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Waldemar Sopata: Zarząd bez 
konsultacji ze stroną związkową 
zmienił reguły, które obowiązywały 
od kilkunastu lat. » STRONA 3

Andrzej Rozpłochowski: Władza daje 
ochłapy weteranom, a jednocześnie 
akceptuje sowite emerytury dla ich 
prześladowców. » STRONA 6

W krajach UE, w których istnieje przemysł stalowy, funkcjonują rządowe programy pomocy dla tej 
gałęzi gospodarki. Nasze huty nie mogą liczyć na jakiekolwiek wsparcie państwa, przez co coraz bardziej tracą 
konkurencyjność. Krajowe zapotrzebowanie na stal wzrasta, ale jeszcze szybciej rośnie import wyrobów stalowych. 

Większość państw UE chroni swój 
przemysł stalowy. A Polska nie 
W 

c z e r w c u 
2013 roku 
ó w c z e s n y 
komisarz ds. 
przemysłu i 

przedsiębiorczości Unii Euro-
pejskiej Antonio Tajani ogłosił 
założenia planu wsparcia dla 
przemysłu stalowego, będącego 
częścią programu odbudowy 
europejskiego przemysłu. 
– Europejski przemysł stalowy 
jest sektorem przyszłości.
Utrzymując wiodącą pozycję 
w zakresie innowacyjnych 
produktów, które zawsze były 
jego mocną stroną, może on 
osiągnąć przewagę konkuren-
cyjną w skali globalnej. Ogło-
szony dzisiaj plan działania 
na rzecz ożywienia w sektorze 
stalowym wyraźnie pokazuje, 
że jest to dla Europy sektor o 
znaczeniu strategicznym i siła 
napędowa rozwoju gospodar-
czego. Aby nastąpiło ożywienie 
gospodarcze, UE potrzebuje 
dziś bardziej niż kiedykolwiek 
gospodarki realnej – mówił 
wówczas Antonio Tajani. 

Program opiera się na kilku 
segmentach. Wśród nich 
znalazło się m.in. zwiększenie 
popytu na stal, dążenie do 
ułatwienia eksportu europej-
skiej stali poza UE oraz przede 
wszystkim działania na rzecz 
zabezpieczenia przystępnych 
cen energii dla przemysłu 
stalowego, co wobec restrykcji 
unijnej polityki klimatycznej 
stanowi największy problem 
tej gałęzi gospodarki. 

W Europie działają
Plan Tajaniego stworzył 
ramy do wdrożenia działań 
pomocowych dla hutnictwa 
na szczeblu poszczególnych 
krajów członkowskich. W 
większości z nich takie dzia-
łania już dawno podjęto. We 
Włoszech czy Hiszpanii już w 
2014 roku powstały rządowe 
zespoły, których celem jest 
opracowanie instrumentów 
wsparcia dla rodzimych 

zakładów z branży metalur-
gicznej. Podobne programy 
stworzono w Wielkiej Brytanii 
czy na Słowacji. Niemcy wpro-
wadziły system rekompensat 
dla przemysłu energochłon-
nego równoważący wzrost 
cen energii wynikający z 
obostrzeń unijnej polityki 
klimatycznej. Dotychczas na 
ten cel przeznaczono w tym 
kraju ok. 350 mln euro. Urucho-
mienie systemu rekompensat 
planuje również holenderski 
rząd. Poza kompleksowymi 
programami pomocowymi 
rządy państw UE podejmują 
również doraźne działania 
dotyczące poszczególnych 
zakładów z branży hutniczej. 

Słowacki rząd przeznaczył 300 
mln euro na program wsparcia 
dla największej w tym kraju 
huty US Steel Koszyce, aby 
utrzymać produkcję stali na 
Słowacji. 

U nas nie zrobiono nic
W Polsce jakiegokolwiek 
programu wsparcia dla prze-
mysłu stalowego nie ma. Nie 
powstał również rządowy 
zespół, który taki dokument 
miałby opracować. – Nie mamy 
żadnych informacji mówią-
cych o tym, że cokolwiek w tej 
sprawie zrobiono. Bezczynność 
rządzących może spowodować 
dla branży straty niemożliwe 
do odrobienia – mówi Lech 

Majchrzak, wiceprzewodni-
czący Solidarności w Arce-
lorMittal Poland w Dąbrowie 
Górniczej. 

Droga energia dusi huty
Największą bolączką polskich 
zakładów z branży stalowej 
są wysokie, znacznie wyższe 
niż w innych krajach UE ceny 
energii. Jesteśmy jednym z 
pięciu krajów Wspólnoty w 
których energia elektryczna 
wykorzystywana przez hutni-
ctwo obłożona jest podat-
kiem akcyzowym i w dodatku 
stawka tego podatku jest u nas 
najwyższa. Pozostałe państwa 
to Litwa, Łotwa, Cypr i Malta, 
czyli kraje nieposiadające 

rozwiniętego przemysłu stalo-
wego. Nasz przemysł nie może 
również skorzystać ze zwolnień 
czy ulg dotyczących opłat na 
rzecz wsparcia OZE czy zakup 
tzw. kolorowych certyfi katów, 
które stanowią znaczną część 
ceny energii. Przepisy unijne 
dopuszczają takie zwolnienia 
dla branż energochłonnych do 
poziomu 85 proc. – W grudniu 
ubiegłego roku odbyło się 
spotkanie z udziałem przed-
stawicieli wszystkich euro-
pejskich zakładów Arcelor-
Mittal. Przedstawiono wówczas  
zestawienie cen energii we 
wszystkich krajach UE. W 
Polsce jest ona najdroższa 
– zaznacza Lech Majchrzak 

Tracimy własny rynek
Absurdalnie wysokie opodatko-
wanie energii oraz brak jakie-
gokolwiek rządowego wsparcia 
dla branży sprawia, że polskie 
hutnictwo staje się coraz mniej 
konkurencyjne. Jak wynika z 
danych Hutniczej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej, w 2014 
roku zużycie stali surowej w 
naszym kraju wzrosło o 17 
proc. Z ożywienia na rynku 
nie korzystają jednak polskie 
zakłady stalowe, które syste-
matycznie tracą rodzimy rynek. 
Import wyrobów stalowych w 
naszym kraju wzrósł o 12 proc. 
a eksport naszej stali za granicę 
spadł o 3 proc. – To powoduje, 
że nasze huty wykorzystują 
zaledwie ok. 70 proc. swoich 
mocy produkcyjnych, kiedy 
np. w Niemczech jest to 100 
proc. – mówi Lech Majchrzak. 

Polska stal przegrywa na 
własnym rynku konkurencję 
nie tylko z wyrobem sprowa-
dzanym ze Wschodu, gdzie nie 
obowiązuje polityka klimatyczno-
-energetyczna UE, ale również 
ze stalą sprowadzaną z krajów 
zachodniej Europy. – Naszą 
jedyną przewagą konkuren-
cyjną są niskie koszty pracy, ale 
ogromna różnica w cenie energii 
sprawia, że to już nie wystarcza. 
Globalne fi rmy poważnie się 
zastanawiają, czy opłaca im się 
utrzymywać produkcję w Polsce, 
czy lepiej przenieść działalność 
gdzieś, gdzie energia jest tania, 
a koszty pracy jeszcze niższe – 
podkreśla Majchrzak. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Polska stal 
przegrywa na 
własnym rynku 
konkurencję nie 
tylko z wyrobami
ze Wschodu, ale też 
ze stalą sprowadzaną 
z Europy Zachodniej.
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44 
lata temu, w marcu 1971 roku 
Telewizja Polska nadała pierwszy 
program w kolorze. To był test. 

Kilka miesięcy później, w grudniu rozpo-
częto cykliczne nadawanie programów 
kolorowych od transmisji ze zjazdu 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 
Większość Polaków i tak jeszcze przez 
lata oglądała telewizję czarno-białą, 
bo kolorowe odbiorniki były towarem 
defi cytowym i bardzo drogim. W moim 
rodzinnym domu pierwszy kolorowy 
telewizor pojawił się kilkanaście lat 
później. Przez ten czas kreskówki, fi lmy 
przygodowe i fabularne oglądałem 
w telewizorze czarno-białym, czyli w 
różnych odcieniach szarości. Mimo to 
wiedziałem, że np. Bolek ma czerwone 
spodenki, a Lolek niebieskie spodnie, a 
Tola jest ruda. I, uwierzcie mi, w różnych 
odcieniach szarości, dostrzegałem całą 
paletę barw. Siła dziecięcej wyobraźni. 
Ale też, jak chyba większość dzieci, przez 
długi czas sądziłem, że świat kiedyś był 
czarno-biały, że w takim świecie urodzili 
się moi rodzice, w takim świecie żyli 
dziadkowie. Zresztą jesienią, zimą czy 
wczesną wiosną czarno-biało-szarzy 
dorośli z szaro-burymi minami szli co 
rano na przystanek autobusowy, co wyda-
wało mi się wyraźnym dowodem na to, 
że urodzili się w świecie czarno-białym. 

W końcu marzenie o kolorowym tele-
wizorze się spełniło. Po przejściowych 
trudnościach transformacyjnych zwią-
zanych z dylematem PAL czy SECAM, 
praktycznie w każdym gospodarstwie 
domowym pojawił się kolorowy odbiornik. 
Z drewnianych skrzynek zniknęły serwety, 
wazoniki czy patery. Zniknęły drew-
niane skrzynki. Pojawiły się odbiorniki z 
tworzywa sztucznego, jak z niemieckich 
katalogów. Nie zmieniło się tylko miejsce, 
w którym stał odbiornik. Miejsce musiało 
być centralne, honorowe, w tzw. dużym 
pokoju. Większość z nas uwierzyła, że 
taki kolorowy i nowoczesny telewizor 

wiernie odtwarza rzeczywistość nie 
tylko kolorystycznie, ale pod każdym 
innym względem. A nawet jeśli kłamie, 
to zdecydowanie mniej, niż kłamał 
kiedyś. A nawet jeśli ogłupia, to tak po 
europejsku, tak światowo, a nie w sier-
miężnej czarno-białej formie. 

Błędna to była wiara. Kolorowy ogłupia 
skuteczniej. Daje pozory wielobarwności, 
a faktycznie serwuje nam przekaz czarno-
-biały, w którym nie ma miejsca na odcienie 

szarości. Szczególnie jest to widoczne w 
tzw. całodobowych telewizjach informa-
cyjnych, które nauczają, co mamy uważać 
za dobre, a co za złe, nie przejmując się 
specjalnie prawdą, obiektywizmem i 
zdrowym rozsądkiem. Przekaz, owszem, 
do bólu czarno-biały, ale głupota musi 
kwitnąć wszystkimi barwami tęczy. Wcale 
się nie zdziwię, gdy za jakiś czas wybory 
prezydenckie będą rozstrzygane w progra-
mach typu Celebrity Splash. Kandydatki 
i kandydaci w strojach kąpielowych będą 
po kolei wdrapywać się na trampolinę, a 
osoba, która zdaniem telewidzów naju-
cieszniej wpadnie do basenu, gubiąc majtki 
czy ramiączko, zostanie głową państwa. 
Jedno pozostanie niezmienne. Nieważne 
będzie, jak głosowali wyborcy, tylko kto 
liczy SMS-y. Najwyższa forma kolorowej, 
niepodległej demokracji.

JEDEN Z DRUGĄ;)
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Nowa instytucja dialogu
» ZWIĄZKI ZAWODOWE, ORGANIZACJE PRACODAWCÓW 
i strona rządowa uzgodniły projekt ustawy o Radzie Dialogu 
Społecznego, która ma przywrócić funkcjonowanie trójstronnego 
dialogu społecznego w Polsce. 
Podczas dwudniowego spotkania, które zakończyło się 23 marca 
uzgodniono pełen tekst projektu nowej ustawy. W ciągu dwóch 
tygodni strony porozumienia mają uzyskać akceptację dla 
projektu ze strony swoich ciał statutowych, a rząd przeprowadzić 
konsultacje międzyresortowe. 
Solidarność przedstawi projekt ustawy członkom Komisji 
Krajowej na nadzwyczajnym posiedzeniu w czwartek 26 marca. 
– Ustalimy stanowisko związku, które następnie przedstawimy 
podczas spotkania z partnerami społecznymi – mówi Piotr 
Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność. 
W pracach nad projektem ze strony związkowej uczestniczyły NSZZ 
Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych, a ze strony 
pracodawców Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 
Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego i Business Centre Club.

Pikieta kolejarzy
» 24 MARCA PONAD TYSIĄC KOLEJARZY PROTESTOWAŁO 
przed siedzibą PKP SA w Warszawie. Związkowcy sprzeciwiają 
się restrukturyzacji spółek kolejowych oraz planów prywatyzacji 
części z nich. 
– Tu są kolejarze, którzy walczą o miejsca pracy, o swoje zakłady, 
o to, aby na kolei pracowało się bezpiecznie i godnie. A tam jest 
banda najemników, którzy chcą kolej zlikwidować – mówił podczas 
demonstracji Henryk Grymel, przewodniczący Sekcji Krajowej Kole-
jarzy NSZZ Solidarność, wskazując siedzibę zarządu PKP SA. 
Kolejarskie związki zawodowe sprzeciwiają się restrukturyzacji 
spółek kolejowych poprzez centralizację zarządzania, która w ich 
ocenie prowadzi do likwidacji miejsc pracy w oddziałach tereno-
wych przy jednoczesnym zatrudnianiu nowych osób w centralach 
spółek. Pikieta była również wyrazem sprzeciwu wobec planów 
prywatyzacji spółek: PKP Energetyka, PKP Informatyka i TK Tel-
kom. Jako przykład fatalnej w skutkach prywatyzacji związkowcy 
wskazują Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury. – Prywatyzacja 
miała przynieść złote góry. Po niecałym roku od jej rozpoczęcia 
ogłoszono upadłość układową spółki. Do sądu wpłynął wniosek 
o upadłość likwidacyjną. Taką mamy w Polsce prywatyzację – 
zaznaczył Stanisław Kokot rzecznik kolejarskiej Solidarności.
Demonstrację zorganizowały trzy największe kolejarskie centrale 
związkowe: Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ „S”, Konfederacja 
Kolejowych Związków Zawodowych oraz Federacja Związków 
Zawodowych Pracowników PKP.

OPRAC. ŁK
na podst. DIKK 

LICZBA tygodnia

460
– tyle razy od 2002 roku wzrósł całkowity 
majątek Platformy Obywatelskiej. W 
pierwszym roku działalności tej partii jej 
majątek wynosił ok. 140,5 tys zł. Rok później 
wzrósł do kwoty ok. 0,5 mln zł. Przejmując 
władzę w 2007 roku, Platforma Obywatelska 
dysponowała kapitałem w wysokości 
15 mln zł. W 2013 roku ta kwota wynosiła już 
64,7 mln zł. Partie polityczne pozyskują środki 
fi nansowe m.in. ze składek członkowskich 
oraz darowizn od osób fi zycznych. Lwią część 
ich dochodów stanowią jednak subwencje z 
budżetu państwa. Tylko w ubiegłym roku PO 
dostała z państwowej kasy, czyli z pieniędzy 
podatników 17,7 mln zł.

CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: esm
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Węgrzy nie boją się 
sieci handlowych

W
ęgierski oddział francuskiego 
Auchan został ukarany przez 
tamtejszy urząd antymonopo-

lowy grzywną 1 mld forintów (13,5 mln 
zł) za nadużywanie pozycji rynkowej. 

Jak podaje portal biztok.pl, węgierski 
urząd antymonopolowy uznał, że od 1 
czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2014 
roku węgierskie Auchan pobierało od 
dostawców specjalną opłatę za możliwość 
umieszczenia produktów na półkach 
hipermarketów.

Jak wykazano, około dwie trzecie 
dostawców produktów innych niż 
żywnościowe musiało ponosić opłaty 
ustalane jako procent od wartości netto 
dostarczanych towarów, niezależnie od 
osiąganych obrotów. Opłata musiała 
być płacona, jeśli dostawca chciał mieć 
pewność, że jego towary będą obecne w 
ofercie hipermarketów Auchan.

Różnego rodzaju opłaty nie są wyłącznie 
specjalnością Auchan na Węgrzech. Pod 
koniec 2013 roku polski oddział fran-
cuskiego giganta ostatecznie przegrał 
proces z łódzką spółką odzieżową Redan, 
której musiał zwrócić niemal 1 mln zł 
różnego rodzaju nielegalnych opłat.

Od 15 marca na Węgrzech obowiązują 
przepisy mocno ograniczające handel w 
niedzielę. Na nowych regulacjach skorzy-

stają nie tylko pracownicy marketów, 
ale także małe rodzinne sklepiki. Stracą 
wielkie zagraniczne sieci handlowe. 

Nie ma pracy 
dla młodych

C
o piąty Polak w wieku do 25 lat 
jest bezrobotny. Odsetek osób 
pozostających bez pracy w tej 

grupie wiekowej jest ponad dwukrotnie 
wyższy od ogólnej stopy bezrobocia 
– donosi dziennik Rzeczpospolita. 

Z Badań Aktywności Ekonomicznej 
Ludności prowadzonych przez Główny 
Urząd Statystyczny wynika, że stopa 
bezrobocia osób w wieku do 25 lat 
choć spadła w ostatnim roku nadal jest 
bardzo wysoka. W IV kwartale 2014 
roku wyniosła ona 22 proc. 

Co czwarty młody bezrobotny nie może 
znaleźć pracy przez rok lub dłużej. Tylko 
13 proc. znajduje zatrudnienie w ciągu 
miesiąca. Ponad połowa młodych bezro-
botnych nigdy wcześniej nie pracowała 
i nie może się pochwalić w CV żadnym 
doświadczeniem zawodowym. Wśród 
pozostałych połowa ma staż pracy nie 
dłuższy niż jeden rok.

Wśród osób bezrobotnych, które nie 
ukończyły jeszcze 25. roku życia, ponad 
jedna piąta to osoby z wykształceniem 
podstawowym lub gimnazjalnym.21 
proc. ma wykształcenie zasadnicze 

zawodowe. Taki sam odsetek młodych 
bezrobotnych to ludzie, którzy ukoń-
czyli średnią szkołę ogólnokształcącą, 
a 28 proc. to absolwenci średnich szkół 
zawodowych i policealnych. 8 proc. 
posiada wyższe wykształcenie.

 

Włoski rachunek 
za emigrację

Jak wyliczyły włoskie media 23 mld 
euro kosztowało wykształcenie 150 
tys. młodych Włochów, którzy w 

ciągu ostatnich pięciu lat wyjechali 
z kraju za chlebem do innych krajów 
zachodniej Europy. 

Rzymska „La Repubblica” zauważa, że 
to tak, jakby Włosi podarowali Brytyj-
czykom, Szwajcarom czy Niemcom setki 
kilometrów linii kolei dużych prędkości. 
Włoscy dziennikarze podkreślają, że ich 
kraju na taki prezent nie stać.

Wykształcenie młodego człowieka 
we Włoszech od przedszkola po wyższą 
uczelnię kosztuje około 163 tysięcy euro. 
Tylko w roku 2013 Wielka Brytania 
otrzymała od Włoch prezent w postaci 
młodych wykształconych ludzi o 
wartości półtora miliarda euro, a Niemcy 
650 milionów. Blisko połowa wyjeż-
dżających ma niepełne wykształcenie 
średnie, 30 proc. maturę, a 22 proc. to 
ludzie po studiach.

OPRAC. ŁK 

Większość z nas uwierzyła, że 
nowoczesny telewizor wiernie 
odtwarza rzeczywistość. Błędna 
to była wiara. Kolorowy 
ogłupia skuteczniej.

UWAGA!
Drodzy Czytelnicy, najbliższe, świąteczne 
wydanie Tygodnika Śląsko-Dąbrowskiego 
ukaże się dzień wcześniej niż zwykle, w środę 
1 kwietnia. 
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W ID Logistic w Będzinie 
organizacja Solidarności
» POPRAWA WARUNKÓW PRACY I PŁACY 
oraz uregulowanie zasad zatrudniania w fi rmie 
pracowników tymczasowych – to priorytety 
organizacji związkowej NSZZ Solidarność, która 
powstała w fi rmie ID Logistic w Będzinie. – 
Będziemy dążyć do tego, aby nasze zarobki były 
porównywalne do tych w innych fi rmach ma-
gazynowych. Zamierzamy również negocjować 
przywrócenie premii, którą pracodawca zastąpił 
nagrodą naliczaną na zasadach mniej korzystnych 
dla pracowników – mówi Danuta Zwoźniak, prze-
wodnicząca zakładowej Solidarności. 
Kolejna sprawa, która zdaniem związkowców wy-
maga uregulowania jest korzystanie fi rmy z usług 
agencji pracy. – Chcielibyśmy, aby pracownicy 
zewnętrzni stanowili w naszej fi rmie uzgodniony z 
pracodawcą odsetek całej załogi. Pracownicy agen-
cyjni powinni być zatrudniani naprawdę do pracy 
dorywczej, np. w okresie przedświątecznym, gdy 
obroty są znacznie wyższe – mówi przewodnicząca.
Podkreśla, że skuteczność działań organizacji 
związkowej zależy od liczby jej członków. – Dlatego 
zachęcamy wszystkich pracowników do zapisywa-
nia się do Solidarności. Im będzie nas więcej, tym 
silniejsza będzie nasza pozycja w negocjacjach z 
pracodawcą – zaznacza Danuta Zwoźniak. 
Spółka ID Logistics w Będzinie to część francu-
skiego koncernu z branży logistycznej. Zajmuje się 
m.in. magazynowaniem towarów dla sieci handlo-
wych. Zakład zatrudnia ponad 300 pracowników.

Nagrody i premie
w Hucie Łabędy
» 2900 ZŁ BRUTTO NAGRODY z okazji Dnia 
Hutnika i 500 zł brutto premii świątecznej 
otrzymają pracownicy Huty Łabędy w Gliwicach. 
Premia zostanie im wypłacona 10 kwietnia, a 
nagrodę branżową otrzymają 10 maja. To efekt 
negocjacji związków zawodowych z pracodawcą. 
– W tym roku nie wystąpiliśmy o podwyżki płac, 
bo kondycja fi nansowa naszego zakładu uzależ-
niona jest od sytuacji w górnictwie. Zdajemy 
sobie sprawę, że brak zamówień z kopalń na nasz 
produkt może postawić hutę w trudnej sytua-
cji. Zamiast podwyżek wynegocjowaliśmy dla 
pracowników wysokie nagrody i premie – infor-
muje Czesław Ryś, przewodniczący Solidarności w 
Hucie Łabędy. Wskazuje, że z wysokości nagrody 
z okazji Dnia Hutnika pracownicy powinni być 
szczególnie zadowoleni. – Ta nagroda to jak dla 
górników Barbórka. Dołożyliśmy wiele starań, by 
była jak najwyższa – dodaje. 
Związkowcom z Huty Łabędy udało się też wyne-
gocjować premię świąteczną i nagrodę branżową 
dla pracowników spółek wchodzących w skład 
Grupy Kapitałowej Huta Łabędy. Tam premia wy-
nosić będzie 500 zł, a wysokość nagrody z okazji 
Dnia Hutnika uzależniona zostanie od wyników 
ekonomicznych tych zakładów. 
Huta Łabędy zajmuje się produkcją obudów 
górniczych. Przedsiębiorstwo zatrudnia blisko 500 
osób. W pozostałych zakładach Grupy Kapitałowej 
Huta Łabędy pracuje ponad 400 osób.

Podwyżka w Magneti 
Marelli w Sosnowcu
» ŚREDNIO 210 ZŁ BRUTTO PODWYŻKI 
do płacy zasadniczej otrzymają w kwietniu z 
wyrównaniem od marca pracownicy spółki Mag-
neti Marelli Poland w Sosnowcu. Porozumienie 
płacowe pomiędzy pracodawcą, a działającymi w 
fi rmie związkami zawodowymi zakłada też wypła-
tę premii świątecznej w wysokości 300 zł brutto. 
Decyzję o podwyżkach zarząd spółki uzależnił 
jednak od zgody związkowców na wprowadzenie 
w 2015 roku dwóch 6-miesięcznych okresów 
rozliczeniowych. Dotychczas w sosnowieckim 
Magneti Marelli obowiązywał 3-miesięczny okres 
rozliczeniowy. – Wynegocjowaliśmy przyzwoi-
te podwyżki i trudno było z nich zrezygnować. 
Pracodawca postawił warunek, że wypłaty będą 
wyższe w zamian za naszą zgodę na dłuższy okres 
rozliczeniowy – wyjaśnia Aleksander Jacuniak, 
przewodniczący zakładowej Solidarności. 
Zdaniem Jacuniaka kompromis wypracowany z 
zarządem spółki nie powinien być zbyt uciążliwy 
dla pracowników. – Dotychczas otrzymywaliśmy 
wypłaty za nadgodziny cztery razy w roku. W 
tym roku to będą dwie wypłaty nadgodzin, ale 
za to dużo wyższe – dodaje przewodniczący. Wy-
dłużony okres rozliczeniowy będzie obowiązywał 
do końca 2015 roku.
Sosnowiecka spółka Magneti Marelli Poland 
produkuje lampy samochodowe. Zakład zatrudnia 
blisko 1800 osób. Średnia płaca w fi rmie wynosi 
4 tys. zł brutto.

Wciąż bez porozumienia 
w fi atowskich spółkach
» FIASKIEM ZAKOŃCZYŁA SIĘ KOLEJNA 
runda rozmów płacowych w spółce Magneti Marelli 
Suspension Systems w Bielsku-Białej. Podczas spot-
kania 25 marca pracodawca przedstawił propozycje, 
które tylko nieznacznie różniły się od wcześniej-
szych. Jak informuje Wanda Stróżyk, przewodnicząca 
Solidarności w Fiat Auto Poland, zarząd spółki 
zaproponował 210 zł podwyżki brutto w połączeniu 
z wprowadzeniem wydłużonego okresu rozliczenio-
wego czasu pracy do 6 miesięcy lub 120 zł brutto 
bez uelastyczniania czasu pracy. Poprzednio było to 
analogicznie 200 zł brutto i 100 zł brutto. – Nie ma 
zgody pracowników na wprowadzenie wydłużonego 
okresu rozliczeniowego czasu pracy – mówi Stróżyk.
Identyczne propozycje złożyli pracodawcy podczas 
rozmów płacowych w fabryce Fiata i w tyskiej spółce 
Sistema Poland. Tam również większe podwyżki zo-
stały uzależnione od zgody związków na wydłużenie 
okresu rozliczeniowego czasu pracy. – To nic innego 
jak zmowa pracodawców i szantażowanie pracow-
ników – ocenia przewodnicząca i podkreśla, że te 
kwoty znacznie odbiegają od żądań płacowych 
zgłoszonych przez związki zawodowe. W Sistema 
Poland i Magneti Marelli jest to 420 zł brutto, a w 
Fiacie 500 zł brutto.
W pierwszej połowie marca w fabryce Fiata i w spół-
kach rozpoczęły się przygotowania do strajku, ale ze 
względu na przystąpienie pracodawców do rozmów 
płacowych akcja została zawieszona do 8 kwietnia.

OPRAC. BG, AGA

19 marca w Tauron Wydobycie rozpoczął się spór zbiorowy na tle płacowym. Związki zawodowe domagają się 
rozliczenia funduszu płac za 2014 rok i wypłacenia pracownikom różnic, jakie powstały w zarobkach po tym, jak pracodawca 
jednostronnie zmienił zasady rozliczania funduszu wynagrodzeń.

Spór zbiorowy w Tauron Wydobycie
Z

arząd bez konsul-
t a c j i  z e  s t r o n ą 
związkową zmienił 
r e g u ł y,  k t ó r e 
obowiązywały od 

kilkunastu lat, co spowo-
dowało, że wynagrodzenia 
pracowników zostały uszczu-
plone – informuje Waldemar 
Sopata, przewodniczący Soli-
darności w spólce Tauron 
Wydobycie. Związkowcy 
szacują, że w wyniku tej 
decyzji fundusz płac został 
pomniejszony o ok. 4 mln 
zł. – Na ten fakt zwracaliśmy 
uwagę już wcześniej, ale 
pracodawca nie reagował na 
nasze argumenty i robił swoje 
– dodaje przewodniczący.

Dopiero  wystąpienie 
związków zawodowych w 
trybie ustawy o rozwiązy-
waniu sporów zbiorowych 
skłoniło zarząd spółki do 
rokowań na temat rozliczenia 
funduszu płac za 2014 rok. 
Jednak podczas trzech spotkań 
nie udało się osiągnąć porozu-
mienia. 19 marca podpisany 
został protokół rozbieżności. 
Kolejne rozmowy odbędą się 
z udziałem mediatora wyzna-
czonego przez resort pracy.

Zdaniem związkowców, 
jeżeli wcześniejsze zasady 
rozliczania funduszu wynagro-
dzeń nie zostaną przywrócone, 
sytuacja powtórzy się w 2015 

roku. – Nie możemy na to 
pozwolić. To by dało zarządowi 
przyzwolenie na podobny 
sposób postępowania w przy-
szłości. Kwestie płacowe są 

uzgadniane przez dwie strony, 
a jeżeli coś zostanie już uzgod-
nione, to pracodawca nie może 
jednostronnie tego zmieniać – 
mówi przewodniczący Sopata. 

W skład należącej do Grupy 
Kapitałowej Tauron Polska 
Energia spólki Tauron Wydo-
bycie wchodzą dwie kopalnie: 
Zakład Górniczy Sobieski 

w Jaworznie oraz Zakład 
Górniczy Janina w Libiążu. 
Łącznie spółka zatrudnia 
ponad 6 tys. pracowników.

AGNIESZKA KONIECZNY

Foto: TŚD 20 marca prezydium 
Rady Społecznej, składa-
jącej się z przedstawicieli 
organizacji związkowych z 
Grupy Tauron Polska Energia 
spotkali się ze Zdzisławem 
Gawlikiem, podsekretarzem 
stanu w Ministerstwie Skarbu 
Państwa. Jednym z tematów 
rozmowy była restruktury-
zacja w spółkach Tauron 
PE. Związkowcy przekazali 
Gawlikowi pismo z postula-
tami, które zostały zgłoszone 
zarządowi fi rmy. Dotyczą one 
m.in. zaprzestania jakichkol-
wiek czynności związanych 
z wdrażaniem projektów 
restrukturyzacyjnych, w 
szczególności projektów skut-
kujących likwidacją miejsc 
pracy, do czasu zawarcia 
odpowiednich porozumień 
ze związkami zawodowymi. 
Domagają się też poprawienia 
dialogu społecznego w Tauron 
PE. Kolejny postulat dotyczy 
przedstawienia przez zarząd 
Grupy polityki zatrudnienia 
oraz docelowej struktury orga-
nizacyjnej poszczególnych 
spółek. – W przypadku nie 
uwzględnienia przez praco-
dawców wyżej wymienionych 
żądań w spółkach rozpoczną 
się spory zbiorowe – podkre-
ślili przedstawiciele Rady.
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Dodatki stażowe, odprawy dla osób odchodzących z pracy i nagrody jubileuszowe – 

to najważniejsze zapisy nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, który 18 marca został 

podpisany w Poczcie Polskiej. 

Podpisali układ, ale spór trwa
N

egocjacje dokumentu 
trwały blisko półtora 
roku. Związkowcom 
udało się utrzymać 
uprawnienia, których 

zarząd operatora chciał pozbawić 
pracowników. Poprzedni ZUZP 
został wypowiedziany przez zarząd 
PP w lipcu 2013 roku, a projekt 
nowego dokumentu zaprezen-
towany przez pracodawcę nie 
zawierał żadnego z tych elementów. 
Ostatecznie podczas negocjacji 
ustalono, że spora część uprawnień 
będzie obowiązywała do 2020 
roku. – To pozwoli na dowartoś-
ciowanie pracowników z dłuższym 
stażem – mówi Bogumił Nowicki, 
przewodniczący Solidarności w 
Poczcie Polskiej.

Nie ze wszystkich zapisów 
nowego ZUZP związkowcy są 
zadowoleni. Zastrzeżenia budzą 
przeforsowane przez pracodawcę 
zmiany w regulaminie premiowania 
i uzależnienie premii od wyników 
sprzedażowych, do czego zarząd 
Poczty Polskiej dążył od początku 
negocjacji. Związkowcy obawiają 
się, że pracownicy nie będą w stanie 
sprostać wygórowanym wymaga-
niom i tym samym uzyskać premii.

Podpisanie ZUZP nie wpłynęło 
na zakończenie sporu zbiorowego 
trwającego w Poczcie Polskiej od 
końca grudnia ubiegłego roku. 
Związkowcy domagają się 400 
zł podwyżki brutto dla wszyst-
kich pracowników firmy. – Do 
tej pory ze strony pracodawcy nie 
padła żadna propozycja dotycząca 
wzrostu płac. Jeżeli w ciągu dwóch 
tygodni nie siądziemy do rozmów 

płacowych, to zaplanowana na 
13 kwietnia akcja strajkowa na 
pewno się odbędzie – zapowiada 
przewodniczący.

Organizacje związkowe sprze-
ciwiają się też nieustannej restruk-
turyzacji, która w Poczcie Polskiej 
trwa od kilku lat. W 2015 roku 
pracodawca zamierzał zwolnić 4800 
pracowników w grupie listonoszy 
i pracowników urzędów poczto-

wych. – Udało się ograniczyć skalę 
tych zwolnień do 3300 osób, ale to 
i tak za duża redukcja. Jeżeli Poczta 
Polska ma sprawnie funkcjonować, 
to powinna zatrudniać, a nie zwal-
niać ludzi – informuje Nowicki.

Jego zdaniem kolejną rzeczą, 
która wpływa na destabilizację 
Poczty Polskiej, jest błędna polityka 
właściciela, czyli Skarbu Państwa, 
który nie dba o interes narodowy. 

PP tylko na trzy lata uzyskała 
status operatora wyznaczonego 
do świadczenia pocztowych usług 
powszechnych. Okres ten kończy 
się już 31 grudnia tego roku. Później 
wart miliardy euro polski rynek 
usług pocztowych zostanie otwarty. 
– W innych krajach Unii Europej-
skiej okres ten wynosi 10 lub 15 
lat – zaznacza związkowiec.

AGNIESZKA KONIECZNY

Konsolidacja mniejszych 
przewoźników towarowych 
należących do Skarbu Państwa 
może doprowadzić do likwi-
dacji tysięcy miejsc pracy w 
PKP Cargo – przestrzegają 
kolejarskie związki zawodowe. 
Kolejarze pytają, dlaczego 
Ministerstwo Skarbu Państwa 
dwa lata temu pozbyło się 
większości akcji PKP Cargo, 
a dzisiaj próbuje zbudować 
państwową konkurencję dla 
największego krajowego 
przewoźnika.

Jak zapowiada Minister 
Skarbu Państwa, nowy podmiot 
ma zostać powołany przez 
Agencję Rozwoju Przemysłu 
na bazie trzech państwowych 
fi rm: Lotos Kolej, Pol-Miedź 
Trans i Orlen. Związkowcy 
obawiają się, że utworzona w 
ten sposób fi rma przejmie więk-
szość kontraktów z państwo-
wych spółek węglowych i 
energetycznych, które w tej 
chwili obsługuje PKP Cargo. 
Stanowią one podstawę dzia-
łalności i dochodów tego prze-
woźnika. – Powstanie nowej 

państwowej spółki doprowadzi 
do niezdrowej konkurencji na 
ograniczonym rynku kolejo-
wych przewozów towarowych. 

Jej konsekwencją będzie utrata 
kontraktów przez PKP Cargo 
i gigantyczne zwolnienia, co 
stawia pod znakiem zapytania 

sens istnienia tej fi rmy – mówi 
Henryk Grymel, przewod-
niczący kolejarskiej Solidar-
ności. – Takie działanie Skarbu 

Państwa uważamy za sabotaż 
gospodarczy i niszczenie naro-
dowego przewoźnika, co 
budzi nasz kategoryczny 
sprzeciw i oburzenie – napi-
sali przewodniczący trzech 
największych kolejarskich 
central związkowych w piśmie 
skierowanym do premier Ewy 
Kopacz. minister infrastruk-
tury i rozwoju Marii Wasiak 
oraz ministra skarbu państwa 
Włodzimierza Karpińskiego.

Henryk Grymel przypo-
mina, że dwa lata temu, gdy 
PKP Cargo wchodziło na 
giełdę, związkowcy domagali 
się zachowania większości 
akcji spółki przez Ministerstwo 
Skarbu Państwa. – Tak było 
tylko przez kilka miesięcy, 
później po cichu sprzedano 
17 proc. akcji. Obecnie Skarb 
Państwa posiada ok. 33 proc. 
akcji, ale docierają do nas 
informacje, że planowana jest 
sprzedaż kolejnej transzy – 
mówi. Podkreśla, że ok. 2 mld 
zł, które PKP Cargo uzyskało 
ze sprzedaży akcji, zostało 
przeznaczonych na spłatę 

długów PKP. – Te pieniądze 
miały pomóc Cargo budować 
silną pozycję na rynku, a 
zostały wydane na zupełnie 
inne cele – dodaje przewodni-
czący kolejarskiej Solidarności.

– Czujemy się oszukani 
przez rząd, który gwarantował, 
że procesy upublicznienia 
akcji PKP Cargo SA na GPW 
mają służyć wzmocnieniu 
pozycji tego narodowego 
przewoźnika towarowego, a 
środki pozyskane z prywaty-
zacji miały służyć na rozwój 
tej fi rmy i wzmocnienie jej 
pozycji na rynku. Obecne 
działania Ministerstwa Skarbu 
Państwa udowadniają, że był 
to tylko pretekst do zdobycia 
środków na oddłużenie PKP 
– podkreślili związkowcy w 
piśmie do premier Kopacz i 
ministrów. Przypomnieli też, 
że przed wejściem PKP Cargo 
na giełdę rządzący zapewniali 
pracowników o bezpieczeń-
stwie spółki i zachowaniu 
pakietu kontrolnego akcji PKP 
Cargo przez Skarb Państwa.

AGNIESZKA KONIECZNY

Kolejny absurd na kolei

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidar-
ność Pracowników Poczty Polskiej zwróciła 
się do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie 
przetargu na obsługę korespondencji ogło-
szonego przez rządowe Centrum Usług 
Wspólnych, który pod koniec ubiegłego roku 
wygrała prywatna spółka InPost.

Wart ok. 33 mln kontrakt zaczął obowią-
zywać w styczniu i obejmuje dostarczanie kore-
spondencji dla ponad 100 instytucji państwo-
wych, m.in. ministerstw, sądów, prokuratury 
i urzędów wojewódzkich. InPost zaoferował 
cenę o 2,8 mln zł niższą od Poczty Polskiej i 
w ten sposób wyeliminował państwowego 
operatora z gry. Okazało się, że niska cena jest 
wynikiem oszczędności związanych m.in. z 
zatrudnianiem pracowników na umowach 
śmieciowych. Jak wynika z doniesień medial-
nych, tylko 7 proc. pracowników InPost 
posiada umowy o pracę. – To niezrozumiałe, że 
przetarg ogłoszony przez rządową instytucję 
wygrała fi rma zarejestrowana na Malcie i na 
Cyprze, a przegrał państwowy operator, który 
odprowadza podatki do budżetu państwa, 
zatrudnia pracowników na umowy o pracę 
i z tego tytułu płaci składki do ZUS – mówi 
Bogumił Nowicki, przewodniczący Solidar-
ności w Poczcie Polskiej. - W ubiegłym roku 
Poczta Polska wpłaciła do budżetu ok. 2,3 mld 
zł z tytułu wszystkich danin, w tym tylko do 
ZUS ponad 660 mln zł. W tym samym czasie 
InPost wpłacił do ZUS zaledwie 13,5 mln zł 
– dodaje przewodniczący.

Bogumił Nowicki przypomina, że w 
październiku ubiegłego roku zmienione 
zostały przepisy dotyczące przetargów publicz-
nych. Zgodnie z nowym prawem, podczas 
przetargów ogłoszonych przez instytucje 
i fi rmy państwowe najniższa cena nie jest 
już najważniejszym kryterium, a pod uwagę 
należy brać tzw. klauzule społeczne, czyli np. 
zatrudnianie pracowników na podstawie umów 
o pracę. Pozwalając wygrać fi rmie, w której 
standardem są umowy śmieciowe, rządowa 
instytucja postawiła się ponad prawem. 

AGA

Śmieciowe 
standardy

Foto: TŚD

Foto: TŚD
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Niezależnie od ostatecznego wyniku kampania Pawła Kukiza już teraz stanowi swego rodzaju fenomen. W kilka tygodni udało 
mu się zebrać 200 tys. podpisów. Bez struktur, pieniędzy i przychylnych mediów. W przedwyborczych sondażach coraz częściej plasuje się na podium. 

Zabrać klanom, oddać obywatelom

Szczegółowy wykaz i przebieg linii komunikacyjnych obsługi-
wanych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w 
Sosnowcu, na które zostaną wprowadzone zakupione w ramach 
realizacji zadania autobusy obrazuje poniższa tabela:

l.p. Nr linii Szczegółowy 
przebiegu linii

Zakres 
modernizacji linii

1 2 3 4

1 815 Sosnowiec – Katowice Pełna 
modernizacja linii

2 723 Sosnowiec – Czeladź Pełna 
modernizacja linii

3 811 Dąbrowa Górnicza – 
Sosnowiec – Katowice

Pełna 
modernizacja linii

4 35 Mysłowice – Sosnowiec – 
Czeladź

Częściowa 
modernizacja linii

5 106 Sosnowiec – Mysłowice Częściowa 
modernizacja linii

6 235 Sosnowiec – Czeladź Częściowa 
modernizacja linii

7 221 Gmina Sosnowiec Częściowa 
modernizacja linii

8 902N Gmina Sosnowiec, Dąbrowa 
Górnicza, Będzin, Czeladź

Częściowa 
modernizacja linii

9 635 Gmina Dąbrowa Górnicza Częściowa 
modernizacja linii

10 808 Dąbrowa Górnicza – 
Sosnowiec – Katowice

Częściowa 
modernizacja linii

W efekcie projektu odnowione zostaną całkowicie trzy linie komu-
nikacyjne transportu publicznego oraz częściowo siedem kolejnych 
linii transportu publicznego w Aglomeracji Górnośląskiej.

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Śląskiego – realna odpowiedź 

na realne potrzeby

„Zakup taboru autobusowego w Przedsiębiorstwie 
Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu”

Benefi cjent:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w 
Sosnowcu 41-219 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 73

Projekt współfi nansowany przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują 

się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1040/342/IV/2014 
z dnia 10.06.2014r. dokonał wyboru do dofi nansowania projektu 
pn.: „Zakup taboru autobusowego w Przedsiębiorstwie Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu” złożonego w ramach Działania 7.2. 
transport publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007-2013 (nr naboru: 07.02.00-075/09).

14 sierpnia 2014 roku Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej 
Sp. z o. o. w Sosnowcu zawarła umowę z Województwem Śląskim, 
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, na dofi nanso-
wanie projektu pn. „Zakup taboru autobusowego w Przedsiębiorstwie 
Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 
Priorytet VII „Transport” Działanie 7.2 „Transport publiczny”, w ramach, 
której Przedsiębiorstwo komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu 
zakupi 14 nowych autobusów, z dotacją wynoszącą aż 85%.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono postępowanie 
przetargowe i wyłoniono wykonawcę (dostawcę autobusów) na:
1) zadanie nr 1 – obejmujące sukcesywne dostawy sześciu sztuk 
autobusów o długości całkowitej zawierającej się w przedziale od 
11,8 metra do 12,5 metra, zwanych dalej „autobusami dwunasto-
metrowymi”,
2)  zadanie nr 2 – obejmujące sukcesywne dostawy ośmiu sztuk 
autobusów o długości całkowitej zawierającej się w przedziale od 
17,5 metra do 18,75metra, zwanych dalej „autobusami osiemna-
stometrowymi”.

Na wykonawcę zadania nr 1 i nr 2, wybrano fi rmę Solaris 
Bus&Coach S.A., ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 
Owińska. 

Umowę na dostawę autobusów podpisano w dniu 7 paździer-
nika 2014 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. 
z o. o. w Sosnowcu 41-219, ul. Lenartowicza 73.

Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu 
upływa 30 marca 2015 r., co oznacza że najpóźniej do tego terminu 
do siedziby Spółki, zostanie dostarczone 14 sztuk nowych autobusów.

Zakupiony tabor autobusowy będzie wykorzystany na terenie 
gminy Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Mysłowice oraz 
Sosnowiec, wchodzących w skład Aglomeracji Górnośląskiej.

Informacja

T
o jest  początek 
drogi po Polskę dla 
obywateli – powie-
dział Paweł Kukiz w 
poniedziałek 23 marca 

tuż po złożeniu w siedzibie 
Państwowej Komisji Wyborczej 
podpisów pod swoją kandy-
daturą na urząd prezydenta 
RP. Podpisów zebrał dwa razy 
więcej, niż wymagane 100 tys., a 
jak przekonuje szef jego sztabu 
Patryk Hałaczkiewicz przesyłki z 
wypełnionymi listami poparcia 
cały czas spływają do siedziby 
komitetu wyborczego. – W 
dniu, w którym byliśmy w 
PKW, dotarła rekordowa liczba 
podpisów. Szacujemy, że łącznie 
będzie ich już ponad 250 tys. – 
mówi Hałaczkiewicz. 

Zbiórka podpisów pod kandy-
daturą Pawła Kukiza miała 
całkowicie oddolny, obywa-
telski charakter. Na stronie 
internetowej jego komitetu 
wyborczego www.kukiz.org 
zarejestrowało się kilka tysięcy 
wolontariuszy. Na własny koszt 
drukowali formularze, orga-
nizowali zbiórki na ulicach 
miast, zbierali podpisy wśród 
znajomych. – Na początku było 
trochę nerwówki, bo po dwóch 

tygodniach mieliśmy kilkanaście 
tysięcy podpisów. Później zaczęło 
spływać po 10 tys. dziennie, 
a liczba ta każdego dnia była 
coraz wyższa. W okolicach 
7-8 marca wiedzieliśmy już, że 
będzie dobrze – opowiada szef 
sztabu Kukiza. 

Na czym polega fenomen 
Kukiza, któremu udało się 
zmobilizować do wspólnego 
wysiłku tysiące ludzi rozpro-
szonych po całym kraju i na 
pozór nie mających ze sobą nic 
wspólnego? – Jego największym 
atutem jest to, że nie należy do 
żadnego ugrupowania politycz-
nego. Pan Kukiz reprezentuje 
ruch czysto obywatelski. Jego 
program zawiera się w zasadzie 
w haśle: „Przywrócić państwo 
obywatelom”. Wiąże to z wpro-
wadzeniem jednomandato-
wych okręgów wyborczych 
w wyborach do Sejmu. Same 
JOW-y może nie wystarczą, 
aby to państwo obywatelom 
rzeczywiście przywrócić, ale 
może to jest właśnie krok w 
dobrym kierunku – mówi prof. 
Antoni Kamiński, socjolog z 
Instytutu Studiów Politycznych 
PAN, były prezes Transparency 
International Poland.

W ocenie prof. Kamińskiego 
kandydat Kukiz może liczyć 
przede wszystkim na poparcie 
ludzi zdegustowanych tym, co 
dzieje się obecnie na arenie poli-
tycznej i w życiu publicznym.– 
Gdy spojrzymy na kampanie 
prezydenta Komorowskiego i 
Andrzeja Dudy, to tam nie ma w 
zasadzie żadnej dyskusji na temat 
programu, na temat koncepcji 
państwa. Chcielibyśmy się dowie-
dzieć, jak oni widzą rolę urzędu 
prezydenta w kontekście przy-
szłości naszego kraju. Z punktu 
widzenia obywateli to jest rzecz 
kluczowa. Myślę, że Kukiz będąc 
kandydatem protestu, wystar-
tował w wyborach prezyden-
ckich przede wszystkim po to, 
żeby zmobilizować ludzi, którzy 
mają obywatelskie poczucie 
odpowiedzialności za kraj oraz 
poczucie niezadowolenia z 
tego, co się dzieje na scenie 
politycznej – tłumaczy prof. 
Antoni Kamiński.

Paweł Kukiz w rozmowie 
z TŚD sprzed kilku tygodni 
przyznał, że głównym celem 
jego kandydowania jest skon-
solidowanie wszystkich ludzi i 
środowisk dążących do zmiany 
obecnego systemu politycznego 

w Polsce. – Ja zrobię wszystko, co 
w mojej mocy, żeby te wybory 
wygrać, ale jeśli to się nie uda, 
to każdy procent głosów odda-
nych na moją kandydaturę, 
to większa szansa, że w przy-
szłości zdołamy wprowadzić 
do parlamentu nową siłę, która 
zabierze państwo partyjnym 
klanom i odda je obywatelom 
– mówił Kukiz.  

W odróżnieniu od innych 
kandydatów Paweł Kukiz 
mówi prostym językiem o 
sprawach mających pierwszo-
rzędne znaczenie dla funkcjo-
nowania państwa i przyszłości 
jego obywateli. Zdaniem prof. 
Kamińskiego właśnie w tym 
należy szukać źródła dotychcza-
sowych sukcesów jego kampanii. 
– „Etatowi” politycy często 
myślą o państwie nie w kate-
goriach przyszłości kraju, ale 
swoich stanowisk. Nasza scena 
polityczna jest zdominowana 
przez tego typu postawę. Pan 
Kukiz uderza we właściwym 
kierunku, niezależnie od tego, 
jaki będzie końcowy efekt jego 
działań – zaznacza były prezes 
polskiego oddziału Transparency 
International.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: facebook.com
/PrezydentKukiz
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Jest ustawa, nie ma sprawiedliwości
Ta ustawa nie spełnia ocze-
kiwań środowisk weteranów 
opozycji antykomunistycznej. 
Jest jałmużną dla najuboż-
szych z nich. O sprawiedliwość 
musimy nadal walczyć – tak 
działacze opozycyjni z lat 80 
ubiegłego wieku komentują 
przyjętą 20 marca przez 
Sejm RP ustawę o statusie 
Weterana Opozycji Antyko-
munistycznej. 

– Jesteśmy zawiedzeni 
sposobem ustalenia przez parla-
mentarzystów pomocy dla 
weteranów, którzy w wyniku 
działalności opozycyjnej dziś 
żyją w trudnych warunkach. 
Większość sejmową stać było 
tylko na to, by wesprzeć mini-
malną kwotą przez jakiś czas 
tylko najuboższych z nich. 
Żadnego zadośćuczynienia nie 
otrzyma większość bohaterów, 
którzy w latach 80. bez żadnej 
kalkulacji podjęli walkę o wolną 
Polskę – mówi Eugeniusz Kara-
siński, przewodniczący Stowa-
rzyszenia Represjonowanych 
w Stanie Wojennym Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego. 

Zgodnie z ustawą fi nansowe 
zadośćuczynienie od państwa 
wynosić będzie tylko 400 zł 
brutto miesięcznie i wypłacane 
będzie przez okres 1 roku. Na 
pomoc mogą liczyć samotni 
weterani, których dochody w 
miesiącu nie są wyższe niż 120 
proc. najniższej emerytury, czyli 

około 1000 zł brutto. Weterani 
z rodzinami dostaną zapomogi 
pod warunkiem, że miesięczny 
dochód na osobę nie przekracza 
wysokości najniższej emery-
tury. Po upływie roku dochody 
opozycyjnych działaczy będą 
weryfi kowane. Najubożsi wete-
rani będą mogli też ubiegać się o 

jednorazową doraźną pomoc 
fi nansową, np. na zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego. Opozycyjni 
działacze, których dochody 
choćby nieznacznie przekraczają 
ustalone kryteria, nie zostaną 
objęci państwową pomocą. 

Działacze opozycji antyko-
munistycznej już zapowiadają, 

że niezależnie od tego, jakie 
ugrupowania polityczne będzie 
sprawować władzę po jesiennych 
wyborach do Sejmu i Senatu, będą 
się od nich domagać nowelizacji 
ustawy o statusie weterana. Chcą, 
by zmiany wprowadzone zostały 
w oparciu o opracowany przez 
nich już trzy lata temu projekt, 
który w pracach nad ustawą w 
ogóle nie był brany pod uwagę 
przez obecną koalicję rządzącą. 
Dokument zakłada fi nansową 
pomocą państwa dla weteranów, 
którzy udokumentują, że przez 
okres co najmniej 1 roku zajmo-
wali się nieprzerwanie dzia-
łalnością opozycyjną. Zapisy 
projektu dotyczą też objęcia ich 
bezpłatną i dożywotnią opieką 
medyczną. – Skoro obecnie nie 
można było uzyskać godnych 
świadczeń dla dawnych dzia-
łaczy, to rozpoczniemy walkę 
o wprowadzenie do niej spra-
wiedliwych zapisów. Ustawa w 
obecnym kształcie pozostawia 
bardzo wiele do życzenia, ale 
mimo wszystko dziękujemy 
posłom i senatorom, którzy 
stoczyli bój o jej przyjęcie. Tym 

samym utorowali nam drogę 
do jej nowelizacji. Nie może 
być tak, że władza Platformy 
Obywatelskiej daje ochłapy 
garstce weteranów najbiedniej-
szych z biednych, a jednocześnie 
akceptuje sowite emerytury 
dla ich prześladowców, byłych 
funkcjonariuszy aparatu komu-
nistycznego – mówi Andrzej 
Rozpłochowski, jeden z liderów 
Solidarności z lat 80., sygnatariusz 
Porozumienia Katowickiego.

W założeniach ustawa o 
statusie weterana opozycji anty-
komunistycznej miała obowią-
zywać od czerwca 2015 roku, 
ale posłowie koalicji zmienili 
termin jej wejścia w życie na 
31 sierpnia. Dawni działacze 
wskazują, że jej obowiązywanie 
zbiegnie się z uroczystościami 
z okazji 35. rocznicy Sierpnia 
1980 roku. – Naszym zdaniem 
to piarowskie wyrachowanie. 
Przed jesiennymi wyborami 
koalicja chce kosztem tej żałosnej 
ustawy osiągnąć jak największy 
efekt propagandowy – zauważa 
Andrzej Rozpłochowski.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Wielki Tydzień i przypadające w nim Triduum Paschalne to najważniejszy czas w roku liturgicznym. 
Od wieków wielkanocnym obrzędom kościelnym towarzyszą ludowe tradycje. 

Radość Świąt Wielkiej Nocy
W

ielki Tydzień 
rozpoczyna 
się w Niedzie-
lę Palmową, 
a  k o ń c z y 

nieszporami w Wielkanocną 
Niedzielę. W tych dniach wspo-
minamy ostatnie dni Jezusa 
przed ukrzyżowaniem, Jego 
śmierć i Zmartwychwstanie. – 
Wielki Tydzień to zwieńczenie 
40-dniowego postu, to historia 
miłości Boga do człowieka. On 
tak mocno nas umiłował, że dał 
nam w ofi erze swojego Syna, aby 
każdy, kto w niego wierzy, nie 
zginął, ale miał życie wieczne. 
Śmierć Chrystusa na krzyżu jest 
gestem miłości do nas – mówi 
ks. prałat Stanisław Puchała, 
kapelan śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności.

Triduum Paschalne
– Istotą Wielkiego Tygodnia 
jest Triduum Paschalne. Ono 
stanowi centrum naszego 
chrześcijańskiego życia. Te trzy 
dni – Wielki Piątek, Wielka 
Sobota i Niedziela Zmartwych-
wstania Pańskiego – mają nam 
uświadomić, jak bardzo Pan 
Bóg nas ukochał – wskazuje 
ks. prałat Puchała.

Triduum Paschalne inauguro-
wane jest już w Wielki Czwartek, 
bo w liturgii katolickiej święto 
zaczyna się wieczorem dnia 
poprzedniego. W tym dniu rano 
zamiast kościelnych dzwonów 
słychać klekotanie kołatek. W 
każdej diecezji biskupi i prez-
biterzy odprawiają tylko jedno 
nabożeństwo tzw. mszę Krzyża 
Świętego. Ołtarze w kościołach 

nakryte są czarnym obrusem. 
Wieczorem celebrowana jest 
msza Wieczerzy Pańskiej, rozpo-
czynająca Triduum Paschalne.

Wielki Piątek to dzień 
ścisłego postu. W kościołach 
kapłani ubrani są w czerwone 
szaty. Zamiast mszy świętych 
odprawiają Liturgię Męki 
Pańskiej i Drogę Krzyżową. 
Wierni adorują krzyż, na którym 
skonał Chrystus. 

Wielkiej Sobocie towarzyszy 
cisza. To czas odwiedzin Bożego 
Grobu i święcenia pokarmów. 
– Ta cisza pozwala nam zasta-

nowić się nad ogromną miłością 
Pana Boga do nas. Wieczorem w 
kościołach przeżywamy Liturgię 
Paschalną Wielkiej Soboty. To 
najważniejsza i najpiękniejszą 
liturgia w całym roku litur-
gicznym. Podczas niej następuje 
odnowienie przyrzeczeń chrztu 
świętego. Wspaniały hymn ku 
czci Chrystusa „Exsultet” zwia-
stuje nam Zmartwychwstanie 
Pańskie – mówi ks. prałat Puchała.

Chrystus zmartwychwstał
W Wielką Niedzielę wczesnym 
rankiem z kościołów przy 

dźwiękach dzwonów wyruszają 
procesje rezurekcyjne z fi gurą 
zmartwychwstałego Chrystusa. 
Po procesjach odprawiane są 
nabożeństwa rezurekcyjne, 
podczas których Najświętszy 
Sakrament przeniesiony zostaje 
do tabernakulum. – Procesje 
odprawiane są coraz częściej już 
w Wielką Sobotę wieczorem. 
Nie ma w tym nic złego, bo 
tu chodzi przede wszystkim o 
to, byśmy przeżywali wielką 
radość ze Zmartwychwstania 
Pańskiego oraz zmobilizowali 
się do wzajemnej miłości 

– wyjaśnia kapelan śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności.
Po rezurekcji podczas uroczy-
stego śniadania wierni dzielą 
się święconymi pokarmami i 
życzą sobie, aby pokój i radość 
zagościły w ich sercach. 

Tradycje Wielkiej Nocy
Od wieków religijna symbo-
lika wielkanocna przenika się 
z tradycją ludową. Dawniej na 
Śląsku w Wielką Środę paliło się 
żur i wypędzało Judasza. – Młodzi 
chłopcy biegali po polach z palą-
cymi się miotłami osmolonymi 

żywicą. Ludzie wierzyli, że ten 
zwyczaj palenia żuru zapewni 
im dorodne plony. Wypędzenie 
Judasza polegało na spaleniu 
jego kukły, symbolizującej m.in. 
zło i choroby. Dziś ten zwyczaj 
praktykuje się tylko w Skoczowie 
na Śląsku Cieszyńkim, w formie 
pokazowej – wyjaśnia Dobrawa 
Skonieczna-Gawlik, etnograf z 
Górnośląskiego Parku Etnogra-
fi cznego w Chorzowie.

Od Wielkiej Środy zaczynały 
się przygotowywania świą-
tecznych potraw, wypiekanie 
bab i kołoczy. Najpóźniej do 
Wielkiego Czwartku należało 
posprzątać domostwa. – W 
Wielki Piątek obowiązywał 
bezwzględny zakaz szycia, 
przędzenia i używania ostrych 
narządzi, po to by nie przyspo-
rzyć Chrystusowi dodatkowych 
ran – dodaje etnograf.

Dziś nieodłącznymi atrybu-
tami świąt wielkanocnych są jajka 
i bazie, będące symbolami odra-
dzającego się życia, płodności i 
znakiem zwycięstwa Chrystusa 
nad śmiercią. Pani etnograf 
przypomina jednak, że niegdyś 
równie ważne były woda i ogień, 
święcone w kościołach obok 
pokarmów w Wielką Sobotę. – 
To są symbole oczyszczenia. Na 
Śląsku ludzie obmywali się w 
Wielki Piątek w rzece lub stru-
myku o wschodzie słońca. Każdy, 
kto się w tym dniu się wykąpał, 
miał być zdrów przez cały rok. 
Niektórzy starsi mieszkańcy 
regionu do dziś praktykują ten 
zwyczaj – tłumaczy Dobrawa 
Skonieczna-Gawlik.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Foto: w
ikipedia.org/Kpalion

Foto: Ú
ltim

a Cena – Juan de Juanes (1562)
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Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2015 roku):   1.750,00 zł
»  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

(w IV kwartale 2014 roku):  4.138,58 zł
» Najniższa emerytura (od 1 marca 2015 roku):  880,45 zł
»  Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności 

do pracy i renta rodzinna (od 1 marca 2015 roku):  880,45 zł
»  Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności 

do pracy (od 1 marca 2015 roku):  675,13 zł
»  Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności 

do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą 
zawodową i renta rodzinna wypadkowa 
(od 1 marca 2015 roku):  1.056,54 zł

»  Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą 
zawodową (od 1 marca 2015 roku):  810,16 zł

Wypowiedzenie umowy najmu
Zawarłem umowę najmu 
lokalu mieszkalnego na czas 
oznaczony. Ustaliłem z wynaj-
mującym, że czynsz będzie 
płatny miesięcznie. Spóź-
niłem się z zapłatą czynszu 
za okres jednego miesiąca. 
Wynajmujący wypowiedział 
mi ustnie umowę najmu ze 
skutkiem natychmiastowym. 
Czy miał prawo wypowiedzieć 
mi stosunek najmu? (Jan B.)

Co do zasady, zgodnie z art. 
673 § 3 Kodeksu cywilnego, 
jeżeli czas trwania najmu 
jest oznaczony, zarówno 
wynajmujący, jak i najemca 
mogą wypowiedzieć najem 
w wypadkach określonych 
w umowie. Innymi słowy 
wynajmujący oraz najemca 
mogą ułożyć stosunek prawny 
umowy najmu według swojego 
uznania, byleby jego treść lub 
cel nie sprzeciwiały się właś-
ciwości (naturze) stosunku, 
ustawie ani zasadom współżycia 
społecznego. Ustalenia stron 
umowy najmu nie mogą więc 
być sprzeczne z przepisami 
bezwzględnie obowiązującymi 
(Uchwała Sądu Najwyższego 
z dnia 15 lutego 1996 r., sygn. 
akt III CZP 5/96).

Dlatego też, należy zwrócić 
uwagę czy przepisy Kodeksu 
cywilnego lub innych ustaw 
nie przewidują wyłączeń w 
przedmiocie wypowiedzenia 
umowy najmu lokalu miesz-
kalnego zawartej na czas ozna-
czony przez wynajmującego.

W pierwszej kolejności 
należy zwrócić uwagę, na zapis 
art. 688 K.c., który stanowi, iż 
w przypadku gdy czas trwania 
najmu lokalu nie jest ozna-
czony, a czynsz jest płatny 
miesięcznie, najem można 
wypowiedzieć najpóźniej na 
trzy miesiące naprzód na koniec 
miesiąca kalendarzowego. 
Niewątpliwie więc uregulo-
wanie zawarte w art. 688 k.c. 
ogranicza zasadę swobody 
umów w tym sensie, że okres 
wypowiedzenia nie może być 
krótszy niż trzy miesiące. 
Tym samym, przyjęte przez 
ustawodawcę rozwiązanie 
prowadzi do pewnego wzmoc-
nienia trwałości najmu lokali. 
Zważywszy na fakt, iż art. 688 
K.c. ma charakter bezwzględnie 
wiążący Wynajmujący nie 
może wypowiedzieć umowy z 
krótszym okresem wypowie-
dzenia niż zostało to wskazane 
w art. 688 K.c.

Jednocześnie od możliwości 
wypowiedzenia umowy z 
zachowaniem ustawowych lub 
umownych terminów wypo-
wiedzenia należy odróżnić 
możliwość wypowiedzenia 
umowy ze skutkiem natych-
miastowym z powodu zwłoki z 
zapłatą czynszu. W takim przy-
padku ustawodawca zastrzegł 
w art. 672 K.c., że wynajmujący 
może wypowiedzieć najemcy 
umowę najmu bez zachowania 
terminów wypowiedzenia, gdy 
najemca dopuszcza sie zwłoki 
z zapłatą czynszu co najmniej 
za dwa pełne okresy płatności. 
Jeżeli jednak umowa najmu 
dotyczy lokali służących do 
zaspokajania potrzeb mieszka-
niowych, to zastosowanie będzie 
miała w pierwszej kolejności 
ustawa z dnia 21 czerwca 2001 
roku o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywil-
nego (zwanej dalej „ustawą o 
ochronie praw lokatorów”) a 
dopiero w zakresie nieuregu-
lowanym zastosowanie będą 
miały przepisy Kodeksu cywil-
nego dotyczące najmu. Mając 
powyższe na uwadze, należy 
wskazać, iż zgodnie z zapisem 
art. 11 ustawy o ochronie praw 
lokatorów wypowiedzenie 
przez wynajmującego stosunku 
prawnego może nastąpić tylko z 
przyczyn określonych w tymże 
akcie prawnym. W przypadku 
zalegania najemcy z czynszem, 
wynajmujący może wypowie-
dzieć stosunek prawny, jeżeli 
najemca jest w zwłoce z zapłatą 
czynszu lub innych opłat za 
używanie lokalu co najmniej 
za trzy pełne okresy płatności 
pomimo uprzedzenia go na 
piśmie o zamiarze wypowie-
dzenia stosunku prawnego i 
wyznaczenia dodatkowego, 
miesięcznego terminu do zapłaty 
zaległych i bieżących należności. 
Innymi słowy, aby wypowie-
dzenie z powodu nieuiszczenia 
czynszu było skuteczne, musi 
zostać spełniony szereg prze-
słanek. Po pierwsze najemca 
musi pozostawać w zwłoce z 
zapłatą czynszu za trzy pełne 
okresy płatności. Jeżeli czynsz 
był płatny co miesiąc, zale-
głość najemcy powstanie, gdy 
nie zostanie uiszczona kwota 
za trzy ostatnie miesiące. Po 
drugie, wynajmujący musi 
udzielić najemcy miesięcz-
nego terminu, w którym to 
terminie możliwe będzie uisz-

czenie zaległości czynszowych. 
Wraz z wezwaniem wynajmu-
jący musi uprzedzić najemcę 
na piśmie o zamiarze wypowie-
dzenia umowy najmu, jeżeli 
najemca nie uiści zaległości 
w wyznaczonym terminie. 
Dopiero jeżeli najemca w 
dalszym ciągu będzie pozo-
stawał w zwłoce, wynajmujący 
może skutecznie wypowiedzieć 
zawartą umowę najmu. Podkre-
ślenia wymaga fakt, iż umowa 
najmu lokalu mieszkalnego nie 
zostaje rozwiązana ze skutkiem 
natychmiastowym, ale jej skutek 
następuje nie później niż na 
miesiąc naprzód, na koniec 
miesiąca kalendarzowego. 
Co więcej, wypowiedzenie 
powinno zostać złożone w 
formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. Konieczne jest 
również wyraźne wskazanie 
przyczyny wypowiedzenia.

Mając na uwadze powyższe 
wskazane przesłanki umoż-
liwiające wynajmującemu 
wypowiedzenie umowy najmu 
lokalu mieszkalnego, należy 
uznać, iż zachowanie wynaj-
mującego, które Pan opisał, 
stoi w sprzeczności z przepi-
sami regulującymi instytucję 
wypowiedzenia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego. W związku 
bowiem z faktem, iż wynajmuje 
Pan lokal służący do zaspoka-
jania potrzeb mieszkaniowych, 
w pierwszej kolejności będą 
miały zastosowanie zapisy 
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 
r. o ochronie praw lokatorów. 
Podkreślenia wymaga, iż ustawa 
o ochronie praw lokatorów 
przewiduje daleko idące ogra-
niczenia w porównaniu do 
zapisów regulujących insty-
tucje najmu lokalów innych 
niż służące do zaspokajania 
potrzeb mieszkaniowych i to 
bez względu na to czy najem 
został zawarty na czas oznaczony 
czy nieoznaczony. Tym samym, 
wynajmujący nie może dokonać 
wypowiedzenia jedynie na 
podstawie zapisów umowy bądź 
przepisów Kodeksu cywilnego 
(również tych pozwalających 
na przedwczesne zakończenie 
stosunku najmu).

Zważywszy bowiem na fakt, 
iż przepisy ustawy o ochronie 
praw lokatorów są przepi-
sami bezwzględnie obowią-
zującymi, strony umowy nie 
mogą dokonać zmian zapisów 
ustawowych poprzez skró-
cenie terminów wskazanych 

w ustawie, czy też poprzez 
dokonanie modyfi kacji proce-
dury wypowiedzenia umowy z 
powodu nieuiszczenia czynszu.

Istotnym jest, iż zapisy 
ustawy o ochronie praw loka-
torów nie przewidują wypowie-
dzenia umowy najmu lokalu 
mieszkalnego ze skutkiem 
natychmiastowym. Przedmio-
towa ustawa wymaga zacho-
wania tzw. wyprzedzających 
terminów, a więc wypowiedzenie 
będzie możliwe nie później niż 
na miesiąc naprzód, na koniec 
miesiąca kalendarzowego.

Ponadto, okres pozosta-
wania najemcy w zwłoce nie 
może być krótszy niż trzy 
miesiące. Pan natomiast nie 
uiścił zapłaty za jeden miesiąc. 
Ponadto, wynajmujący nie 
wyznaczył Panu dodatkowego 
miesięcznego terminu celem 
umożliwienia Panu spłaty 
zaległości. Wypowiedzenie 
umowy najmu bez wyznaczenia 
miesięcznego terminu umoż-
liwiającego zapłatę zaległego 
czynszu przez najemcę byłoby 
bezskuteczne. Co więcej, wynaj-
mujący nie zachował również 
wymaganej formy pisemnej. 
Podsumowując należy uznać, iż 
wypowiedzenie Panu umowy 
najmu przez wynajmującego 
zostało dokonane z narusze-
niem procedury wypowiadania 
umowy najmu lokalu mieszkal-
nego, jak i z niedochowaniem 
formy pisemnej, a przez to tak 
wadliwie dokonane wypo-
wiedzenie jest nieważne, a w 
konsekwencji nie wywołuje 
skutków prawnych.

Informujemy, że powyższy 
artykuł nie jest opinią ani poradą 
prawną i nie może służyć jako 
ekspertyza przed sądem, urzędem 
czy osobą prywatną. Proszę 
pamiętać, że ze względu na długość 
opracowania artykuł dostarcza 
jedynie informacji ogólnych, które 
w konkretnym przypadku nie 
mogą zastąpić porady prawnej. 

Przypominamy, że osoby posia-
dające Ochronę Prawną CDO24 
mogą zawsze, na bieżąco zasięgnąć 
dodatkowych informacji w depar-
tamencie prawnym CDO24 pod 
numerem telefonu 801 00 31 38 
lub 32 43 43 105, który działa 
codziennie od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8.00 do 
16.30. Pozostałe osoby zainte-
resowane posiadaniem ochrony 
prawnej zapraszamy do zapoznania 
się z ofertą CDO24 na stronie 
internetowej www.cdo24.pl.

Bartosz Duda
CDO24

Podziemna Armia Powraca

Stowarzyszenie Pokolenie wydało płytę DVD pt. „Podziemna 
Armia Powraca”. To zapis widowiska pokazującego historię 
Żołnierzy Wyklętych, które było prezentowane w Centrum 
Kultury Katowic w grudniu 2014 roku. 

„Świetne teksty Leszka Czajkowskiego, wykonywane przez samego 
autora wraz z Pawłem Piekarczykiem, aranżacje Andrzeja Perkmana i 
wspaniałe aktorstwo Jerzego Zelnika, którego głos rozbijał ciszę skupionej i 
wzruszonej sali pełnej słuchaczy, stworzyły kapitalną atmosferę. Piosenki, 
wzmocnione przekazem przygotowanych przez Łukasza Kobielę wizu-
alizacji, nabrały ogromnej ekspresji i dramatyzmu. W wizualizacjach 
wzięły udział liczne grupy rekonstrukcyjne w mundurach i z bronią”.

Płyta w promocyjnej cenie 32 zł 90 gr + koszty przesyłki, 
do nabycia na www.pokolenie.org.pl.

Zamówienia telefoniczne: (32) 209 00 02 
Informacje oraz sprzedaż: Michał Szczepański, tel. 737 568 597 
email: wydawnictwo@pokolenie.org.pl

Ogłoszenie

Konkurs na najaktywniejszego SIP
Ruszyła kolejna edycja konkursu pt. „Najaktywniejszy Społeczny 
Inspektor Pracy”, organizowanego na szczeblu okręgowych 
inspektoratów pracy. Celem konkursu jest m.in. promowanie 
aktywności społecznych inspektorów pracy. Oceniane w nim 
są m.in. działania inspektorów na rzecz poprawy warunków 
bhp w zakładach pracy, działania na rzecz zapewnienia 
prawnej ochrony pracy oraz liczba wydanych zleceń i uwag 
zapisanych w zakładowych księgach SIP. 

Społecznych inspektorów pracy mogą zgłaszać do konkursu 
organizacje związkowe, pracownicy, pracodawcy oraz inspek-
torzy pracy. Komisje konkursowe powołane zostaną przez okrę-
gowych inspektorów pracy. Dokonają one oceny zgłoszonych 
kandydatów oraz wytypują laureatów do nagród i wyróżnień 
ufundowanych przez Państwową Inspekcję Pracy.

Karty zgłoszeń kandydatów wraz z załączoną dokumentacją 
należy przesyłać do właściwych terytorialnie okręgowych inspek-
toratów pracy. Koperty należy opatrzyć napisem „Konkurs na 
najaktywniejszego SlP”.

Osobą odpowiedzialna za organizację konkursu w OIP w 
Katowicach jest Pani Katarzyna Bzdura, nr  tel. (32) 604 16 06, 
email: promocja@katowice.pip.gov.pl. 

Komunikat
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– Wodociągi?
– Tak, słucham?
– Z kranu płynie woda.
– A co ma płynąć?
– Sądząc po rachunku to chyba whisky. 

***
Na rozmowie kwalifi kacyjnej:
– W CV napisał pan, że jest pan tajemniczy. Może pan to 
rozwinąć?
– Nie. 

***
– Kochanie, pójdziesz ze mną na siłownię?
– Uważasz, że jestem gruba?
– No dobra, jak nie chcesz...
– I do tego leniwa?
– Uspokój się.
– Masz mnie za histeryczkę?
– Wiesz, że nie o to chodzi.
– Twierdzisz, że przeinaczam prawdę?
– Nie, po prostu nie musisz ze mną nigdzie iść!
– A dlaczego ci tak zależy, żeby iść samemu? 

***
Żona do męża:
– Nie mogę zasnąć...
– Bo zło nigdy nie śpi. 

***
Kiedyś Holender marzył, żeby jego syn ożenił się z Holenderką. 
Później marzył już, żeby jego syn ożenił się z białą kobietą. 
Teraz marzy, by jego syn ożenił się z kobietą. 

***
Urzędnik do interesanta:
– Codziennie mówię panu, żeby pan przyszedł jutro, a pan 
zawsze przychodzi dzisiaj.

***
– Jaki jest twój szef?
– Surowy, lecz sprawiedliwy. Jeśli kogoś ukarze, to potem 
zawsze powód się znajdzie.

***
Znalazła babka lampę Aladyna. Pociera, tradycyjnie wysko-
czył dżin.
– Czego pragniesz, o pani?
– Bardzo kocham swojego męża. Chcę być dla niego najważ-
niejsza. Chcę, by zawsze spał obok mnie. Chcę, żeby każdy 
dzień zaczynał, kierując na mnie swój wzrok. By bez przerwy 
mnie dotykał i zabierał wszędzie ze sobą.
No i dżin zamienił ją w smartphona.

***
„A czego mam się bać?” – pomyślał Czerowny Kapturek. 
– „Las znam, seks lubię”.

***
Pani w szkole pyta dzieci:
– Ile człowiek ma płuc?
– Dwa! – zgłasza się Jaś.
– Doskonale Jasiu. A skąd ty to wiesz?
– Bo widziałem, jak się moja siostra kąpała.

***
Wsiada nabombowany gość z półlitrówką w łapie do autobusu 
podmiejskiego. Przy wejściu kierowca go haltuje i mówi:
– Gdzie? A za bilet?
Gość podnosi fl achę, przechyla większego łyka i mówi:
– Za bilet!

WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» PO WIELOGODZINNYCH analizach, 
dziesiątkach rozmów z ekspertami, panelach 
dyskusyjnych oraz spotkaniach na najwyż-
szych szczeblach doszliśmy do wniosku, że 
najważniejszym wydarzeniem w kraju w 
ostatnich dniach była brawurowa ucieczka 
kangura z Lędzin. O sprawie jako pierwszy 
poinformował Dziennik Zachodni. Temat 
podchwyciły tabloidy. Dotychczas koja-
rzyliśmy Lędziny wyłącznie z kopalnią 
o słowiańskim imieniu Ziemowit. Teraz 
mówiąc Lędziny, myślimy torbacze. 

» JAKO ŻE INFORMACJE NA TEMAT 
ucieczki początkowo były bardzo skąpe, 
z lubością oddawaliśmy się spekulacjom, 
skąd kangur wziął się w Lędzinach, dlaczego 
uciekł i co niósł w torbie. Gospodzki suge-
rował, że to mógł być skutek traumy, jakiej 
zwierzę doznało w wyniku wizyty Bronko-
busa w Lędzinach. Porzuciliśmy jednak tę 
kuszącą hipotezę, bo po pierwsze daty się 
nie zgadzały, a po drugie to był Bronkobus 
bez Bronka, więc torbacz nie miał się czego 
obawiać. Podróżny twierdził z kolei, że 
australijski zwierz poszedł w długą, aby 
naocznie zapoznać się z różnicą pomiędzy 
Polską radykalną, a racjonalną. Skończyło 
się na tym, że został złapany w siatkę przez 
strażaków i oddany właścicielowi. 

» OSTATECZNIE DOSZLIŚMY do 
wspólnego wniosku, że ucieczka kangura 
to jakiś odprysk pompowanej przez media 
tzw. afery ze SKOK-ami. Kangur mógł być 
maskotką SKOK-ów. Gdyby nie pusta torba, 
idealnie by pasowało. 

» JAK WYNIKA Z INFORMACJI Dzien-
nika Zachodniego, kangur był prezentem 
dla 60-letniego pana Józefa. Prezent zwiał 
tego samego dnia, kiedy został wręczony. 
Pan Józef hoduje również króliki i to przez 
zagrodę królików torbacz przedostał się na 
wolność. To obala nasze wcześniejsze hipo-
tezy. Prawdopodobnie kangur wystraszył 
się, że czeka go los królików. Obetną ogon, 
skroją torbę, wydłużą uszy, każą wybrać 
zgodę i bezpieczeństwo, a z kangurzych 
rzeczy pozostanie mu już tylko skakanie, 
a właściwie kicanie.

» PODRÓŻNEMU PRZY OKAZJI przy-
pomniał się kawał z lat 80-tych, kiedy 
żartowano, że w godle naszego kraju orła 
zastąpi kangur, bo nie dość, że ma pustą 
torbę, to ciągle podskakuje. Gospodzkiego 
po tym sucharze do dziś zęby bolą. 

» Z TEGO POWODU KOŃCZYMY już 
temat kangura z Lędzin i przechodzimy do 

informacji, którą wyczytaliśmy w Super 
Expressie. Otóż myliliśmy się twierdząc, 
że w Sejmie nikt nie myśli strategicznie. To 
nieprawda. Kancelaria Sejmu pomyślała, 
że skoro właśnie rozpoczęła się wiosna, 
to wkrótce będzie lato, a potem jesień, no 
i istnieje wysokie prawdopodobieństwo, 
że po niej przyjdzie zima. Dlatego ogłosiła 
właśnie przetarg na zimowe kurtki i ocie-
plane spodnie dla Straży Marszałkowskiej. 
Kancelaria jest zapobiegliwa i szczegółowo 
określiła, że kurtka powinna być lekka, 
wiatroszczelna, „oddychająca” oraz ciepła, 
a zarazem nie ograniczać swobody ruchów. 
Aha. I jeszcze jedno. Kurtka musi mieć 
24-miesięczną gwarancję i dodatkowo 
12-miesięczny serwis pogwarancyjny. Co 
oni w tych kurtkach robią, że tak się muszą 
zabezpieczyć? 

» ALE TO JESZCZE PRYSZCZ w porów-
naniu z wymaganiami dla zimowych spodni 
dla Straży Marszałkowskiej. SE cytując doku-
mentację przetargową, podał, że „spodnie 
powinny posiadać zamek błyskawiczny 
w rozporku. Powinny być wykończone 
w technologii zwiększającej odporność 
materiału zewnętrznego na wodę”. I tu 
zgłaszamy pewną uwagę. Naszym zdaniem 
materiał wewnętrzny też powinien być 
odporny na wodę, na wypadek gdyby ten 
zamek błyskawiczny w rozporku się zaciął. 

» BRONEK TO JEDEN Z NASZYCH 
najdroższych przywódców. Naprawdę. 
Nie żartujemy. Jak doniósł portal money.pl,
budżet Kancelarii Prezydenta na ten rok 
wyniósł 168 mln zł. To oznacza, że jest 
czwartym najdroższym przywódcą w Europie. 
Rekordzistą jest prezydent Włoch, który 
kosztuje podatników rocznie 940 mln zł. 
Drugie miejsce zajmuje prezydent Francji 
Francois Hollande – 410 mln zł rocznie, 
czyli niespełna 2,5 bronka. Plasująca się 
na ostatnim miejscu podium brytyjska 
rodzina królewska wydaje na utrzymanie 
ponad 216 mln zł, czyli kosztuje brytyjskich 
podatników jednego bronka z niewielkim 
haczykiem. Bronek plasuje się tuż za 
podium, ale jeśli po raz kolejny zostanie 
prezydentem to kto wie? Może wskoczy 
na podium, jak nie przymierzając kangur 
na Lędziny.

» KOŃCZYMY WIEŚCI INFORMACJĄ, 
że rząd ogłosił, iż od nowego roku wpro-
wadzi program wsparcia dla osób naju-
boższych, którzy z powodu nieznacznego 
przekroczenia progów dochodowych tracą 
uprawnienia do świadczeń rodzinnych. Ten 
skądinąd słuszny program nosi niepoko-
jącą nazwę „Złotówka za złotówkę”. To nie 
brzmi jak obietnica, ale jak groźba – oko 
za oko, ząb za ząb.

PODRÓŻNY&GOSPODZKI 
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ROZBAWIŁO nas to

Autopromocja

Czy w Twoim miejsCzy w Twoim miejscu pracy przestrzegane są przepisy prawa pracy?cu pracy przestrzegane są przepisy prawa pracy?
Czy Twoje stanowisko pracy jest bezpieczne?Czy Twoje stanowisko pracy jest bezpieczne?

Czy w pracy Czy w pracy potrzebujesz pomocy?potrzebujesz pomocy?

ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ.ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ.

ZORGANIZOWANI MAJĄ LEPIEJ!ZORGANIZOWANI MAJĄ LEPIEJ!
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I ZAŁÓŻ ZWIĄZEK:SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I ZAŁÓŻ ZWIĄZEK:

tel.:tel.:  32 728 41 1332 728 41 13
e-mail:e-mail:  rozwoj@solidarnosckatowice.plrozwoj@solidarnosckatowice.pl


