpowiedzialności odszkodo-
wawczej pracodawcy, tj. winę, 
poniesioną szkodę oraz związek 
przyczynowo-skutkowy. 

Wielu przedsiębiorców pro-
wadzących działalność powo-
dującą podwyższony stopień 
zagrożenia jak: fi rmy budowlane, 
przedsiębiorstwa wodociągowe i 
energetyczne, kolejowe, górnicze, 
hutnicze, stoczniowe, czy kon-
cerny paliwowe – odpowiadają 
za szkodę niezależnie od stopnia 
winy, a ich odpowiedzialność 
ukształtowana została na za-
sadzie ryzyka. Należy mieć na 
uwadze, że w przypadku zaist-
nienia wypadku za który odpo-
wiedzialność ponosi pracodawca 
nieubezpieczony w zakresie OC, 
poszkodowanemu również na-
leży się odszkodowanie, którego 
można dochodzić bezpośrednio 
od pracodawcy.

Proszę pamiętać, że jeśli za-
kład pracy posiada OC, którym 
objęci są pracownicy, a wypadek 
został zgłoszony, to przysługujące 
odszkodowanie zostanie uzyska-
ne bez wchodzenia w konfl ikt 
z pracodawcą – świadczenie 
jest wypłacane przez Towarzy-
stwo Ubezpieczeniowe. Zakład 
pracy (pracodawca) nie będzie 
odpowiadał własnym mająt-
kiem i nie powinien wyciągać 
konsekwencji po wypłaconym 
odszkodowaniu. Jeśli z jakich-
kolwiek przyczyn sprawa trafi -
łaby do sądu to stroną sporną 
byłoby TU.

Pamiętajmy o prawach, jakie 
nam towarzyszą w związku z 
wypadkami przy pracy. Proto-
kół powypadkowy powinien 
być sporządzony do 14 dni od 
momentu otrzymania przez 
pracodawcę zawiadomienia o 
wypadku. Wskazany powyżej 
termin może zostać wydłużony 
jedynie z powodu uzasadnio-
nych przeszkód lub trudności 
(np. oczekiwanie na dodatkowe 
wyniki ekspertyz, przebywanie 
poszkodowanego w szpitalu). 
Przyczyna opóźnienia musi 
jednak zostać wskazana w treści 
protokołu.

Biorąc pod uwagę literalną 
treść protokołu, złożenie na 
nim podpisu oznacza jedynie, 
że poszkodowany został zapo-
znany z jego treścią i pouczo-
ny o prawie zgłoszenia uwag i 
zastrzeżeń. Z praktyki wynika 
jednak, że niezwykle utrudnio-
ne jest kwestionowanie ustaleń 
zawartych w protokole, który 
został przez pracownika pod-
pisany. Jeśli poszkodowany nie 
zgadza się z treścią protokołu ma 
prawo złożyć do niego uwagi 
i zastrzeżenia. Zmiany muszą 
być dokonane poprzez sporzą-
dzenie nowego protokołu, do 
którego dołącza się protokół 
poprzedni. Zgodnie z § 13 ust.1 
rozporządzenia Rady Ministrów 
z 1 lipca 2009 roku w sprawie 
ustalania okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy (Dz U. 
nr 105, poz. 870), zatwierdzony 
protokół powypadkowy praco-
dawca niezwłocznie doręcza 
poszkodowanemu pracowni-
kowi, pouczając go o sposobie 
i trybie odwołania. Zgodnie z 
pouczeniem zawartym w proto-
kole poszkodowany pracownik 
może wystąpić do właściwego 
sądu rejonowego – sądu pracy 
z powództwem o ustalenie i 
sprostowanie protokołu.

Wypadki przy pracy – odszkodowania i świadczenia

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o nagłej śmierci naszej Koleżanki

ANNY SOCHAŃSKIEJ
długoletniej przewodniczącej Solidarności 

w Centrum Pediatrii w Sosnowcu.

Szczersze słowa wsparcia 
oraz wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie i Bliskim
w imieniu Zarządu Regionu 

Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność
przekazuje

przewodniczący Dominik Kolorz

Z głębokim żalem żegnamy
naszą Przewodniczącą

ANNĘ SOCHAŃSKĄ
założycielkę Solidarności w Centrum Pediatrii w Sosnowcu

Wyrazy serdecznego współczucia

Rodzinie i Bliskim
składają 

przyjaciele z Komisji Zakładowej

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszej Koleżanki

ANNY SOCHAŃSKIEJ.
Wyrazy serdecznego współczucia 

Rodzinie i Bliskim
w imieniu Solidarności z Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Obwódu Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu 
składa przewodnicząca Irena Żmuda

Wyrazy serdecznego współczucia i żalu 
z powodu śmierci naszej Koleżanki 

ANNY SOCHAŃSKIEJ
Rodzinie i Bliskim
w imieniu koleżanek i kolegów

z Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność
składa

przewodnicząca Halina Cierpiał 
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» RUSZA KAMPANIA WY-
BORCZA do samorządu. 
Plejada starych wyjadaczy 
będzie walczyć o utrzymanie 
stołków. Będą oddawać do 
użytku nowe chodniki, porę-
cze i klomby. Od przecinania 
wstęg zrobią im się odciski na 
łapach. Z billboardów, słupów 
ogłoszeniowych, płotów i 
murów będą natarczywie 
spoglądać i przymilać się do 
nas zrobione w fotoszopie 
twarze ludzi, którzy dla na-
szego dobra chcą się poświęcić 
pracy samorządowej. Święto 
demokracji chciałoby się po-
wiedzieć, ale jakoś dziwnym 
trafem na usta cisną się zu-
pełnie inne słowa.

» DO 16 LISTOPADA BĘ-
DZIEMY MIELI tych wszyst-
kich kandydatów po dziurki 
w nosie. Ci, co mają pecha i w 
ich miastach czy gminach doj-
dzie do drugiej tury wyborów, 
będą musieli się przemęczyć 
do 30 listopada. Oczywiście 
spora część elektoratu już w 
połowie kampanii wpadnie 
w zbawienne dla władzy otę-
pienie i przyrzeknie sobie, że 
do wyborów nie pójdzie. A 
potem przez następne cztery 
lata będzie narzekać, jaki to 
mamy głupi naród, że takich 
pacanów wybrał. 

» CIEKAWI NAS, JAK IN-
FORMACJĘ o  terminie wy-
borów przyjął Ryszard M., 
urzędujący prezydent Zawier-
cia, aktualnie przebywający w 
areszcie pod zarzutami łapów-
karstwa. Pewnie się ucieszył. 
Z jego punktu widzenia, a 
właściwe siedzenia, im później 
wybory, tym lepiej.  Zgodnie 
z prawem, dopóki prezydent 
miasta nie jest skazany pra-
womocnym wyrokiem, może 
zachować swój mandat, czyli 
prezydencką pensyjkę. Twar-
de prawe, ale prawo;)

» OFICJALNY POCZĄTEK 
KAMPANII to 27 sierpnia, 
ale, rzecz oczywista, kampania 
tych, którzy obecnie w samo-
rządach rządzą, już od paru 
miesięcy trwa w najlepsze, 
choć oficjalnie nazywa się 
promocją miasta czy gminy. 
Koncerty, festyny, igrzyska, 

oczekiwane od dawna przez 
lokalną społeczność decyzje, 
z których ogłoszeniem na-
prawdę nie można zwlekać, 
itd., itp.  Zarząd Województwa 
Śląskiego na tydzień przed roz-
poczęciem kampanii ogłosił, 
że rozstrzygnął przetarg na 
dokończenie dachu nad Sta-
dionem Śląskim. Ogłoszono, 
że do końca 2016 roku (bua-
hahaha) modernizacja obiektu 
ma zostać zakończona. 

» JEŚLI CHODZI O DZIA-
ŁALNOŚĆ samorządową, to 
w ostatnim czasie najbardziej 
zaimponowały nam bociany. 
Nie wiadomo skąd, ale już w 
pierwszej połowie sierpnia 
dowiedziały się, jaka pogo-
da będzie w drugiej połowie 
miesiąca. Bez maili, poczty 
czy komórek, ekspresowo 
zaczęły zwoływać sejmiki i 
wcześniej niż zwykle, bo już 
15 sierpnia, ruszyły na połu-
dnie, do cieplejszych krajów. 
Nie klekotały bez sensu, nie 
puszyły się, jak niektórzy 
radni, którym wydaje się, że 
występują w amerykańskim 
Kongresie, a nie na posie-
dzeniu rady gminy Zadu-

pie Dolne. Szybka narada i 
szybka decyzja. Nawet diet 
w formie ekwiwalentu w 
żabach czy w myszach nie 
żądały. Naprawdę jesteśmy 
pod wrażeniem.

» JAK WYCZYTALIŚMY W 
NECIE, burmistrz  pewnego 
miasteczka we Włoszech pół 
dnia pracuje w urzędzie, a 
po południu sprząta miasto. 
Ale nie w przenośni, tylko 
dosłownie. Zamiata ulice, 
wyrywa chwasty i porządkuje 
klomby. I nie jest to kampania 
wyborcza. Wybory wygrał 
w maju. Po raz drugi. Dante 
Cattaneo, bo tak nazywa się 
ów burmistrz, w rozmowie z 
dziennikiem „La Repubbli-
ca” wyjaśnia sprawę prosto: 
„Brakuje ludzi i funduszy, a 
ja nie chcę, aby nasza miej-
scowość była brudna, wolę 
zakasać rękawy”. Jakiś dziw-
ny, no nie?

» W PRZEDEDNIU IN-
AUGURACJI kampanii sa-
morządowej, Donaldinho 
w Sejmie wygłosił prze-
mówienie. Zapowiadano, 
że nakreśli cele rządu na 

najbliższy rok. Wielu strach 
obleciał, gdy zaczął mówić, 
że głównym celem są naj-
słabsi, czyli dzieci i emeryci. 
Okazało się, że nie chodziło 
o strzelanie, tylko o kolejne 
obiecanki. Premier obiecał 
m.in. podwyżkę emerytur o 
zawrotną sumę 36 zł. Roz-
czarował nas. Kiedyś jak 
obiecywał, to z rozmachem, 
a teraz... Zamiast kiełbasy 
wyborczej, jakaś bezmięsna 
parówka. 

» GAZETA, KTÓREJ NIE 
JEST wszystko jedno, bro-
niła na swoich stronach in-
ternetowych obietnicy pre-
miera, tłumacząc, że gdyby 
nie on, to emeryci dostaliby 
w przyszłym roku tylko po 
dyszce. No, to faktycznie 
mocne. Należy bardzo ser-
decznie podziękować panu 
premierowi. Dla wzmocnienia 
efektu proponujemy jeszcze 
tekst o tym, że  senator peło 
Libicki się wściekł. Nie po to 
odbierał najuboższym eme-
rytom prawo do darmowych 
lekarstw, żeby teraz premier 
tyle hajsu im obiecywał.  
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W środku nocy mąż budzi żonę i 
podaje jej dwie tabletki.
– Co to jest? – pyta zdumiona 
żona.
– Aspiryna, na ból głowy, kochanie 
– mówi przymilnie mąż.
– Ależ mnie nie boli głowa.
– Ha! Mam cię!

***
Dlaczego faceci są najinteligen-
tniejsi podczas seksu?
– Bo są podłączeni do kobiet.

***
– Mężczyzna w ciągu minuty pro-
dukuje 5 tys. plemników, w ciągu 
godziny 300 tys., co daje w ciągu 
doby 7.200 000 plemników. Więc 
skąd, do cholery, mam wziąć siły, 
żeby jeszcze śmieci wynieść?

Mocno już starszawy pan hrabia 
prosi do tańca także już niemło-
dą hrabinę. W trakcie uprzejmej 
rozmowy hrabina pyta:
– A ileż to pan szanowny liczy 
sobie lat?
– 92, łaskawa pani
– Oj nie dałabym!
– A ja i nie nalegam – pan hra-
bia na to.

***
Mąż do żony:
– Masz nogi jak sarenka
– Takie zgrabne
– Nie, takie owłosione.

***
– Mąż dzwoni do domu:
– To ty kochanie? – pyta.
– Nie, to ja – odpowiada żona.

Tatusiu, co to jest kompromis?
– Odpowiem ci na przykładzie. 
Mama chciała, żeby jej kupić futro, 
a ja chciałem kupić samochód. 
Ostatecznie kupiliśmy futro i po-
wiesiliśmy je w garażu...

***
– Co to jest miłość?
– Światło życia.
– A małżeństwo?
– Rachunek za to światło.

***
– Kochanie, czy nie krepuje cię 
gdy musisz rozebrać się do naga 
w czasie wizyty u ginekologa? – 
pyta się mąż żony.
– Dlaczego miałoby mnie to krę-
pować, przecież to taki mężczyzna 
jak wszyscy inni.

Mąż przygląda się jak jego żona 
uczy psa służyć.
– Daj spokój kochanie, to się 
nie uda...
– Uda się, uda. Z tobą też mi na 
początku nie wychodziło.

***
Ona i on siedzą blisko na kanapie.
– Szanowny Panie, pragnę zwrócić 
uwagę, że za pół godziny wraca 
mój mąż...
– Ależ ja nie robię nic niesto-
sownego.
– No właśnie, a czas leci...

***
Młodzieniec pyta mędrca, jakie kobie-
ty dotrzymują wierności: blondynki, 
brunetki, szatynki, czy rude.
– Siwe – odpowiada mędrzec.

ROZBAWIŁO nas to
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W Biurze Administracyjnym Zarządu Regionu Ślasko-
Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w Katowicach przy 
ul. Floriana 7 (pok. 99) tel. 32 353 84 25 wew. 199 można 
zakupić książkę „Vademecum prawa związkowego 
w praktycznym stosowaniu” autorstwa Heleny Rajczuk. 
Cena książki to 18 zł.
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