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Niskie płace to główny, choć nie jedyny powód niewielkiego zainteresowania Polaków pracą na niepełny etat.
Przeszkodą jest także źle skonstruowany system świadczeń socjalnych oraz brak regulacji prawnych dotyczących zatrudnienia
tzw. pracowników domowych do opieki nad dziećmi i osobami starszymi.

Praca na pół etatu nie dla Polaków

J

ak wynika z danych
Eurostatu, w niepełnym
wymiarze czasu pracy
zatrudnionych jest
niespełna 7 proc.
Polaków. To znacznie mniej
niż w większości krajów unijnych. W Holandii na część
etatu pracuje 49 osób na 100.
Tą formą zatrudnienia zainteresowane są m.in. osoby
niepełnosprawne, studenci,
którzy już na etapie nauki
zdobywają doświadczenie
zawodowe oraz osoby starsze,
chcące przed definitywnym
przejściem na emeryturę
ograniczyć pracę zawodową
Jednak najchętniej po takie
rozwiązanie sięgają kobiety,
co jest oczywiście związane
z koniecznością pogodzenia
pracy zawodowej z wychowaniem dzieci. Średnio w
UE na niepełny etat pracuje
ponad 30 proc. pań. Odsetek
ten najwyższy jest w Holandii,
gdzie wynosi ponad 75 proc.

Strach przed utratą świadczenia

Prof. Monika Lewandowicz-Machnikowska z Wydziału
Prawa i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu SWPS Filii we
Wrocławiu podkreśla, że w
Polsce ze względu na niskie
zarobki praca na niepełny
etat jest nieopłacalna, nie
pozwala na utrzymanie siebie i
rodziny. Jednak w ocenie prof.
Lewandowicz-Machnikowskiej
niskie płace to najważniejszy,
ale nie jedyny powód nikłego
zainteresowania Polaków pracą
na niepełny etat. Wiele osób
pobierających różnego rodzaju
zasiłki z systemu świadczeń
socjalnych zdecydowałoby się
na podjęcie zatrudnienia na
pół czy nawet ćwierć etatu,
gdyby nie groziła im utrata
świadczenia. – Progi dochodowe uprawniające do zasiłków
są bardzo niskie. Taka osoba
ma świadomość, że otrzyma
niewielkie wynagrodzenie i
równocześnie straci prawo do
świadczenia, co działa na nią
demotywująco. W krajach, w
których praca na niepełny
etat jest popularna, różnice
między wysokością wynagrodzeń i świadczeń socjalnych
są znaczne. W Polsce są one
niewielkie, co zniechęca do
podjęcia pracy – dodaje.

Albo opieka, albo praca?

Wydaje się, że w najbliższych
latach zmiany w systemie
świadczeń socjalnych staną się
koniecznością. Ma to związek
ze starzeniem się społeczeństwa i potrzebą sprawowania
opieki nad coraz większą liczbą

infografika na podstawie danych Eurostatu

ludzi w podeszłym wieku.
W tej chwili osoba, która
zrezygnuje z pracy na cały etat,
by zajmować się schorowanym
krewnym, otrzymuje niewielki
specjalny zasiłek opiekuńczy,
wynoszący 520 zł miesięcznie.
Gdyby taki opiekun chciał
podjąć jakąkolwiek pracę, np.
popołudniami, gdy opiekę nad
chorą osobą może powierzyć
innemu członkowi rodziny,
wówczas zasiłek zostanie mu
odebrany. – Potrzebne byłoby
rozwiązanie, które pomogłoby
tym osobom. Należałoby
stworzyć zachęty, by ludzie,
którzy biorą na siebie ciężar
opieki nad innymi, jednak
mieli możliwość podejmowania pracy na część etatu
– zaznacza specjalistka.

Pułapka rentowa

Kolejną grupą, która mogłaby
być zainteresowana pracą
w niepełnym wymiarze, są

osoby niepełnosprawne.
W Polsce zdecydowana większość z nich wciąż pozostaje
poza rynkiem pracy. Dzieje
się tak dlatego, że podjęcie
pracy przez osobę niepełnosprawną może, w zależności od osiąganego z niej
przychodu, spowodować
zmniejszenie wypłacanego
świadczenia lub zawieszenie
całej renty. Niepełnosprawni
mają świadomość, że pracując
zarobią niewiele więcej,
niż wynosi świadczenie.
W dodatku wiedzą, że renta
jest pewna, a pracę w każdej
chwili mogą stracić. – Zmiany
w tym zakresie byłyby dobre
i dla osób z niepełnosprawnością, i dla gospodarki.
W tej chwili w wielu firmach
brakuje pracowników. Należałoby się zastanowić, w
jaki sposób wykorzystać
potencjał tych osób, które
pozostają poza rynkiem

pracy. Niepełnosprawni są
grupą, po którą należałoby
sięgnąć. Dla wielu z nich praca
na niepełny etat mogłaby
być dobrym rozwiązaniem
– dodaje ekspertka.

Prowadzenie domu to też praca

W jej ocenie brakuje także
rozwiązań prawnych dotyczących pracy w gospodarstwach
domowych. To właśnie pomoc
innym osobom w opiece nad
dziećmi lub osobami starszymi
mogłaby być sprawowana w
formie pracy na część etatu.
– Nie ma dobrych regulacji
w tym zakresie. Osoby, które
pracują na cały etat i chciałyby zatrudnić kogoś do
pomocy w prowadzeniu
domu, muszą spełnić takie
same wymagania, co wszyscy
pracodawcy – mówi prof.
Lewandowicz-Machnikowska.
Jej zdaniem barierą są przede
wszystkim kwestie formalne

związane z zatrudnieniem
osoby do pomocy w prowadzeniu domu.

Nie chcą być wykorzystywani

Niski poziom kultury organizacyjnej w wielu przedsiębiorstwach to obok niskich płac
i demotywującego systemu
zasiłków społecznych, kolejny
powód, dla którego polscy
pracownicy rzadko pracują na
niepełny etat. – Pracownicy nie
mają zaufania do pracodawców.
Obawiają się, że jeżeli podejmą
pracę na część etatu, to zostaną
wykorzystani. Są przekonani,
że zamiast na pół etatu, będą
pracować znacznie dłużej, ale
wynagrodzenie otrzymają za
pół etatu, czyli nieadekwatne
do czasu pracy – mówi specjalistka z Uniwersytetu SWPS.
Zaznacza, że wprawdzie prawo
pracy zabrania dyskryminacji
pracowników, ale w praktyce
osoby, które chciałyby podjąć

pracę w niepełnym wymiarze,
boją się, że będą gorzej traktowane. – W Niemczech, praca
kobiet w niepełnym wymiarze
czasu pracy jest społecznie
akceptowana. Tam ogromny
nacisk kładzie się na negocjowanie układów zbiorowych
pracy, w których również
takie kwestie są regulowane
– dodaje prof. Lewandowicz-Machnikowska.
Przykładem może być porozumienie podpisane w lutym
tego roku przez związek zawodowy IG Metall z przedstawicielami pracodawców, którym
objętych zostały ponad 2 mln
pracowników zatrudnionych
w przemyśle ciężkim. Zgodnie
z zapisami tego dokumentu
pracownik na okres dwóch
lat będzie mógł skrócić czas
pracy w związku z koniecznością sprawowania opieki nad
dzieckiem lub osobą starszą.
AGNIESZKA KONIECZNY
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CHODZI O TO zwłaszcza...

Koniec sporu w spółce
Przewozy Regionalne

P

» WZROST PŁACY ZASADNICZEJ O 150 ZŁ

brutto dla każdego pracownika i podwyższenie nagrody
z okazji branżowego święta z 200 do 400 zł – to
najważniejsze zapisy porozumienia płacowego podpisanego 10 kwietnia przez organizacje związkowe działające w spółce Przewozy Regionalne i zarząd firmy.
Podczas rozmów strony uzgodniły, że w maju przyszłego
roku w Przewozach Regionalnych rozpoczną się kolejne
negocjacje płacowe. Podpisane 10 kwietnia porozumienie zakończyło spór zbiorowy na tle płacowym. To
oznacza, że w spółce nie dojdzie do strajku, mimo że
zakładowe organizacje związkowe zorganizowały referendum, podczas którego pracownicy mogli opowiedzieć się za taką formą protestu. Głosowanie trwało
od 26 marca do 11 kwietnia. – Policzymy głosy, ale ze
względu na podpisane porozumienie, wynik referendum
nie będzie wiążący. Nie dojdzie do zatrzymania ruchu
pociągów. Cały czas powtarzaliśmy, że strajk jest ostatecznością – mówi Wiesław Natanek, przewodniczący
Solidarności w Przewozach Regionalnych.
Porozumienie wejdzie w życie 1 sierpnia tego roku,
jego zapisami objętych zostanie blisko 7 tys. osób.
Przewodniczący zakładowej Solidarności zaznacza,
że związkowcy domagali się podwyżek płac zasadniczych w wysokości 200 zł brutto, a podczas rozmów
pracodawca proponował jedynie 105 zł. – Do końca
nie jesteśmy zadowoleni z kwoty podwyżki, którą
ostatecznie udało się wynegocjować, ale podniesienie
płac zasadniczych będzie oznaczało, że wzrosną także
pochodne wchodzące w skład wynagrodzenia. Ważne
jest to, że po bardzo trudnych rozmowach z przedstawicielami zarządu spółki, udało się wypracować
kompromis, który pracownicy będą w stanie zaakceptować – zaznacza Wiesław Natanek. Podkreśla, że przed
Świętami Wielkanocnymi pracownicy Przewozów Regionalnych otrzymali nagrodę w wysokości 1000 zł brutto.
Jej kwota była wyższa od tej, którą podczas negocjacji
postulowali związkowcy. – Podpisując porozumienie,
wzięliśmy ten fakt pod uwagę – dodaje przewodniczący.
Spółka Przewozy Regionalne zajmuje się organizowaniem pasażerskiego transportu kolejowego na terenie
poszczególnych województw. W kilku województwach,
m.in. w śląskim i małopolskim, na bazie Przewozów
Regionalnych powstały odrębne spółki.
AK

rzyznam szczerze, że kompletnie
nie rozumiem fenomenu tzw.
mediów społecznościowych,
choć sam z nich korzystam. Nie
wiem, skąd w ludziach bierze się
ta nieodparta potrzeba wrzucania na swoją
„ścianę” setek „selfików”, zdjęć posiłków,
które właśnie zamierzają zjeść czy opisów
miejsc, w których właśnie się znajdują.
Równie niezrozumiała jest dla mnie druga
strona tej społecznościowej komunikacji,
czyli ciągła potrzeba oglądania, lajkowania
i komentowania wszystkich szczegółów z
codziennego życia innych ludzi, których
w mediach społecznościowych określa się
terminem „znajomi”.
Jednak to nie potrzeba ciągłej wymiany
tych wszystkich zupełnie nieprzydatnych
do niczego oraz, co tu dużo mówić, nieciekawych informacji dziwi mnie najbardziej.
Jeszcze większe zdumienie budzi we mnie
to, z jakim zapałem i lekkomyślnością
ludzie pozbywają się własnej prywatności i
zupełnie za darmo zdradzają, często bardzo
intymne, szczegóły z życia swojego i swoich
najbliższych.
Zdradzają i to nie tylko swoim „znajomym”
ale również... no właśnie, komu? Daję głowę,
że nie macie zielonego pojęcia. Nie wiecie,
bo, żeby się dowiedzieć, musielibyście przeczytać te wszystkie opasłe regulaminy oraz
„zasady polityki prywatności” serwisów
społecznościowych, a tego nie zrobiliście
na pewno. Prawda?
Wcale się Wam nie dziwię, bo przebrnięcie przez tę mieszaninę prawniczego
bełkotu z marketingowymi bredniami jest
nie lada wyzwaniem. Oto próbka pochodząca z jednego z serwisów społecznościowych: „Dajemy Ci możliwość dzielenia
się informacjami, wypełniając naszą misję
budowania otwartego świata i ułatwiania
komunikacji.” Potem następuje kilkadziesiąt
stron mętnych tłumaczeń i odsyłaczy do
kolejnych podstron i działów. Wszystko to
jest skonstruowane w taki sposób, abyś jak
najmniej z tego zrozumiał, ale jednocześnie
utwierdził się w przekonaniu, że twoje
dane są absolutnie bezpieczne, a nawet
jeżeli nie są, to przecież chodzi o „misję
budowania otwartego świata”, więc nie

Foto: esmem

Miłośnicy spiskowej teorii
dziejów są przekonani o tym,
że gdzieś znajduje się tajne
centrum sterowania światem.
Tymczasem owo centrum wcale nie
pozostaje w ukryciu.
marudź. Ja się zawziąłem i przeczytałem
do końca. Przyznam szczerze, że z każdym
akapitem włosy coraz bardziej jeżyły mi
się na głowie. Skalę tego, ile danych o nas
zbierają serwisy społecznościowe obrazuje historia pewnego Austriaka, który
kilka lat temu procesował się z jednym z
serwisów społecznościowych, żądając, aby
ten przekazał mu wszystkie zgromadzone
o nim informacje. Proces wygrał i otrzymał
dokument liczący ponad 1000 stron.
Kilka dni temu założyciel pewnego
portalu społecznościowego (wiecie, o jaki

chodzi, więc wymienianie nazwy nie ma
sensu) został wezwany na przesłuchanie do
amerykańskiego Kongresu w związku z tym,
że jego serwis sprzedał dane milionów użytkowników firmie, która potem wykorzystała
je do manipulowania opinią publiczną przed
wyborami prezydenckimi w USA. Ów założyciel serwisu społecznościowego przyznał
się do wszystkiego i grzecznie przeprosił.
Nie oznacza to jednak, że przestanie
handlować danymi użytkowników.
Dlaczego miałby to robić? Przecież wszyscy
się na ten handel ochoczo zgadzamy,
akceptując regulaminy i „zasady polityki
prywatności” bez czytania.
Miłośnicy spiskowej teorii dziejów są
przekonani o tym, że gdzieś znajduje się
tajne centrum sterowania światem, które
bez naszej wiedzy i zgody kieruje naszym
życiem. Tymczasem owo centrum wcale
nie pozostaje w ukryciu. Każdy jest do
niego podłączony w swoim telefonie i
to na własne życzenie.
TRZECI Z CZWARTĄ;)
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Należysz do związku? Otrzymasz rabat
Każdy członek NSZZ Solidarność
posiadający elektroniczną legitymację związkową może ubiegać
się o kartę rabatową uprawniającą do zniżek na paliwo oraz na
wybrane produkty i usługi na
stacjach Lotos i Lotos Optima.
Zgodnie z ofertą przygotowaną dla członków NSZZ
Solidarność karta rabatowa
uprawnia do zniżek w wysokości od 7 do 15 groszy za litr
paliwa w zależności od jego
rodzaju. Dodatkowo właściciel
karty rabatowej może liczyć na
10-proc. zniżkę na oleje i płyny
do spryskiwaczy sprzedawane
na stacjach Lotos i Lotos Optima
oraz 15 proc. upustu na myjnię
samochodową.
Wydanie i korzystanie z
karty rabatowej jest całkowicie bezpłatne. Użytkownik
karty ma prawo udostępniać ją
dowolnym członkom rodziny.
Miesięczny limit na zakupy z
rabatem wynosi 2 tys. zł.
Aby założyć sobie kartę
rabatową wystarczy złożyć

Wysokość rabatów
Towar

Rabat

PALIWA
Olej napędowy Dynamic

15 gr/l

Benzyna PB98 Dynamic

15 gr/l

Benzyna PB95

10 gr/l

Benzyna PB98

10 gr/l

Olej napędowy ON

10 gr/l

LPG

7 gr/l
TOWARY I USŁUGI

odpowiedni wniosek wraz z
wnioskiem o wyrobienie elektronicznej legitymacji związkowej. Oczywiście wniosek o
kartę rabatową może złożyć
również członek Solidarności,

który już posiada elektroniczną
legitymację związkową.
Karta uprawniająca na zniżki
na paliwo oraz inne produkty
i usługi na stacjach Lotos i
Lotos Optima to nie jedyne

Myjnia

15 proc.

Oleje i płyny do spryskiwaczy

10 proc.

korzyści z posiadania elektronicznej legitymacji związkowej.
Posiadanie legitymacji ułatwia
korzystanie ze wszystkich
usług oferowanych przez NSZZ
Solidarność, przede wszystkim

umożliwia szybszy i wygodniejszy dostęp do bezpłatnej
pomocy prawnej przysługującej
członkom związku. Właściciel
elektronicznej legitymacji
związkowej chcący skorzystać z

pomocy związkowego prawnika
nie musi przedstawiać prawnikowi pisma potwierdzającego
przynależność związkową
wystawionego przez organizację związkową Solidarności
w swoim zakładzie pracy.
Dzięki legitymacji możliwe
jest także uzyskanie porady
prawnej w innym regionie
NSZZ Solidarność.
Niezbędne informacje dotyczące elektronicznej legitymacji związkowej oraz karty
rabatowej Lotos, a także druki
wniosków można uzyskać u
przewodniczących zakładowych organizacji związkowych
lub u Tomasza Cichonia z
biura komunikacji społecznej
i promocji związku Zarządu
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ Solidarność, tel. 32 728
41 13 lub 661 886 200. Zapytania dotyczące legitymacji
oraz karty rabatowej można
kierować także na adres e-mail:
t.cichon@solidarnosckatowice.pl.
ŁK
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W Polskiej Grupie Górniczej 9 kwietnia ruszyły mediacje w sporze zbiorowym dotyczącym podwyżek płac.
Pierwsze spotkanie z udziałem mediatora, którym jest specjalista ds. prawa pracy dr Krzysztof Hus, nie przyniosło
rozstrzygnięć. Kolejne zaplanowano na piątek 13 kwietnia. Strony rozmów umówiły się, że w czasie trwania mediacji
nie będą udzielać szczegółowych informacji o ich przebiegu.

Początek mediacji w PGG
J

ak dowiedział się TŚD,
pierwsza runda mediacji
nie przyniosła znaczącego zbliżenia stanowisk.
Strona związkowa przedstawiła swoje zmodyfikowane
żądania płacowe, zarząd PGG
przekazał swoje propozycje.
Ustalono, że przed piątkową
rundą mediacji reprezentanci
strony społecznej będą mieli
możliwość wnikliwego zapoznania się z dokumentami
i prognozami finansowymi
spółki, na podstawie których
zarząd przygotował propozycje
płacowe.
Spór zbiorowy w Polskiej
Grupie Górniczej trwa od 14
marca. Centrale związkowe
przedstawiły w ramach sporu
żądanie podwyżek płac o 10
proc. Rokowania prowadzone
26 marca przy udziale szefów
resortu energii zakończyły
się podpisaniem protokołu
rozbieżności.
Zarząd proponuje o połowę
niższe kwoty i twierdzi, że
na spełnienie żądań strony
społecznej musiałby przeznaczyć do końca tego roku 429
mln zł. Związkowcy oceniają,
że koszt ich propozycji to ok.
380 mln zł, a tegoroczny zysk
PGG powinien być znacznie
wyższy od prognozowanych
przez zarząd 200 mln zł. Szacują,
że 180 mln zł różnicy między

Foto: pgg

propozycjami zarządu PGG i
związków, dałoby się pokryć
wydobywając węgla więcej
niż zaplanowano i kopalnie
spółki są w stanie to wykonać.
Szef Solidarności w Polskiej
Grupie Górniczej Bogusław

Hutek jeszcze przed rozpoczęciem sporu zwracał uwagę,
że pracownicy kopalń PGG
nie mieli żadnych podwyżek
od sześciu lat i ich zarobki
znacząco odbiegają od płac
w innych spółkach węglo-

wych. Podkreślał, że z tego
powodu firma przestała być
atrakcyjnym pracodawcą dla
młodych ludzi i coraz trudniej
będzie jej znaleźć fachowców.
Z kolei zarząd PGG powtarzał,
że ze względu na potrzeby

inwestycyjne oraz obowiązek
spłaty zadłużenia nie może
zwiększyć zarobków w stopniu
proponowanym przez stronę
społeczną.
Mediacje to jeden z etapów
sporu zbiorowego. W przy-

padku fiaska mediacji, kolejnym
instrumentem, po który zgodnie
z ustawą o rozwiązywaniu
sporów zbiorowych będą mogli
sięgnąć przedstawiciele załogi,
jest referendum strajkowe.
GRZEGORZ PODŻORNY

Ministerstwo nie będzie blokować reaktywacji Krupińskiego
W czwartek 5 kwietnia w
siedzibie Ministerstwie Energii w
Warszawie odbyło się spotkanie
szefów resortu z przedstawicielami brytyjskiej firmy Tamar
Resources i reprezentantami
NSZZ Solidarność dotyczące
planów wznowienia wydobycia w kopalni Krupiński w
Suszcu. Brytyjczycy są gotowi
kupić zakład i wznowić w nim
wydobycie.
– Najważniejszym efektem
tego spotkania jest to, że Ministerstwo Energii otworzyło
się na możliwość sprzedaży
kopalni Krupiński – powiedział
po spotkaniu Dominik Kolorz,
przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności, zaznaczając,
że jest jednak szereg spraw
formalno-prawnych, które
należy wyjaśnić.
Pierwsza z nich dotyczy
pomocy publicznej udzielonej na likwidację kopalni
Krupiński, która w ocenie
Ministerstwa Energii wyklucza
wznowienie wydobycia w tym
zakładzie. Zgodnie z interpretacją resortu zbycie kopalni
jest możliwe, ale tylko na cele
niegórnicze. – Ministerstwo
chce się upewnić, że ponowne

Foto: wikimedia.commons.org/Klaumich49/CC BY-SA 4.0

otwarcie Krupińskiego jako
producenta węgla koksowego
odbędzie się bez uszczerbku dla
zasad dotyczących udzielonej

pomocy państwa. Będziemy
współpracować z Solidarnością
i ministerstwem, aby uzyskać
takie potwierdzenie od Komisji

Europejskiej. Naszym zdaniem
spotkanie w Ministerstwie
Energii było bardzo konstruktywne. Pan minister potwierdził, że gdy tylko wyjaśnimy
wątpliwości z Komisją Europejską, nie będzie miał nic
przeciwko, aby Spółka Restrukturyzacji Kopalń zawarła z nami
umowę – mówi George Rogers,
dyrektor zarządzający Tamar
Resources. – Z analiz naszych
ekspertów wynika, że interpretacja Ministerstwa Energii
jest błędna. Umówiliśmy się,
że zostanie skierowane wystąpienie do Komisji Europejskiej
z pytaniami na ten temat, aby
rozwiać wątpliwości i wyjaśnić
różnice interpretacyjne
– dodaje Dominik Kolorz.
Kolejną kwestią wymagającą
wyjaśnienia przed ewentualną
sprzedażą kopalni Krupiński
brytyjskiemu inwestorowi są
koncesje na złoża, które miałyby
być eksploatowane w przyszłości przez KWK Krupiński w
nowej strukturze własnościowej.
– Problem polega na tym, że nie
wszystkie koncesje są w posiadaniu KWK Krupiński, m.in.
koncesja na złoża południowe,
gdzie znajduje się węgiel koksu-

jący. To tzw. koncesja badawcza,
która pozostaje w posiadaniu
Jastrzębskiej Spółki Węglowej
– dodaje przewodniczący.
Jak tłumaczy Dominik Kolorz,
po rozstrzygnięciu wątpliwości
dotyczących kwestii pomocy
publicznej oraz koncesji, formalnymi działaniami związanymi
z wyceną kopalni i jej ewentualnym przejęciem będą się
zajmować Spółka Restrukturyzacji Kopalń i potencjalny
inwestor, czyli firma Tamar
Resources. – Podsumowując
czwartkowe spotkanie mogę
powiedzieć, że jestem umiarkowanie zadowolony. Postawa
ministerstwa wskazuje, że nie
będzie już blokady sprzedaży
kopalni Krupiński – podkreśla
szef śląsko-dąbrowskiej „S”. Jako
ważny ocenia fakt, że w spotkaniu w Ministerstwie Energii
uczestniczył też współwłaściciel
funduszu Greenstone Resources,
który daje gwarancje finansowe
przedsięwzięciu.
Tamar Resources jest gotowy
wyłożyć na ponowne uruchomienie Krupińskiego ok. 600 mln
zł. Część z tej kwoty zostanie
przeznaczona na zwrot pomocy
publicznej udzielonej na likwi-

dację zakładu. W odtworzonej
kopalni ma powstać ok. 2 tys.
miejsc pracy. KWK Krupiński
mogłaby wznowić ekploatację już w IV kwartale 2019
roku. W początkowym okresie
kopalnia ma wydobywać 2,5
mln ton węgla koksowego
rocznie, dysponując złożami
na poziomie ponad 70 mln ton.
W marcu ubiegłego roku
kopalnia Krupiński w Suszcu
została przekazana celem likwidacji do Spółki Restrukturyzacji
Kopalń. Decyzja Jastrzębskiej Spółki Węglowej w tej
sprawie od początku budziła
ogromne kontrowersje. Przeciwko zamknięciu kopalni
protestowały nie tylko związki
zawodowe, ale również samorządowcy z Suszca i okolicznych miejscowości oraz liczne
grono ekspertów z branży
górniczej, którzy wskazywali,
że Krupiński posiada bogate
złoża poszukiwanego na rynku
węgla koksowego i przy odpowiednich inwestycjach oraz
właściwym zarządzaniu ma
perspektywę opłacalnego
funkcjonowania przez kilkadziesiąt lat.
ŁK
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Ok. 350 osób wzięło udział w pikiecie zorganizowanej 6 kwietnia przed Hutą Pokój w Rudzie Śląskiej.
Protestujący domagali się podwyżek wynagrodzeń w wysokości 300 zł netto. W zakładzie zorganizowane zostało
referendum strajkowe.

W Hucie Pokój walczą o lepsze zarobki

W

czasie pikiety
przewodniczący zakładowej Solidarności
Joachim Kuchta wskazał, że
propozycje, które w trakcie
negocjacji płacowych przedstawiał pracodawca, były
nie do zaakceptowania
przez stronę związkową.
– Chciał zlikwidować wszystkie
dodatki, m.in. dodatek z okazji
Dnia Hutnika, nagrodę jubileuszową i obniżyć stawkę za
nadgodziny. Twierdził, że te
dodatki zostaną doliczone
do stawek zasadniczych, ale
my w to nie uwierzyliśmy.
Pracownicy już nigdy tych
pieniędzy by nie zobaczyli –
powiedział Joachim Kuchta.
Zdecydowana większość
pracowników huty i spółek
zależnych zarabia tyle, ile
wynosi płaca minimalna lub
niewiele więcej. – Po 42 latach
pracy, na rękę, bez nadgodzin dostaję 1800 zł. Żona
jest na rencie, po opłaceniu
czynszu, mediów i lekarstw
na życie zostaje nam kilkaset
złotych, a nadgodziny raz
są, raz ich nie ma. Te 300 zł
podwyżki byłoby zastrzykiem
dla budżetu domowego –
powiedział Bogusław Słaboń,
jeden z uczestników pikiety. –
Pięć lat byliśmy cicho, prezesi
mówili poczekajcie na lepsze

Foto: TŚD

czasy, a my czekaliśmy. Na
inne rzeczy są pieniądze, na
podwyżki dla pracowników
nie ma. Niech członkowie
zarządu zrezygnują z 30-tu
proc. swoich zarobków, zamiast
próbować nam odbierać to,
co sobie przez lata wypracowaliśmy – dodał.
Przedstawiciele organizacji
związkowych podkreślali,
że w zamian za całkowitą

zmianę regulaminu wynagradzania i likwidację wszystkich dodatków pracodawca
był skłonny podnieść płace
zasadnicze zaledwie o 200 zł
brutto. W ich ocenie na takim
rozwiązaniu pracownicy nic
by nie zyskali, doprowadziłoby ono jedynie do obniżenia
funduszu wynagrodzeń.
Podczas pikiety budynek
dyrekcji był zamknięty. Żaden

z przedstawicieli zarządu
nie wyszedł do protestujących. Po zakończeniu demonstracji związkowcy zostawili w
sekretariacie prezesa petycję.
Podkreślili w niej, że podwyżki
płac nie mogą być realizowane
kosztem niekorzystnych dla
pracowników zmian w regulaminie wynagradzania.
9 kwietnia w hucie i w spółkach zależnych rozpoczęło się

trzydniowe referendum strajkowe. Podczas głosowania
pracownicy odpowiadają
na pytanie, czy są gotowi
przystąpić do strajku, by
zrealizowany został postulat
płacowy przedstawiony przez
związki zawodowe. Jeśli
większość pracowników
odpowie: „Tak”, wówczas w
zakładzie przeprowadzony
zostanie strajk ostrzegawczy.

– Nie wykluczamy także
innych form protestu,
m.in. kolejnych pikiet
przed siedzibą zakładu, a
w ostateczności także strajku
generalnego – dodaje przewodniczący. (W momencie
zamykania tego numeru TŚD
wyniki referendum nie były
jeszcze znane, podamy je w
najbliższym wydaniu czasopisma – przyp red.)
Spór zbiorowy w Hucie
Pokój trwa od wielu miesięcy.
Dotychczasowe rozmowy
między przedstawicielami
pracowników i pracodawcą
kończyły się fiaskiem. Związkowcy domagają się podwyżki
w wysokości 300 zł netto dla
tych osób, których zarobki
są niższe od przeciętnego
wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw. Chcą także,
by wzrostem płac objęci
zostali pracownicy spółek
zależnych wchodzących
w skład Huty Pokój Grupy
Kapitałowej Węglokoks. Są
to Euroserwis, Euroblacha i
Eurokonstrukcje.
Huta Pokój Grupa Kapitałowa Węglokos zajmuje się
produkcją m.in. kształtowników, profili zimnowalcowanych i konstrukcji stalowych.
Łącznie w hucie i spółkach
zależnych zatrudnionych
jest przeszło 900 osób.
AGNIESZKA KONIECZNY

Wraca produkcja, obawy pozostają

KRÓTKO

Podwyżki i premie
w Fico Mirros
» O 198 ZŁ BRUTTO WZROSNĄ wynagro-

dzenia zasadnicze wszystkich pracowników
spółki Fico Mirrors w Dąbrowie Górniczej.
Gwarantuje to porozumienie płacowe zawarte
27 marca pomiędzy zarządem a działającymi w
zakładzie związkami zawodowymi. Związkowcy
wynegocjowali również dwie świąteczne premie
w tym roku. Do 10 kwietnia na konta pracowników wpłynie bonus w wysokości 2200 zł
brutto z okazji Świąt Wielkanocnych. Premia na
Boże Narodzenie wyniesie 1400 zł brutto.
Porozumienie zawiera też gwarancje utrzymania tzw. kart żywieniowych dla pracowników,
które są co miesiąc zasilane kwotą 190 zł.
Jak wyjaśnia Aleksander Jacuniak, przewodniczący międzyzakładowej Solidarności w spółce
Magneti Marelli w Sosnowcu, zrzeszającej
również pracowników z Fico Mirrors, w ostatnim
czasie zarząd rozważał okresowe wstrzymanie
zasilania kart. – W czasie rozmów z zarządem
podkreślaliśmy, że ten dodatkowy bonus ma
dla załogi naprawdę duże znaczenie, bo zarobki
w zakładzie nie są wysokie, a poza tym bez
podwyżek, solidnych premii i bonusów bardzo
trudno będzie pozyskać do spółki nowych
pracowników – dodaje przewodniczący.
Dąbrowska spółka Fico Mirrors zatrudnia około
1000 pracowników. Firma produkuje lusterka
samochodowe.
BEA

Władze francuskiego koncernu
PSA oficjalnie ogłosiły rozpoczęcie
w 2019 roku produkcji benzynowego silnika PureTech w Tychach.
W ostatnich latach trwała przebudowa i modernizacja tyskiego
zakładu, a jego pracownicy byli
oddelegowani do pracy w gliwickiej fabryce koncernu.
W 2013 roku ówczesny właściciel
Opla koncern General Motors podjął
decyzję o gruntownej modernizacji
i rozbudowie tyskiego zakładu, w
którym od 2018 roku miała ruszyć
produkcja nowych modeli silników.
Zdecydowana większość spośród
liczącej przeszło 420 pracowników
załogi zakładu została wówczas
oddelegowana do pracy w gliwickiej
fabryce Opla. W Tychach pozostało
niespełna 100 pracowników. – Udało
się nam wtedy wynegocjować z
pracodawcą porozumienie ściśle
określające warunki, na jakich
pracownicy zostaną oddelegowani
do Gliwic. W porozumieniu zostały
również zapisane gwarancje powrotu
pracowników do Tychów w 2018
roku, gdy modernizacja naszego
zakładu zostanie zakończona – mówi
Jacek Urbańczyk, przewodniczący
Solidarności w Opel Manufacturing
Poland w Tychach.
Sytuacja skomplikowała się
w 2017 roku, gdy nowym właś-

Foto: commons.wikimedia.org/Mario von Berg/CC BY-SA 3.0

cicielem Opla stała się francuska
Grupa PSA. Pojawiły się obawy
o przyszłość tyskiego zakładu.
– Fabryka była już wtedy niemal
gotowa do produkcji silników
spod znaku GM. Po sprzedaży
Opla Francuzom obserwowaliśmy,
jak te nowe linie produkcyjne są
demontowane i wywożone do
Niemiec – mówi przewodniczący.
Wraz z końcem 2017 roku
przestawały obowiązywać również

gwarancje dla pracowników tyskiej
fabryki zapisane w porozumieniu
wynegocjowanym przez zakładową Solidarność. Związkowcy
zwrócili się do pracodawcy z
wnioskiem o przedłużenie tych
gwarancji na kolejny rok. – Pracodawca się na to jednak nie zgodził.
Zamiast tego wręczał każdemu
pracownikowi do ręki indywidualne porozumienie zmieniające i
kazał je podpisać strasząc zwol-

nieniem. Takie postępowanie w
naszej ocenie stanowi naruszenie
prawa o czym poinformowaliśmy Państwową Inspekcję Pracy.
Kontrola PIP w tym zakresie ma się
zakończyć 16 kwietnia – tłumaczy
Jacek Urbańczyk.
Produkcja silników benzynowych 1.2 PureTech ma się rozpocząć
w Tychach w połowie stycznia
przyszłego roku. Władze Opel
Manufacturing Poland zapowiedziały, że wówczas do Tychów
wrócą pracownicy oddelegowani
do pracy w gliwickiej fabryce
koncernu. – Zarząd ogłosił wielki
sukces, choć tak naprawdę wznowienie produkcji w Tychach zostało
już potwierdzone przez PSA w
połowie ubiegłego roku. Decyzja ta
z różnych względów nie była jednak
wcześniej podana do publicznej
wiadomości. Ponowne uruchomienie produkcji w Tychach to
oczywiście dobra informacja dla
naszej załogi. Problem w tym, że
do końca 2017 roku pracownicy
mieli gwarancje powrotu do Tychów
zapisane w porozumieniu. W roku
2018 mają tylko ustne zapewnienia
ze strony pracodawcy, z których
może się on wycofać pod byle
pretekstem – wskazuje przewodniczący zakładowej Solidarności.
ŁK
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1 kwietnia wzrosły nauczycielskie pensje. Jednak rzeczywiste kwoty podwyżek są niższe od tych, które podaje
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Związkowcy z oświatowej Solidarności podkreślają, że nauczyciele czują się oszukani przez
szefową resortu edukacji.

Jakie podwyżki dostali nauczyciele?

L

esław Ordon, przewodniczący Regionalnego Sekretariatu
Nauki i Oświaty
NSZZ Solidarność
w Katowicach zaznacza, że
wynagrodzenie nauczyciela
stażysty wzrosło o około 130
zł brutto, nauczyciela kontraktowego o ok. 140 zł brutto,
mianowanego o ok. 150 zł
brutto, a dyplomowanego z
20-letnim stażem o ok. 170
zł brutto. Tymczasem z informacji zamieszczonej na stronie
internetowej MEN wynika, że
podwyżka wyniosła od 147
do 271 zł brutto. –To zwykła
manipulacja, która nie ma nic
wspólnego z rzeczywistością –
mówi przewodniczący.
W jego ocenie na stronie
internetowej resortu edukacji
znalazły się nierzetelne informacje dotyczące wysokości
nauczycielskich pensji. Zgodnie
z nimi nauczyciel dyplomowany po kwietniowej podwyżce
zarabia średnio ponad 5,3 tys.
zł brutto, nauczyciel mianowany ponad 4,1 tys. zł brutto,
kontraktowy ponad 3,2 zł
brutto, a stażysta ok. 2,9 tys.
zł. – Obliczając średnią płacę

Autopromocja

Foto: pixabay.com/CC0

MEN wzięło pod uwagę m.in.
odprawy emerytalne, nadgodziny czy dodatki funkcyjne
dyrektorów. Wystarczy spojrzeć
na pasek z wypłaty przeciętnego

nauczyciela, żeby się przekonać,
jak bardzo te kwoty zostały
zawyżone. Nauczyciel dyplomowany z 20-letnim stażem
z dodatkiem za wychowaw-

stwo na rękę dostaje ok. 2,6
tys. zł. Trudno w tej sytuacji
mówić o zadowoleniu. Czujemy
się zlekceważeni przez MEN
– podkreśla Lesław Ordon.

Zaznacza, że nauczyciele
nie mieli podwyżek od 2012
roku. W zeszłym roku ich
płace zostały zwaloryzowane
zaledwie o 1,3 proc. – Rząd Platformy Obywatelskiej zamroził
nasze wynagrodzenia, obecny
zapowiedział, że wraca do
waloryzacji nauczycielskich
pensji, ale z tej obietnicy nie
do końca się wywiązał. W 2017
roku zwaloryzował płace o 1,3
proc, czyli o wskaźnik niższy
niż wyniosła inflacja – dodaje
przewodniczący oświatowej
Solidarności w naszym regionie.
Podczas wielomiesięcznych
rozmów z przedstawicielami
resortu edukacji związkowcy
domagali się podwyżek w wysokości 15 proc. od stycznia tego
roku oraz waloryzacji nauczycielskich pensji. – Minister
Zalewska obiecywała, że ten
postulat zostanie zrealizowany.
W rzeczywistości 15-procentową
podwyżkę rozłożono na trzy
lata, a wskaźnika inflacji w
ogóle nie wzięto pod uwagę.
W dodatku straciliśmy trzy
pierwsze miesiące tego roku, bo
MEN nie przewidziało wyrównania od stycznia – zaznacza
związkowiec.

Lesław Ordon przypomina,
że we wrześniu ubiegłego roku
rozpoczęła się reforma systemu
edukacji zakładająca m.in. likwidację gimnazjów, wydłużenie
nauki w szkołach podstawowych
i średnich oraz przebudowę
szkolnictwa zawodowego. – Ta
reforma dla nauczycieli oznacza
ogromny wysiłek, zmianę sieci
szkół, podstaw programowych,
nierzadko też zmianę miejsca
pracy. Dlatego mieli nadzieję,
że podwyżka choć trochę im
to wszystko zrekompensuje
– podkreśla przewodniczący.
W jego ocenie szefowa
resortu edukacji utraciła
zaufanie nauczycieli. Z tego
względu pod koniec marca Rada
Regionalnej Sekcji Oświaty i
Wychowania NSZZ Solidarność w Katowicach zwróciła
się krajowych struktur oświatowej Solidarności o wystąpienie do premiera Mateusza
Morawieckiego z wnioskiem,
dotyczącym odwołania minister edukacji Anny Zalewskiej. Ewentualną decyzję w
tej sprawie Krajowa Sekcja
Oświaty i Wychowania NSZZ
Solidarność ma podjąć w maju.
AGNIESZKA KONIECZNY
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10 kwietnia na Placu Piłsudskiego w Warszawie odsłonięty został monument poświęcony ofiarom
katastrofy smoleńskiej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych oraz
rodziny tragicznie zmarłych.

Ten pomnik powinien jednoczyć Polaków
Foto: prezydent.pl/Jakub Szymczuk

P

odczas uroczystości
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
podkreślił, że 10
kwietnia 2010 roku doszło do
największej tragedii w powojennej historii Polski. W katastrofie pod Smoleńskiem śmierć
poniosła znaczna część polskiej
elity. Przypomniał, że były to
osoby reprezentujące wszystkie
opcje polityczne: Sojusz Lewicy
Demokratycznej, Platformę
Obywatelską, Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Prawo
i Sprawiedliwość. – Zginęli
razem, jako reprezentacja naszej
polskiej wspólnoty. Bez jakiegokolwiek podziału na barwy
polityczne, na wykształcenie,
na światopogląd, na inne przekonania. Połączeni w jednym
przekonaniu, że są polskimi
patriotami i muszą oddać hołd
innym patriotom – powiedział prezydent. Andrzej Duda
dodał, że tragedia smoleńska
jest rysą w polskiej historii
i podziękował wszystkim
osobom, które doprowadziły
do powstania monumentu. –
Wierzę w to, że ten pomnik
stanie się świętym miejscem
dla wszystkich Polaków. On
jest nasz wspólny i wierzę, że
będzie nas jednoczył – podkreślił Prezydent RP.
W swoim wystąpieniu Jarosław Kaczyński, prezes PiS zaznaczył, że pomnik jest wyrazem
pamięci o ludziach, którzy
chcieli uczynić coś ważnego,
nie tylko w wymiarze osobistym, ale także w narodowym,
odnoszącym się do historii i
pamięci o Katyniu. – Tak się
złożyło, że wśród tych osób
był Prezydent Rzeczpospolitej
Polskiej, jego małżonka, ostatni
Prezydent RP na uchodźctwie
i wiele osób, które pełniły

różnego rodzaju wysokie
funkcje w życiu społecznym,
religijnym i w wojsku. Była
to więc śmierć znacznej części
polskiej elity, chociaż śmierć
zwykłych Polaków byłaby
równie ważna – powiedział
Jarosław Kaczyński.
Autorem pomnika jest rzeźbiarz Jerzy Kalina. Skromny,
wykonany z marmuru monument przypomina schody
trapu samolotowego, co ma
symbolizować przejście od
życia do śmierci. Na pomniku,
w kolejności alfabetycznej, bez
tytułów naukowych i funkcji,

wypisane zostały nazwiska
wszystkich ofiar katastrofy.
Podczas uroczystości wmurowano także kamień węgielny
pod pomnik upamiętniający
prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Będzie się on znajdował w
pobliżu Pomnika Ofiar Tragedii
Smoleńskiej 2010. – Ani ten
pomnik, który już stanął, ani
ten, który stanie, nie są przeciwko nikomu. My chcemy
jedności Polaków, ale jedności
wokół dobra, a nie wokół zła.
My chcemy silnej Polski, Polski
sprawiedliwej – powiedział
Jarosław Kaczyński.

Odsłonięcie Pomnika Ofiar
Tragedii Smoleńskiej 2010 było
najważniejszym punktem
obchodów 8 rocznicy katastrofy. Wieczorem w archikatedrze św. Jana Chrzciciela
na Starym Mieście odprawiona została msza w intencji
ofiar tragedii. Natomiast w
godzinach rannych prezydent
Andrzej Duda złożył kwiaty
na grobie pary prezydenckiej,
znajdującym się na Wawelu.
Do katastrofy rządowego
samolotu Tu-154 doszło 10
kwietnia 2010 pod Smoleńskiem. Polska delegacja

Kalendarium wydarzeń związanych z 78. rocznicą zbrodni katyńskiej
Gliwice

18 kwietnia w Willi Caro w
Gliwicach (ul. Dolnych Wałów
8 a) – Prelekcja Eweliny Małachowskiej n temat zbrodni
katyńskiej dla szkół.

Jastrzębie Zdrój

13 kwietnia o godz. 10.00, w
Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju, przy ul. Witczaka,
odbędzie się dziewiąta edycja
Biegu Katyńskiego. Organizatorem wydarzenia jest Klub
Rekreacyjno-Sportowy „Morsy.
pl”. Wydarzenie odbędzie się
pod patronatem honorowym
Oddziału Instytutu Pamięci
Narodowej w Katowicach.

Jaworzno

17 kwietnia o godz. 10.00
(pokaz dla młodzieży) i 17.00
(pokaz otwarty) w Muzeum

Miasta Jaworzna, ul. Parkowa
5 odbędzie się 9. przegląd
filmowy „Echa Katynia”.

Katowice

23 kwietnia, godz. 9.00 w
Centrum Edukacyjnym IPN
Przystanek Historia w Katowicach im. H. Sławika, przy ul.
św. Jana 10 (3 piętro) – Zajęcia
na temat zbrodni katyńskiej
dla klas VI i VII Zespołu Szkół
Fundacji „Elementarz“ w Katowicach (prowadzenie Ewelina
Małachowska).
23 kwietnia o godz. 10.00,
w sali Parnasoss w Bibliotece
Śląskiej w Katowicach (plac
Rady Europy 1) odbędzie
się gala IX Wojewódzkiego
Konkursu Historyczno-Literackiego „Prawda i kłamstwo
o Katyniu”

26 kwietnia – 9. przegląd
filmowy „Echa Katynia” –
Projekcje odbędą się w Centrum
Edukacyjnym IPN Przystanek
Historia w Katowicach im. H.
Sławika, przy ul. św. Jana 10 (3
piętro). Projekcje poprzedzone
będą prelekcjami pracowników
Oddziałowego Biura Edukacji
Narodowej IPN w Katowicach.
Wstęp wolny!
Filmy prezentowane w
ramach przeglądu:
• „Miałam Ojca w wyobraźni“ (2010),
• „Nie pamiętam“ (2018),
• „Rozstrzelać Polaków“
(2017),
• „W jednej chwili…“ (2018).
26 kwietnia w Szkole Policji
w Katowicach (ul. gen. Jankego
276) – Odkrywamy historię.
Ostaszków – Twer – Miednoje.

leciała na obchody 70-rocznicy zbrodni katyńskiej. Na
pokładzie samolotu znajdowało się 96 osób, wśród nich:
prezydent RP Lech Kaczyński
z małżonką, ostatni prezydent
RP na uchodźstwie Ryszard
Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu, Senatu, parlamentarzyści, dowódcy sił zbrojnych, pracownicy Kancelarii
Prezydenta, szefowie instytucji
państwowych, duchowni,
przedstawiciele ministerstw,
organizacji kombatanckich i
społecznych.

Obchody
w regionie
10 kwietnia uroczystości
upamiętniające ofiary katastrofy smoleńskiej odbywały się w całej Polsce.
O godz. 8.41 zapalono
znicze i złożono wiązanki
kwiatów na grobie senator
Krystyny Bochenek w Katowicach oraz pod tablicą
upamiętniającą Sławomira
Skrzypka, pochodzącego
z Katowic prezesa Narodowego Banku Polskiego.
Tablica ta znajduje się na
elewacji VIII LO im. Marii
Skłodowskiej-Curie, którego
absolwentem był Skrzypek.
W Częstochowie uczczono
pamięć Rzecznika Praw
Obywatelskich Janusza
Kochanowskiego. W
Będzinie zapalano znicze na
grobie Grzegorza Dolniaka,
posła Platformy Obywatelskiej.
W katastrofie prezydenckiego samolotu zginął
pochodzący z Jaworzna
wiceadmirał Andrzej
Karweta, dowódca Marynarki Wojennej RP. Grób
Andrzeja Karwety znajduje
się w Baninie na Pomorzu,
gdzie również zorganizowane zostały uroczystości
rocznicowe. Z naszego
regionu pochodził także
Dowódca Wojsk Specjalnych gen. Włodzimierz
Potasiński, który urodził
się w Czeladzi. Gen. Potasiński został pochowany na
Cmentarzu Rakowickim w
Krakowie.
AK

AGNIESZKA KONIECZNY

Piosenki o wolności

Warsztaty z okazji 100. rocznicy
odzyskania niepodległości i 75.
rocznicy ujawnienia zbrodni
katyńskiej.

Tarnowskie Góry

19 kwietnia w Muzeum w
Tarnowskich Górach (Rynek 1)
– prelekcja Zbigniewa Gołasza
„Od przysięgi na katowickim
rynku do dołów śmierci w
Miednoje“.

Zabrze

24 kwietnia w Miejskiej
B ib lio tece P ub liczn ej w
Zabrzu (ul. Tarnopolska 50)
– prelekcja Zbigniewa Gołasza
„Zabrzańscy funkcjonariusze
Policji Województwa Śląskiego
– ofiary zbrodni katyńskiej“.
OPRAC. NA PODSTAWIE
KOMUNIKATU IPN

Foto: katowice.ipn.gov.pl

21 kwietnia w Śląskim Teatrze
Lalki i Aktora „Ateneum”
w Katowicach odbędzie się
druga edycja festiwalu „O
wolności”. Impreza potrwa
od godz. 9.30 do 16.30.
Impreza jest skierowana do

młodzieży od 14 do 25 lat.
Na scenie wystąpi trzydziestu
trzech wykonawców, zarówno
zespołów, jak i solistów, łącznie
ponad osiemdziesiąt osób.
Wstęp wolny! Zapraszamy!
KOM. IPN
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Harmonogram szkoleń związkowych
kwiecień – czerwiec 2018 roku
Szkolenia stacjonarne w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność
w Katowicach (ul. Floriana 7) i w biurach terenowych ZR
25-27 kwietnia
Ogólnozwiązkowe i uprawnienia organizacji związkowych
prowadzą Andrzej Kampa, sala 108
Zakres tematyczny: statut NSZZ Solidarność, ustawa o związkach
zawodowych elementy ustawy o SIP, ustawa o rozwiązywaniu
sporów zbiorowych
8-9 maja
Zbiorowe prawo pracy
prowadzi Jadwiga Piechocka, sala 108
Zakres tematyczny: rozwiązywanie sporów zbiorowych, fundusz
socjalny, ustalanie zakładowych aktów prawnych, zwolnienia grupowe
UWAGA! Szkolenie zalecane dla uczestników szkolenia pt: „Indywidualne prawo pracy”
9-10 maja
Ogólnozwiązkowe i uprawnienia organizacji związkowych
prowadzi Andrzej Kampa, siedziba biura terenowego ZR w Rybniku
Zakres tematyczny: statut NSZZ Solidarność, ustawa o związkach
zawodowych, elementy ustawy o SIP, ustawa o rozwiązywaniu
sporów zbiorowych
10-11 maja
Szkolenie dla SIP (podstawowe)
prowadzą Agnieszka Lenartowicz-Łysik/ OIP Katowice, sala 108
Zakres tematyczny: ustawa o SIP, praktyczne aspekty funkcjonowania
SIP, zagadnienia bezpieczeństwa i oceny ryzyka ze szczególnym
uwzględnieniem ustalania okoliczności wypadków przy pracy
14-16 maja
Ogólnozwiązkowe i uprawnienia organizacji związkowych
prowadzi Andrzej Kampa, sala 108
Zakres tematyczny: statut NSZZ Solidarność, ustawa o związkach
zawodowych, elementy ustawy o SIP, ustawa o rozwiązywaniu
sporów zbiorowych

17-18 maja
Negocjacje 2 – szkolenie doskonalące
prowadzi Jacek Majewski, sala 108 (UWAGA! Brak wolnych miejsc!)
22 maja
Szkolenie dla członków komisji rewizyjnych
prowadzą Andrzej Kampa i Beata Kocerba, sala 108
(UWAGA! Brak wolnych miejsc!)
23 maja
Komisja pojednawcza i inne drogi rozpatrywania sporów
o roszczenia ze stosunku pracy
prowadzi Eugeniusz Karasiński, sala 108
24-25 maja
Mobbing w miejscu pracy
prowadzi Maryla Kościńska (KK), sala 108
6 czerwca
Szkolenie dla członków komisji rewizyjnych
prowadzą Andrzej Kampa i Beata Kocerba,
siedziba biura terenowego ZR w Rybniku
6 czerwca
Negocjacje 3 (warsztaty)
prowadzi Jacek Majewski, sala 108 (UWAGA! Brak wolnych miejsc!)
7-8 czerwca
Negocjacje 2 – szkolenie doskonalące
prowadzi Jacek Majewski, sala 108
11-13 czerwca
Rachunkowść związków zawodowych
prowadzą Beata Kocerba/Andrzej Kampa, sala 108
(UWAGA! Szkolenie podstawowe dla nowowybranych skarbników
i przewodniczących organizacji zakładowych)
19 czerwca
Szkolenie dla członków komisji rewizyjnych
prowadzą Andrzej Kampa i Beata Kocerba, sala 108

15-16 maja
Negocjacje 1 – techniki i strategie
prowadzi Jacek Majewski, sala 235

Dodatkowych informacji udzielą Państwu: Agnieszka Lenartowicz-Łysik (Biuro Szkoleń), pokój 223,
tel. 32 353 84 25 w. 223, 555, tel. kom. 609 357 320, e-mail: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl

Komunikat

Komunikat dla Komisji Zakładowych

Ważne wskaźniki
» Minimalne wynagrodzenie za pracę
(od 1 stycznia 2018 roku): 
2.100 zł
» Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku
(w IV kwartale 2017 roku): 
4.739,51 zł
» Najniższa emerytura
(od 1 marca 2018 roku): 
1.029,80 zł
» Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności
do pracy i renta rodzinna
(od 1 marca 2018 roku): 
1.029,80 zł
» Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności
do pracy (od 1 marca 2018 roku): 
772,35 zł
» Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności
do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą
zawodową i renta rodzinna wypadkowa
(od 1 marca 2018 roku): 
1.235,76 zł
» Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności
do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą
zawodową
(od 1 marca 2018 roku): 
926,82 zł
Ogłoszenie

Pielgrzymka Solidarności
do Lichenia
W dniach 21-22 kwietnia odbędzie się XIX Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ Solidarność do Sanktuarium Matki Bożej i w
Licheniu pod hasłem: „Maryjo, składamy Ci stokrotne dzięki
za 100-lecie odzyskania niepodległości Polski!”.
Jak co roku w pielgrzymce wezmą udział reprezentanci
śląsko-dąbrowskiej Solidarności. Serdecznie zapraszamy
wszystkich chętnych. Szczególnie liczymy na niezawodny
udział pocztów sztandarowych.
Wyjazd z Katowic do Lichenia zaplanowano na piątek
20 kwietnia na godz. 14.00. Powrót w niedzielę 22 kwietnia.
Zgłoszenia chętnych przyjmuje i informacji udziela Bronisław
Skoczek, szef Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ
Solidarność w Katowicach.
Kontakt:
tel.32 353 84 25 wew. 236;
tel. kom. 506 172 728,
e-mail: bronisław.skoczek@wp.pl.

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

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

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

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

CÓRKI

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

łączymy się w żałobie z

Jeżeli data podjęcia uchwały jest przed 31 marca 2018 roku
– komplet wymaganych dokumentów (CIT-8,CIT-8/O,
wszystkie sprawozdania i uchwała zatwierdzająca)
składa się do 10 dni od daty uchwały.
Jeżeli data podjęcia uchwały jest po 31 marca 2018 roku,
CIT-8, CIT-8/O, należało złożyć do 31 marca 2018 roku;
pozostałe sprawozdania składa się do 10 dni od daty uchwały,
ale nie później niż do 30 czerwca 2018 roku.
PIT 4R – do 31 stycznia 2018 roku.

ŚLĄSKO-DĄBROWSKI

NSZZ

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

32 353-84-25

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

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

W serwisie internetowym śląsko-dąbrowskiej Solidarności
(www.solidarnosckatowice.pl)
można pobrać druki bilansu i rachunku wyników
oraz druk informacji dodatkowej – załączniki do CIT-8
oraz inne (zakładka: Dla związkowców/Dokumenty do
pobrania/Druki finansowe).
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W bolesnych chwilach po śmierci

Piotrem Sobkowiakiem
i Jego Rodziną
Wyrazy najgłębszego współczucia
przekazują

przyjaciele ze śląsko-dąbrowskiej Solidarności
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe

ROZBAWIŁO nas to

» PREZES CAŁEJ POLSKI PO RAZ
kolejny dowiódł, że w zawodzie krwawego dyktatora najbardziej lubi te dni,
kiedy może zasiać popłoch i wywołać
głośny lament nie tylko w cudzych, ale też
we własnych szeregach. Okrutnik kazał
ministrom i sekretarzom stanu oddać na
cele społeczne pieniądze z nagród za pracę
w 2017 roku. Szef Komitetu Stałego Rady
Ministrów Jacek Sasin na pytania dociekliwych dziennikarzy o to, co Prezes całej
Polski zrobi z ministrami, którzy nagród
nie będą chcieli oddać, odparł, iż „nie
ma sensu mówić o konsekwencjach, bo
wszyscy oddadzą”. I musimy się przyznać,
że nawet my w to nie śmiemy wątpić.

Na egzaminie końcowym z anatomii
w akademii medycznej profesor
zadaje studentce wydziału lekarskiego pytanie:
– Jaki narząd, proszę pani, jest u
człowieka symbolem miłości?
– U mężczyzny czy u kobiety? –
usiłuje zyskać na czasie studentka.
– Mój Boże! – wzdycha profesor i w
zadumie kiwa sędziwie głowa. – Za
moich czasów było to po prostu serce.
***
Lekarz rozmawia z pacjentem –
nałogowym palaczem.
– Czy nie może pan obejść się bez
papierosów? Czy sprawiają panu
aż taką przyjemność?
– Oczywiście. Ilekroć zapalę, teściowa
wychodzi z pokoju.
***
Rozmawiają dwie przyjaciółki:
– Szef dał mi podwyżkę, kiedy
dowiedział się, że swojemu synowi
dałam jego imię!
– Mi także dał podwyżkę, kiedy
swojemu synowi nie dałam jego
nazwiska.
***
W pociągu podróżny zwraca się
do współpasażerki:
– Czy mogłaby Pani powiedzieć
synkowi, żeby przestał mnie przedrzeźniać?
– Oczywiście. Jasiu, przestań zachowywać się jak kretyn!
***
Autostopowiczka w średnim wieku
usiłuje złapać okazję. Niestety samochody nie zatrzymują się. Po długim
czasie słychać pisk opon, staje auto,
kierowca otwiera drzwiczki i mówi:
– Niech pani wsiada, ja nie jestem z
tych, co biorą tylko młode i ładne...

» PO AKCJI DYSCYPLINUJĄCEJ
ministrów, Prezes całej Polski postanowił
wyrównać nastroje wśród polityków,
którzy podśmiechiwali się z ministrów i
oświadczył, że obetnie o 20 proc. uposażenia
posłów i senatorów. Wszystkich. I tych z
opcji rządzącej, i tych z opozycji. Słynący
ze zrównoważenia emocjonalnego poseł
Niesioł ocenił, że jest to działanie „plugawe,
obrzydliwe i bezczelne”. Wcześniej mieliśmy
wątpliwości, czy owa zapowiedź cięcia
uposażeń sejmo– i senatozasiadaczy nie jest
tzw tanim populizmem. Po wypowiedzi
Niesioła, stajemy tam, gdzie stoi krwawy
dyktator i popieramy cięcie. Stefanowi zaś
polecamy, aby skorzystał z recepty byłego
prezydenta Bronka, który niezadowolonym
z dochodów radził zmienić pracę i wziąć
kredyt. Ku chwale Ojczyzny.
» KRWAWEMU DYKTATOROWI TAK
się akcja z cięciem spodobała, że zapowiedział ustawę, dzięki której wprowadzone
zostaną nowe limity wynagrodzeń dla
marszałków województw, prezydentów
miast, burmistrzów i wójtów. Podziwiamy
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rozmach, ale jednocześnie przypomina nam
się historia z dzieciństwa, kiedy to postanowiliśmy uczynić z muchy mrówkę. Otóż
wyrwaliśmy muszce skrzydła i faktycznie
przez jakiś czas wyglądała prawie jak żywa
mrówka. Ale bardzo krótko.
» TYMCZASEM LSD JEST WIECZNIE
żywe i nawet organizuje jakieś konwencje
partyjne, na których szef owegoż ugrupowania, niejaki Włodzimierz Czarzasty
coś tam zapowiada. Jak wyczytaliśmy w
Super Expressie, na konwencji w Gdańsku
Włodzio zapowiedział likwidację Senatu.
A co z granicami na Odrze i Nysie Łużyckiej oraz reformą rolną? – lud się pyta.
» INNA SPRAWA, ŻE MOŻNA SIĘ
z Włodka śmiać, ale to, co wyprawiają

niektórzy senatorowie w Senacie i poza
nim powoduje, że sami się zastanawiamy,
czy tzw. izba wyższa ma sens. Właśnie
wyczytaliśmy w prasie bardzo kolorowej,
że senator Dobrzyński Jan (lat 60) upadł na
Dworcu Centralnym, rozkwaszając sobie
nos i rozcinając łuk brwiowy. Podobno nie
uczynił tego z powodu fascynacji prozą
Jerzego Pilcha, aczkolwiek możemy tu
mówić o pewnej bliskości zainteresowań
z pisarzem i jego ulubioną tematyką. Otóż
według tabloidów przyczyną upadku
mogły być promile, słownie „prawie
trzy”. Zastanawiamy się, jakie refleksje
wywoła owo zdarzenie w tym członku
izby refleksji. Jeśli będą to jakieś sensowne
przemyślenia, to je przekażemy. Czyli sami
rozumiecie. Do następnego.
PODRÓŻNY&GOSPODZKI
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Mały Szkot mówi do ojca:
– Tato, wyobraź sobie, że zaoszczędziłem dzisiaj 10 pensów bo
zamiast pojechać autobusem,
biegłem za nim!
– Idioto! Gdybyś biegł za taksówką
zaoszczędziłbyś 5 funtów!
***
Żona do męża:
– Dlaczego wróciłeś do domu o
5 rano?!
– A dokąd jeszcze w tym mieście
można pójść o piątej rano?!
***
Wieczór, rozmowa koleżanek przez
telefon:
– Już nie mogę wyrobić z moim
starym, jeszcze siedzi w barze...
– Powinien brać przykład z mojego.
Jego już dawno do domu przynieśli.
***
Rozmowa w sprawie pracy:
– A jak wygląda u pana sprawa
języków obcych?
– Znakomicie! Poza polskim
wszystkie języki są mi obce!
***
Co powinno się podarować
mężczyźnie, który wszystko ma?
Kobietę, która mu wytłumaczy jak
to wszystko działa.
***
Jaki tytuł nosi najcieńsza książka
świata?
„Co mężczyźni wiedzą o kobietach?”
***
Jaki byłby świat bez mężczyzn?
Pełen szczęśliwych, grubych kobiet.
***
Dlaczego kobieta najchętniej
wybiera mężczyznę z kolczykiem?
Ponieważ potrafi on znieść ból i
już kiedyś kupił biżuterię.
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Damian Jonak – kolejne starcie

Bilety do Energylandii
Park Rozrywki Energylandia w Zatorze oferuje członkom
Solidarności wejściówki w promocyjnych cenach: 44 zł dla
dzieci w wieku od 3 do 12 lat oraz 89 zł dla wszystkich
powyżej 12. roku życia i dla dorosłych.
Bilety będzie można zamawiać do wtorku 17 kwietnia, a
odbierać w czwartek 19 kwietnia. Później wyznaczone zostaną
kolejne terminy. Bilety będą ważne przez cały sezon, czyli
do końca października. Zamówienia należy składać na adres
e-mail: sekrzr@solidarnosckatowice.pl. Więcej informacji:
tel. 32 353 84 25 wew. 219.
Bilety należy odbierać w siedzibie Zarządu Regionu
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w Katowicach przy
ul. Floriana 7 w pokoju 110. Płatność gotówką w momencie
odbioru wejściówek.
UWAGA! 22 czerwca nastąpi zmiana cen biletów do Parku
Rozrywki Energylandia. Będą one o około 10 zł droższe,
niemniej jednak bilety zamówione przed tym terminem będą
obowiązywały w starej cenie.
KOM
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Bilety do Miasteczka Twinpigs

Nasz kolega ze śląsko-dąbrowskiej Solidarności Damian
Jonak (39-0-1, 21 KO) po dłuższej nieobecności powraca
na ring. 21 kwietnia wystąpi w Częstochowie na gali z
cyklu Polsat Boxing Night reklamowanej pod hasłem
„Noc zemsty”.
To będzie prawdziwie solidarnościowa gala, gdyż w
pojedynku wieczoru wystąpi przyjaciel śląsko-dąbrowskiej
Solidarności, były mistrza świata wag półciężkiej i junior
ciężkiej Tomasz Adamek (52-5, 30 KO). Podczas często-

chowskiej gali w ringu zaprezentują się także: Mateusz
Masternak (40-4, 27 KO), Adam Balski (11-0, 8 KO), Robert
Parzęczewski (18-1, 11 KO) i Ewa Brodnicka (14-0, 2 KO).
Członkowie związku i komisje zakładowe zainteresowane wejściówkami na galę proszone są o kontakt z panią
Katarzyną Sroką, tel. 607 429 680
Początek gali o godz. 18.00, Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4.

Miasteczko Westernowe Twinpigs w Żorach oferuje członkom
śląsko-dąbrowskiej Solidarności wejściówki w promocyjnej
cenie 35 zł dla dzieci o wzroście powyżej 1,20 m i dla dorosłych (normalna cena to 59 zł).
UWAGA! Bilety dla dzieci o wzroście poniżej 1,20 m najlepiej kupować w kasie na miejscu w Miasteczku – tam kosztują
5 zł dla dzieci o wzroście do 1 m i 29 zł dla dzieci o wzroście
od 1 m do 1,20 m.
Bilety w promocyjnej cenie 35 zł można kupić w siedzibie
Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność
w Katowicach przy ul. Floriana 7, w pokoju 110. Dodatkowe
informacje: tel. 32 353 84 25 w. 219.
Sezon w Twinpigs rozpoczyna się 28 kwietnia. Bilety są
ważne do końca sezonu.
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