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Obywatelska inicjatywa ustawodawcza 
w sprawie emerytur stażowych

C elem komitetu jest zebranie 
minimum 100 tys. podpi-
sów pod projektem nowe-
lizacji ustawy emerytalnej 
wprowadzającej możliwość 

przejścia na emeryturę po 35 latach pracy 
składkowej dla kobiet i 40 latach pracy 
składkowej dla mężczyzn.

Podczas konferencji prasowej prze-
wodniczący Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” Piotr Duda przypomniał, 
że związek dość długo czekał na zaan-
gażowanie się rządzących w inicjatywę 
wprowadzenia emerytur stażowych, 
ale jak dotychczas bez efektu. – Zjedno-
czona Prawica nie do końca wsłuchuje 
się w głos obywateli, albo nie dosłyszą 
na jedno ucho. Na każdym spotkaniu 
z pracownikami w naszym kraju mówi 
się o emeryturach stażowych. Dlatego 
korzystamy z tego narzędzia, jakim jest 
demokracja bezpośrednia i zaczynamy 
zbierać podpisy, a jesteśmy skuteczni  
– powiedział Piotr Duda, wyliczając suk-
cesy związku związane z takimi inicja-
tywami. Wskazał m.in. kwestię płacy 
minimalnej czy przywrócenia wieku 
emerytalnego do poziomu 60. lat dla 
kobiet i 65. lat dla mężczyzn.

Wskazał, że również prezydent 
Andrzej Duda, mimo że sprawa eme-
rytur stażowych była elementem jego 
umów programowych z „Solidarno-
ścią”, jak dotychczas nie zajął się pro-
jektem związku. – Niestety sprawa 
przeciąga się już drugą kadencję. Uwa-
żamy, że trzeba wspomóc działania 
prezydenta. Mam nadzieję, że pan pre-

zydent także jako obywatel podpisze 
się pod wnioskiem dotyczącym tego 
projektu obywatelskiego – dodał prze-
wodniczący Komisji Krajowej.

Piotr Duda podkreślił, że „Solidar-
ność” chce, aby wszyscy pracownicy 
w naszym kraju, nie tylko ci, którzy są 
zatrudnieni na umowę o pracę, płacili 
składki na ubezpieczenie społeczne w 
tej samej wysokości. Odniósł się też do 
proponowanego przez rządzących tzw. 
zerowego PIT-u dla pracowników, którzy 
osiągnęli już wiek emerytalny, ale zdecy-
dowaliby się dalszą pracę bez pobierania 
świadczenia emerytalnego. – Dajmy pra-
cownikowi wybór. Jeśli ma zdrowie, jeśli 
chce skorzystać z zerowego PIT-u, proszę 
bardzo. Jeżeli nie ma już zdrowia, ciężko 
pracuje, w ciężkich warunkach, niech 
ma możliwość przejścia na emeryturę 
stażową – podsumował przewodniczący 
Komisji Krajowej.

Komitet obywatelskiej inicjatywy 
ustawodawczej w sprawie emerytur 
stażowych musi teraz zebrać minimum 
1000 podpisów obywateli. Następnie 
musi złożyć u Marszałka Sejmu zawia-
domienie o powstaniu komitetu wraz 
z obywatelskim projektem i zebranymi 
podpisami. Marszałek ma dwa tygodnie 
na wydanie postanowienia o przyję-
ciu zawiadomienia. Jeśli zostanie ono 
przyjęte, wówczas rusza akcja infor-
macyjna i właściwa zbiórka podpisów. 
Aby projekt mógł trafić pod obrady 
Sejmu, trzeba zebrać podpisy minimum  
100 tys. obywateli.

Grzegorz Podżorny

25 maja w Warszawie w biurze  
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”  

powołany został komitet 
obywatelskiej inicjatywy 

ustawodawczej w sprawie 
emerytur stażowych.

Umowy społecznej dotyczącej 
wolnej od handlu niedzieli nie 
można lekceważyć i podważać, 

bo w ten sposób okazuje się lekcewa-
żenie dla prawa – powiedział metro-
polita katowicki arcybiskup Wiktor 
Skworc podczas pielgrzymki mężczyzn 
i młodzieńców do Sanktuarium Matki 
Sprawiedliwości i Miłości Społecznej 
w Piekarach Śląskich. 

Uroczystej mszy świętej na piekar-
skim wzgórzu przewodniczył abp Sta-
nisław Gądecki, metropolita poznański, 
przewodniczący Konferencji Episkopatu 
Polski. Przed rozpoczęciem liturgii trady-
cyjne przesłanie społeczne skierowane 
do pielgrzymów wygłosił metropolita 
katowicki abp Wiktor Skworc.

Wiele miejsca w swoim wystąpieniu 
arcybiskup Skworc poświęcił omijaniu 
zapisów ustawy o ograniczeniu han-
dlu w niedziele. Zgodnie z jej zapisami 
obostrzenia w niedzielnym handlu nie 
dotyczą placówek pocztowych. Ta furtka 
jest wykorzystywana przez kolejne sieci 
handlowe, które wprowadzają w swo-
ich sklepach usługę odbioru i nadawa-
nia paczek, co pozwala im handlować  
w niedziele. 

– W tej sprawie wspólnota Kościoła 
milczeć nie będzie, zwłaszcza tu, u Matki 
Bożej Piekarskiej, gdzie zrodziło się hasło: 
„Niedziela jest Boża i nasza” – powie-
dział metropolita katowicki. – Apelujemy 
i prosimy, aby nie demolować życia spo-
łecznego, rodzinnego, przymusowym 
„zaciągiem” tysięcy obywateli, zwłasz-
cza kobiet do niedzielnej, niekoniecznej 
pracy. Nie wolno zysków ekonomicznych 
stawiać przed prawem człowieka do 
odpoczynku i życia rodzinnego. Mówimy 
– razem z przewodniczącym Konferen-
cji Episkopatu Polski: „non possumus”  
– podkreślił abp Skworc.

Pielgrzymka mężczyzn wróciła do 
Piekar Śląskich po roku przerwy spowo-
dowanej pandemią. Z uwagi na rygory 
sanitarne liczba jej uczestników została 
ograniczona do 10 tysięcy. 

Majowa pielgrzymka mężczyzn i mło-
dzieńców oraz sierpniowa pielgrzymka 
kobiet i dziewcząt do sanktuarium należą 
do najważniejszych wydarzeń religijnych 
na Górnym Śląsku. Tradycje pielgrzy-
mowania mężczyzn i młodzieńców do 
Matki Boskiej Piekarskiej sięgają okresu 
międzywojennego. 
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„Niedziela jest Boża  
i nasza”
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Umowa społeczna podpisana

M am nadzieję, że jak 
spotkamy się tutaj 
na koniec tego roku, 
to będziemy mogli z 
podniesionym czołem 

powiedzieć, że zrobiliśmy kawał dobrej 
roboty, bo tak naprawdę dzisiaj się nic nie 
kończy. Dzisiaj ta najtrudniejsza robota 
dopiero się zaczyna – powiedział po 
podpisaniu umowy społecznej w gma-
chu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej 
„Solidarności”.

Przewodniczący podkreślił, że postę-
powanie instytucji unijnych w ostatnich 
tygodniach sprawia, że mieszkańcy Ślą-
ska z niepokojem będą czekać na to, czy 
Komisja Europejska zaakceptuje doku-
ment wypracowany przez rząd i stronę 
społeczną. Jednocześnie zaznaczył, że 
brak tej akceptacji będzie równoznaczny 
ze skazaniem na ubóstwo znacznej części 
mieszkańców naszego regionu.

Dominik Kolorz odniósł się również 
do krytyków umowy społecznej, którzy 
twierdzą, że proces wygaszania górnictwa 
węgla kamiennego w Polsce powinien 
nastąpić znacznie szybciej, niż zapisano 
to w sygnowanej umowie. Przypomniał, 
że ani politycy, ani przedstawiciele orga-
nizacji ekologicznych nie przedstawili 
alternatywnych rozwiązań pozwalają-
cych na przeprowadzenie prawdziwie 
sprawiedliwej transformacji. – Bo jeżeli 
my słyszymy, że górnictwo trzeba zaorać 
szybciej, w ciągu 10 lat, że region sobie bez 
górnictwa poradzi, to wszystkich, którzy 
negują tę dzisiejszą umowę, trzeba zapro-
sić do Bytomia, do Wodzisławia Śląskiego, 
do części Rybnika, do Siemianowic. 23 lata 
minęły od pierwszej dużej likwidacji – bo 
to nie była transformacja – sektora węgla 
kamiennego i mamy w tych miejscach  

Śląska nadal biedę i strukturalne bezrobo-
cie – mówił szef śląsko-dąbrowskiej „S”.

Jeszcze przed ceremonią podpisania 
umowy społecznej Dominik Kolorz, 
zwracając się do wicepremiera Jacka 
Sasina, przypomniał, że w tym roku 
obchodzimy 100. rocznicę zwycięskiego 
III Powstania Śląskiego. – Nasi dziado-
wie dali Śląsk Polsce. I my byśmy tylko 
oczekiwali, żeby dzisiaj, w tych trudnych 
warunkach, Polska nie zapomniała o 
Śląsku, żeby Polska nie opuściła Śląska 
– powiedział przewodniczący.

Wicepremier Jacek Sasin w swoim 
wystąpieniu stwierdził, że wynegocjo-
wana przez rząd i związki zawodowe 
umowa społeczna gwarantuje model 
transformacji sektora wydobywczego 
zabezpieczający interesy mieszkańców 
województwa śląskiego. – Ta umowa gwa-
rantuje, że ten proces będzie procesem 
uporządkowanym – powiedział minister 
aktywów państwowych. – Procesem, 
który zagwarantuje bezpieczeństwo 
górników i ich rodzin. Da im poczucie 
życiowej stabilizacji. Ale to umowa, która 
również zagwarantuje warunki dalszego 
rozwoju dla regionu śląskiego – dodał 
szef MAP. Podkreślił też, że konieczność 
wygaszania polskiego górnictwa węgla 
kamiennego została wymuszona przez 
politykę klimatyczną Unii Europejskiej.

Artur Soboń, wiceminister aktywów 
państwowych, który przewodniczył 
delegacji rządowej w całym procesie 
negocjacji umowy społecznej, zaznaczył 
w swoim wystąpieniu, że dokument ten 
jest przykładem, jak można z sukcesem 
prowadzić dialog społeczny. – To jest nasz 
główny argument w rozmowach z Komi-
sją Europejską, którą będziemy przeko-
nywać, że te wszystkie instrumenty 
wsparcia, które wiążą się z możliwością 

udzielania pomocy publicznej, powinny 
uzyskać zgodę – mówił Soboń.

Podpisanie umowy społecznej kończy 
wielomiesięczne rządowo-związkowe 
negocjacje dotyczące treści tego doku-
mentu. Wcześniej 28 kwietnia umowa 
została wstępnie parafowana, a następnie 
przekazana do akceptacji organom statu-
towym poszczególnych central związko-
wych. Jednakże, aby umowa społeczna 
mogła wejść w życie, potrzebna jest jesz-
cze zgoda Komisji Europejskiej. Proces 
tzw. prenotyfikacji umowy społecznej 
został już rozpoczęty. Jest to rodzaj postę-
powania między państwem członkow-
skim UE a Komisją Europejską w spra-
wach dotyczących pomocy publicznej. 
Zwykle procedura prenotyfikacji trwa 
kilka miesięcy. W tym czasie odbywają 
się nieformalne negocjacje i uzgodnienia, 
które mają ułatwić ostateczną zgodę KE 
dotyczącą zgłoszonego projektu, czyli 
jego notyfikację.

Umowa społeczna stanowi rozwinię-
cie i uszczegółowienie porozumienia, 
zawartego przez związki zawodowe z 
przedstawicielami rządu 25 września 
2020 roku. Zakłada ona rozłożony na 
blisko 30 lat proces stopniowego wyga-
szania górnictwa węgla kamiennego w 
Polsce połączony z transformacją gospo-
darczą Śląska. Ostatnie kopalnie mają 
zakończyć funkcjonowanie w 2049 roku.

Jednym z kluczowych elementów 
umowy społecznej jest mechanizm finan-
sowania spółek sektora górnictwa węgla 
kamiennego wzorowany na rozwiąza-
niach zastosowanych w przeszłości w 
niemieckim sektorze wydobywczym. W 
skrócie polega on na subsydiowaniu bie-
żącej produkcji kopalń do czasu zakoń-
czenia ich funkcjonowania. Wsparcie ma 
umożliwić stopniową transformację gór-

nictwa oraz ograniczyć negatywne skutki 
społeczno-gospodarcze tego procesu.

W umowie społecznej zapisano 
również inwestycje w niskoemisyjne 
technologie węglowe, które mają zostać 
zrealizowane w latach 2023-2029. Są to 
m.in.: budowa instalacji do zgazowy-
wania węgla do metanolu i gazu SNG, 
niskoemisyjnych bloków energetycznych 
w technologii IGCC, infrastruktury do 
wychwytywania transportu i składo-
wania dwutlenku węgla oraz zakładu 
do produkcji niskoemisyjnego paliwa 
węglowego, przeznaczonego do spalania 
w przydomowych piecach.

Kolejny segment umowy reguluje 
kwestie pracownicze. Zgodnie z umową 
społeczną pracownicy zatrudnieni 
pod ziemią lub w zakładach przeróbki 
mechanicznej węgla mają gwarancję 
pracy do emerytury. Osoby odchodzące 
z górnictwa będą mogły skorzystać z 
systemu osłon socjalnych, który będzie 
się składał z instrumentów takich jak: 
urlopy górnicze, urlopy dla pracowni-
ków zakładów przeróbczych oraz jedno-
razowe odprawy pieniężne.

Osobny rozdział umowy społecz-
nej poświęcono elementom wsparcia 
gospodarczej transformacji regionu, 
której celem będzie zapełnienie luki po 
górnictwie węgla kamiennego. Najważ-
niejszym z nich ma być utworzenie Fun-
duszu Transformacji Śląska, który miałby 
funkcjonować na zasadach zbliżonych do 
Polskiego Funduszu Rozwoju. Zadaniem 
FTŚ ma być przede wszystkim finanso-
wanie inwestycji w tworzenie nowych 
miejsc pracy wysokiej jakości, które 
zrekompensują stopniowe ograniczanie 
zatrudnienia w górnictwie.

 Łukasz Karczmarzyk,  
Grzegorz Podżorny

28 maja w Katowicach podpisana została umowa społeczna dotycząca górnictwa i transformacji 
województwa śląskiego. Ze strony rządowej dokument sygnował m.in. wicepremier Jacek Sasin.  

Aby umowa mogła wejść w życie, musi jeszcze uzyskać akceptację Komisji Europejskiej.
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Śśrednio o 1,50 zł brutto wzrosły 
od 1 czerwca stawki godzinowe 
kierowców i mechaników zatrud-

nionych w PKM Katowice. Natomiast 
wynagrodzenia pracowników admini-
stracyjnych będą wyższe o 250 zł brutto.

Podwyżki wynegocjowały działa-
jące w spółce organizacje związkowe, 
które 20 maja podpisały z pracodawcą 
porozumienie płacowe. Sławomir Henne, 
przewodniczący zakładowej „Solidarno-
ści” podkreśla, że podniesienie stawek 
godzinowych o 1,50 zł brutto poskutkuje 

miesięczną podwyżką wynoszącą ok. 
200 zł na rękę. – Jesteśmy umiarkowanie 
zadowoleni, bo walczyliśmy o więcej.  
Z drugiej strony musieliśmy wziąć pod 
uwagę argumenty pracodawcy doty-
czące sytuacji ekonomicznej firmy i pójść 
na kompromis. Na więcej w tej chwili 
nie było szans. Niemniej, chcielibyśmy 
jeszcze raz w tym roku usiąść do stołu z 
przedstawicielami zarządu i porozma-
wiać o zwiększeniu stawek dla nowo 
zatrudnionych pracowników, które są 
zbliżone do poziomu płacy minimalnej. 

Tylko w ten sposób zachęcimy młodych 
ludzi do pracy w spółce – mówi Sławo-
mir Henne.

Jak przypomina, jest to druga pod-
wyżka w firmie w ciągu kilku miesięcy. 
Dzięki staraniom związkowców 1 listo-
pada zeszłego roku stawki godzinowe 
kierowców i mechaników zostały pod-
wyższone o 1 zł brutto, a wynagrodzenia 
pracowników administracyjnych wzrosły 
o 170 zł brutto miesięcznie.

Katowicki PKM zatrudnia 798 osób.
Aga

Porozumienie 
płacowe  

w PKM Katowice

J ak informuje Marcin Zaboch-
nicki, przewodniczący „Soli-
darności” w Henkel Polska, 
związkowcy pojawili się przed 
dzierżoniowskim zakładem już 

o godz. 5 rano, by spotkać się z pracow-
nikami idącymi do fabryki na pierwszą 
zmianę. – Ludzie byli zainteresowani, 
zatrzymywali się, żeby porozmawiać o 
sytuacji finansowej w Henklu. Podkre-
ślali, że zgadzają się z naszymi postulatami 
i są zdeterminowani, żeby przystąpić do 
referendum strajkowego i upomnieć się 
o podwyżki – mówi przewodniczący „S”. 
Podczas rozmów przedstawiciele związku 
zachęcali także pracowników fabryki do 
zapisywania się do „Solidarności”.

Spór zbiorowy w Henklu rozpoczął 
się w lutym zeszłego roku, jednak wielo-
miesięczne rozmowy z przedstawicielami 

zarządu nie przyniosły rozstrzygnięcia.  
17 listopada podpisano protokół rozbież-
ności, bo pracodawca nie przedstawił stro-
nie związkowej żadnych rozwiązań, które 
byłby zadowalające dla pracowników.

Marcin Zabochnicki przypomina,  
że „Solidarność” domaga się podwyż-
szenia stawek godzinowych o 4 zł brutto 
dla pracowników produkcyjnych, a dla 
pozostałych zatrudnionych wzrostu mie-
sięcznych wynagrodzeń o 672 zł brutto. 
– W ocenie pracodawcy te żądania są nie-
uzasadnione. Trudno się z tym zgodzić, 
biorąc pod uwagę fakt, że coraz więcej 
ludzi odchodzi z koncernu i z łatwością 
znajduje lepiej płatną pracę – zaznacza 
Marcin Zabochnicki. Jak podkreśla,  
w polskich zakładach Henkla nigdy nie 
było zbiorowych podwyżek wynagro-
dzeń. Zgodnie z zasadami obowiązują-

cymi w koncernie o wysokości podwy-
żek decyduje wyłącznie pracodawca bez 
konsultacji z reprezentantami załogi.  
W założeniu wzrost wynagrodzeń 
powinien rekompensować inflację.  
– W rzeczywistości podwyżki są niższe, 
w dodatku nie wszyscy je otrzymują, 
co sprawia, że z roku na rok nasze pen-
sje tracą na wartości. Stanowisko pra-
codawcy dziwi tym bardziej, że celem 
związkowców jest również utrzymanie 
zatrudnienia wieloletnich pracowników. 
Wykwalifikowana, zgrana i doświad-
czona załoga to największy potencjał, 
o jaki pracodawcy zawsze zabiegają.  
W tym roku Henkel świętuje 30-tą rocznicę 
rozpoczęcia działalności w Polsce, szkoda,  
że zamiast się cieszyć, musimy organi-
zować referenda strajkowe – mówi prze-
wodniczący „S” w Henklu.

Referendum strajkowe w dzierżo-
niowskiej fabryce zaplanowane zostało na  
1 czerwca. W kolejnych dniach podobne 
akcje przeprowadzone zostaną przed 
pozostałymi zakładami produkcyj-
nymi należącymi do Henkel Pol-
ska Operations. W Raciborzu akcja 
ulotkowa odbędzie się 8 czerwca,  
a referendum strajkowe zaplanowano 
na 10 czerwca. We Wrzącej analo-
giczne działania podjęte zostaną 8 i 15 
czerwca, w Stąporkowie 9 i 16 czerwca,  
w Bielsku-Białej 11 i 14 czerwca.

Henkel to globalna firma produku-
jąca środki czystości, kosmetyki i kleje. 
W Polsce posiada 5 zakładów produkcyj-
nych oraz rozbudowaną sieć dystrybu-
cji. Łącznie w fabrykach i w sprzedaży 
zatrudnionych jest blisko 1000 osób.

Agnieszka Konieczny

28 maja przed fabryką Henkla w Dzierżoniowie rozpoczęła się akcja informacyjna poprzedzająca 
referendum strajkowe w tym zakładzie. Jej organizatorem jest „Solidarność”. Związkowcy prowadzą  
z pracodawcą spór zbiorowy, walcząc o podwyżki wynagrodzeń.

Akcja ulotkowa i referendum  
strajkowe w polskich 
fabrykach koncernu Henkel
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Będzie manifestacja 
pracowników sektora 
paliwowo-energetycznego

Foto: TŚD

S ztab protestacyjno-strajkowy 
Krajowego Sekretariatu Gór-
nictwa i Energetyki NSZZ 
„Solidarność” podjął decy-
zję o podjęciu czynnej akcji 

protestacyjnej. Rozpocznie się ona od 
manifestacji, która zostanie zorgani-
zowana 9 czerwca w samo południe 
w Warszawie – powiedział Jarosław 
Grzesik, szef KSGIE podczas konferen-
cji prasowej zorganizowanej 25 maja w 
warszawskim biurze Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”.

Przewodniczący wymienił instytu-
cje, które „odwiedzą” uczestnicy prote-
stu. Będą to: siedziba Przedstawicielstwa 
Komisji Europejskiej w Polsce, Minister-
stwo Rozwoju, Pracy i Technologii, resort 
aktywów państwowych oraz Kancelaria 
Prezesa Rady Ministrów.

Jak wskazywał podczas konferencji, 
jednym z najważniejszych powodów 
decyzji o przeprowadzeniu protestu jest 
brak woli prowadzenia rzeczywistego 
dialogu społecznego ze strony rządzą-
cych. W jego ocenie jedyną branżą w 
sektorze paliwowo-energetycznym, w 
którym można mówić o jakimkolwiek 
dialogu, jest górnictwo węgla kamien-
nego, gdzie uzgodniono umowę spo-
łeczną dotyczącą transformacji tej 
branży. – Ale trzeba przypomnieć, że 
zostało to wymuszone przez górników, 

którzy (we wrześniu ubiegłego roku  
– przyp. ŁK) podjęli czynną akcję pro-
testacyjną pod ziemią w kopalniach. 
Tylko pod naciskiem strajkujących 
rząd się ugiął, przyjechała na Śląsk 
delegacja i rozpoczęły się rozmowy na 
temat umowy społecznej. Natomiast 
we wszystkich pozostałych branżach 
sektora paliwowo-energetycznego tego 
dialogu kompletnie nie ma – mówił prze-
wodniczący.

Jarosław Grzesik zaznaczył, że w gru-
pach energetycznych dochodzi do „ewi-
dentnego łamania praw pracowniczych i 
związkowych”. W szczególności dotyczy 
to w jego ocenie Grupy Tauron oraz PGE. 
Z kolei brak konsultacji z pracownikami 
szczegółów zapowiadanej transformacji 
branży energetycznej wywołuje wśród 
pracowników olbrzymie obawy doty-
czący utraty miejsc pracy. – Jesteśmy w 
takiej sytuacji, że wiemy, że rząd planuje 
transformację całego sektora. Wiemy 
mniej więcej co zamierza, ale nie wiemy, 
ani jak, ani kiedy ani, co się stanie z pra-
cownikami. Nie wiemy tak naprawdę, 
ile miejsc pracy wskutek transformacji 
energetycznej utracimy. Nie wiemy, jak 
długo poszczególne bloki będą jeszcze 
pracowały, jak długo ludzie będą mieli 
swoje miejsca pracy i co będzie w zamian 
– przewodniczący szef KSGiE.

Łukasz Karczmarzyk

9 czerwca  
w Warszawie 
„Solidarność” 
przeprowadzi 
manifestację 
pracowników 

sektora paliwowo-
energetycznego.  
Wśród powodów 

protestu związkowcy 
wskazują m.in. 

zagrożenie utraty 
kilkuset tysięcy miejsc 
pracy, a także łamanie 

praw pracowniczych  
i związkowych 

w spółkach 
energetycznych.

Podczas konferencji poruszona 
została również kwestia orzecze-
nia Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej nakazującego natych-
miastowe wstrzymanie wydobycia 
w kopalni węgla brunatnego Turów. 
Przewodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ „S” Piotr Duda wezwał polski 
rząd do nierespektowana orze-
czenia, które ocenił jako próbę 
ingerencji w suwerenność naszego 
kraju. – Nie pozwolimy na to, aby 
podporządkować naszą gospo-
darkę jurysdykcji czy to państwa 
niemieckiego, czy francuskiego. 
Taki błąd popełnialiśmy już, jeżeli 
chodzi o przemysł stoczniowy, 
gdzie likwidowano nam Stocznię 
Gdańską, Szczecińską, Gdyńską, a 
w tym samym czasie była zgoda 
na pomoc publiczną stoczniom nie-
mieckim – powiedział Piotr Duda.

O konieczności zdecydowanej 
reakcji polskiego rządu na orzecze-
nie TSUE mówił też Wojciech Ilnicki, 
przewodniczący Krajowej Sekcji 
Węgla Brunatnego NSZZ „Solidar-
ność” oraz szef związku w kopalni 
Turów. Wskazał, że w niedalekim 
sąsiedztwie kopalni i elektrowni 
Turów tuż za granicą z Niemcami i 
Czechami funkcjonują o wiele więk-
sze kombinaty górniczo-energe-
tyczne, które nie budzą zastrzeżeń 
ani rządów tych krajów, ani unij-
nych instytucji. Zaznaczył również, 
że zamknięcie kopalni i elektrowni 
Turów, poza utratą tysięcy miejsc 
pracy oznaczałoby również zna-
czące podwyżki cen energii dla 
społeczeństwa.

KAR
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Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

6 EKOLOGIA I ROZWÓJ
Foto: UM

 M
ysłow

ice

W 
jednej  z  d z ieln ic 
Mysłowic, w Brze-
zince w pobliżu szkół, 
przedszkoli i budyn-
ków mieszkalnych 

zmagazynowanych zostało 8 tysięcy ton 
niebezpiecznych odpadów. To beczki i 
pojemniki wypełnione chemikaliami, 
m.in. rozpuszczalnikami i kwasami. 
Jest to największe w Polsce składowisko 
nielegalnych odpadów znajdujące się na 
terenie zabudowanym. Jego utylizacja 
pochłonie blisko 94 mln zł. 

Koszt przedsięwzięcia przekracza 
możliwości finansowe miasta. W pomoc 
mysłowickiemu samorządowi zaangażo-
wał się Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach, który udzielił blisko 20,5 
mln zł pożyczki oraz ponad 14 mln zł 
dofinansowania. NFOŚiGW przezna-
czył na ten cel przeszło 44,6 mln zł. 
Pierwsza tona niebezpiecznych odpa-
dów wyjechała z Mysłowic na początku 
maja, likwidacja składowiska ma zostać 
zakończona 29 października.

Odpady zostały zwiezione do Mysło-
wic na mocy zezwolenia wydanego  

w maju 2018 roku przez ówczesnego 
prezydenta miasta. Gdyby proceder 
nie został wykryty, mógłby trwać jesz-
cze kilka lat. Za powstanie składowiska 
odpowiada grupa przestępcza, działa-
jąca pod przykrywką firmy zajmującej 
się utylizacją śmieci. – Zgodnie z opinią 
biegłego sporządzoną w ramach postę-
powania prokuratury, jak również po 
przeprowadzeniu postępowania na 
podstawie art. 26a o odpadach usta-
lono, że na tym terenie zmagazyno-
wane zostały odpady niebezpieczne 
zagrażające życiu i zdrowiu ludzi 
oraz środowisku – mówi Anna Górny, 
rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego 
w Mysłowicach. – Działalność była 
prowadzona niezgodnie z przepisami 
ochrony środowiska – dodaje.

Jest to tylko jeden z wielu przykładów 
pokazujących działalność mafii śmiecio-
wych w Polsce. – W gronie przedsiębior-
ców zajmujących się gospodarką odpa-
dami, znajduje się grupa przestępców 
świadomie łamiących prawo – mówi Mał-
gorzata Zielonka, rzecznik prasowy Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony Środo-
wiska w Katowicach. Jak podkreśla, pod 

płaszczykiem działalności gospodarczej 
przestępcy wynajmują hale, place maga-
zynowe i tereny poprzemysłowe, gdzie 
zakopują lub porzucają beczki i pojemniki 
z odpadami. – W większości przypadków 
są to niebezpieczne odpady płynne oraz 
palne, czyli te stwarzające największe 
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz 
środowiska. W przypadku części takich 
miejsc toczą się postępowania proku-
ratorskie. W niektórych przypadkach 
inspektorzy Wojewódzkiego Inspekto-
ratu Ochrony Środowiska w Katowicach 
są powoływani do zespołów śledczych,  
w których wspólnie z prokuraturą i policją 
prowadzą czynności, mające na celu prze-
słanie do sądu aktu oskarżenia – dodaje 
rzeczniczka WIOŚ w Katowicach.

Małgorzata Zielonka podkreśla,  
że jedno z takich postępowań kilka mie-
sięcy temu znalazło swój finał w sądzie. 
W styczniu, po dwóch latach śledztwa, do 
Sądu Okręgowego w Częstochowie tra-
fił akt oskarżenia przeciwko 30 osobom. 
Mogą być one odpowiedzialne za porzu-
cenie w kilkunastu miejscach ponad  
4 tys. ton niebezpiecznych odpadów.

Agnieszka Konieczny

Z szacunków 
Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w 

Katowicach wynika, 
że w województwie 

śląskim znajduje się 
ok. 100 nielegalnych 

składowisk odpadów, 
które stwarzają 

duże zagrożenie dla 
zdrowia i życia ludzi 

oraz dla środowiska. 
Jedno z najbardziej 

niebezpiecznych jest 
właśnie usuwane  

z Mysłowic.

Kolejna bomba ekologiczna 
zostanie rozbrojona
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10 maja w Erie w Pensylwanii
zmarła

ELŻBIETA ŚLISKA
działaczka „Solidarności” z lat 80-tych,

w 1981 roku pracownica Zarządu Regionu  
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „S”.

Pogrążonej w bólu 

Rodzinie i Bliskim
przekazujemy  

wyrazy głębokiego współczucia  
oraz słowa wsparcia

przyjaciele  
ze śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”

S łowo wydziedziczenie kojarzy się 
przede wszystkim z możliwością 
pozbawienia spadku swoich dzieci, 
czy też innych spadkobierców. Ską-
dinąd takie skojarzenie należy uznać 

za słuszne, jednak nie do końca dokładne.
W istocie pozbawić spadku swoich spadko-

bierców można po prostu poprzez sporządzenie 
testamentu, w którym konkretni spadkobiercy 
nie zostaną ujęci w jego treści. Powyższe będzie 
oznaczało, że poszczególni spadkobiercy pomi-
nięci w testamencie nie będą dziedziczyć okre-
ślonych składników masy spadkowej. W przeci-
wieństwie do wydziedziczenia dopuszczalność 
sporządzenia testamentu negatywnego nie jest 
ograniczona warunkami. Wydziedziczenie zaś, 
jako dalej idące, zawsze natomiast wywołuje 
skutki tożsame ze skutkami testamentu nega-
tywnego. Ani testament negatywny, ani wydzie-
dziczenie nie wyklucza późniejszego uczynienia 
na rzecz danej osoby rozrządzenia testamento-
wego (np. tzw. zapisu windykacyjnego czy nawet 
powołania do spadku z testamentu).

Instytucja wydziedziczenia polega na tym, 
że spadkodawca w testamencie pozbawia zstęp-
nych (dzieci, wnuki, prawnuki itd.) małżonka i 
rodziców zachowku. Jest to jednak możliwe tylko 
wtedy, jeżeli uprawniony do zachowku:
1. wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczy-

wie w sposób sprzeczny z zasadami współży-
cia społecznego;

2. dopuścił się względem spadkodawcy albo 
jednej z najbliższych mu osób umyślnego 
przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub 
wolności albo rażącej obrazy czci;

3. uporczywie nie dopełnia względem spadko-
dawcy obowiązków rodzinnych.
Spadkodawca, postanawiając o wydziedzi-

czeniu osoby uprawnionej do zachowku, musi 
wskazać w testamencie co najmniej jedną z 
wyżej wymienionych przyczyn, co oznacza, 
że przyczyna ta musi wystąpić przed samym 
aktem wydziedziczenia. Należy pamiętać, 
iż spadkodawca jest ograniczony tymi przy-
czynami. Wydziedziczenie będzie zatem sku-
teczne tylko wtedy, gdy wskazana zostanie 
co najmniej jedna z przyczyn wymienionych 
w tym przepisie. Przyczyna wydziedzicze-
nia musi jednak wystąpić w rzeczywistości. 
Wydziedziczenie bezpodstawne nie pozbawia 
bowiem prawa do zachowku, zaś uprawniony 
może dowodzić jego bezzasadności. Ważnym 
jest, że spadkodawca nie może wydziedziczyć 
swojego spadkobiercy, jeżeli przebaczył mu 
zachowanie, które stanowiło jedną z przyczyn 
wydziedziczenia. Co jednak ciekawe wstępni 
wydziedziczonego zstępnego są uprawnieni do 
zachowku, chociażby przeżył on spadkodawcę.

Zatem w takim wypadku, osoba wydziedzi-
czona nie będzie mogła nawet żądać prawa do 
zachowku. Przypomnieć należy, że instytucja 
zachowku polega na tym, że zstępnym, mał-
żonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy 
byliby powołani do spadku z ustawy, należą 
się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny 
do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest 
małoletni – dwie trzecie wartości udziału spad-
kowego, który by mu przypadał przy dziedzi-
czeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach 
– połowa wartości tego udziału.

Bartosz Jakubowski CDO24

WYDZIEDZICZENIE
Centrum Ochrony Prawnej Infolinia 801 003 138

W
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:

 2.800 zł
Minimalne wynagrodzenie za pracę 
(od 1 stycznia 2021 roku)

 5.675,47 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku (w I kwartale 2021 roku)

 3,33 zł
Dodatek za pracę w porze nocnej  
(czerwiec 2021 roku)

 1.250,88 zł
Najniższa emerytura i emerytura 
matczyna (od 1 marca 2021 roku)

 1.250,88 zł
Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy i renta rodzinna (od 1 marca 2021 roku)

 938,16 zł
Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy (od 1 marca 2021 roku)

 1.501,06 zł
Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą 
zawodową i renta rodzinna wypadkowa 
(od 1 marca 2021 roku)

 1.125,79 zł
Renta z tytułu częściowej niezdolności do 
pracy w związku z wypadkiem przy pracy 
lub chorobą zawodową (od 1 marca 2021 roku)

– czym tak naprawdę jest 
wydziedziczenie?
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Dla lekarza dobrze,  
kiedy jesteś chory.

Dla adwokata dobrze,  
kiedy wpadłeś w tarapaty.

Policja jest zadowolona, kiedy dzięki 
tobie może sobie poprawić statystyki.

Mechanik się cieszy,  
jak ci samochód padnie.

I tylko złodziej życzy ci  
bogactwa i dobrobytu.

  

Żona pyta się męża wracającego   
z pracy:

– Zjesz coś?
– A co jest do wyboru?

– Tak albo nie.
  

– Misiaczku, czy uważasz,  
że mam jakieś wady?

– Masę…
– To znaczy?! Jakie dokładnie?!

– Przecież powiedziałem – masę.
  

Rozmowa dwóch znajomych:
- Wiesz zostałem unijnym  

ekspertem w dziedzinie  
identyfikacji ptaków.

- Chodź tutaj! Co powiesz o tych  
dwóch na tamtym drzewie?

- Tak, to są ptaki...
  

Dzwoni telefon:
- Pan Kowalski?

- Tak
- Proszę przyjechać po Jasia do szkoły.

- No nie... Co znowu narozrabiał?
- Nic, ale jest już prawie północ.

 Humor:

Maj mamy wyjątkowo 
zimny, co niewątpliwie 
źle wpływa na naszą 

ogólną formę psychofizyczną. 
Przekonała o tym siebie i widzów 
pewna reporterka śniadaniowej 
telewizji. Pani dziennikarka stanęła 
na tle kwitnącego rzepaku i rzekła: 
„Nie mogliśmy nie pokazać Państwu 
takiego widoku. Jak pięknie i obficie 
w tym momencie kwitnie bez!” Aż 
ćwierkające w pobliskim chlewiku 
warchlaki zamilkły z wrażenia,  
a krowy cichutko rżały. Ze śmiechu.

Podobno deptanie rze-
paku przez hoże dziewoje 
i dokumentowanie tego 

włażenia w szkodę smartfonami 
jest jakąś nową, modną szajbą. Jak 
mawiają nosacze sundajskie: „Dopóki 
nie było internetu, tylko rodzina wie-
działa, żeś głupi”.

Pewien wąsaty były „pre-
zydęt” na starość posta-
nowił zostać „poetom”. 

Napisał wiersz o sobie samym i opu-
blikował na swoim profilu na Face-
booku. Lektura utworu przyprawia 
o ból zębów. Nie o take wiersze wal-
czylyśmy. To na pewno. Na poparcie 
naszej krytycznej oceny zacytujemy 
fragment jednej z kilku strof nakre-
ślonych piórem miszcza skromno-
ści i popularyzatora poezji: „I Nobel 

trafił w Twe ręce, gdy Ty pokojowo, 
walczyłeś w męce”. 

A teraz zupełnie z innej 
beczki,  a właściwie 
cysterny. Dziennik Fakt 

podał, ile zapłacili podatnicy za paliwo, 
które posłowie tankują do swoich pry-
watnych samochodów oczywiście w 
celach służbowych. Wyszło, że od 
początku kadencji Sejmu przepaliło 
się w bakach poselskich aut blisko 12,5 
mln zł. Dziennikarze tabloidu wyli-
czyli też, że w sumie posłowie przeje-
chali za nasze 15 milionów kilometrów, 
czyli to tak jakby 371 razy okrążyli kulę 
ziemską. Nam w tym tekście zabrakło 

informacji, gdzie wybrańcy suwerena 
tankują i czy jest to zgodne z ich prze-
konaniami politycznymi. Chcieliby-
śmy też wiedzieć, czy zbierają punkty 
w programach lojalnościowych, aby 
dostać kubek albo breloczek. Taki złoty, 
a skromny na przykład. W końcu jeż-
dżą za nasze.

W tym tygodniu nie 
piszemy nic ani o przy-
wódcach koalicji, ani 

opozycji, bo się nam nie chce. Ponadto 
ani trzech zdań nie poświęcimy pomy-
słowi z loterią dla zaszczepionych. 
Wystarczą te dwa i załączony mem.

Podróżny&Gospodzki

Wieści powiatowe  
i ponadpowiatowe:
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