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abp Józef Kupny:  Wyzwaniem, z 
którym musimy się zmierzyć, jest 
kryzys zaufania zauważalny niemal 
na każdym kroku. » STRONA 6

prof. Mieczysław Kabaj:  W przypadku 
polskiej gospodarki tempo wzrostu 
płac jest niższe niż tempo wzrostu 
produktywności. » STRONA 3

SPRAWY ZWIĄZKU

Projekt ustawy o 
dialogu społecznym
» KOMISJA KRAJOWA NSZZ SOLIDAR-
NOŚĆ NA NADZWYCZAJNYM posiedzeniu 
ratyfi kowała projekt ustawy o Radzie Dialogu 
Społecznego, która ma zastąpić niefunkcjonu-
jącą od 2013 roku Komisję Trójstronną i przy-
wrócić funkcjonowanie trójstronnego dialogu 
społecznego w Polsce. 
Nowa ustawa znacząco zwiększy uprawnienia 
związków zawodowych i pracodawców w 
relacjach ze stroną rządową. Rada będzie 
znacznie bardziej niezależna od rządu w 
porównaniu do Komisji Trójstronnej. Stano-
wiska przewodniczącego Rady będą obej-
mować rotacyjnie przedstawiciele każdej ze 
stron dialogu. » strona 3

MOTORYZACJA

Kolejne fi asko 
rozmów we Fiacie
» DYREKCJA FIATA UZALEŻNIA 
PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ OD ZGODY 
związków na wprowadzenie wydłużonych 
okresów rozliczeniowych czasu pracy. Jeżeli 
w negocjacjach nie nastąpi przełom, po 8 
kwietnia w fabryce może rozpocząć się strajk.
Przewodnicząca Solidarności w fi rmie Wanda 
Stróżyk podkreśla, że podczas negocjacji 
pracodawca mówił jedynie o wydłużeniu 
okresów rozliczeniowych. – Rozmowy na ten 
temat możemy rozpocząć dopiero po uzgod-
nieniu godziwego wzrostu wynagrodzeń – 
mówi. Związkowcy domagają się podwyżki 
w wysokości 500 zł brutto dla wszystkich 
pracowników fi rmy. Fiasko kolejnej rundy 
rozmów w FAP powoduje, że strajk staje się 
coraz bardziej realny. » strona 4

SŁUŻBA ZDROWIA

Premie dla 
pracowników
» PREMIE OD 200 ZŁ DO 300 ZŁ 
BRUTTO OTRZYMAJĄ W KWIETNIU 
pracownicy  Górnośląskiego Centrum 
Zdrowia Dziecka w Katowicach. O ich 
wypłatę zawnioskowała do dyrekcji szpitala  
zakładowa Solidarność. Miesiąc wcześ-
niej placówka otrzymała od Ministerstwa 
Zdrowia akredytację na specjalistyczne 
procedury medyczne, która znacznie podnosi 
jej prestiż. – Nasi pracownicy zadbali o 
to, by GCZD spełniało kryteria nałożone 
przez komisję akredytacyjną. Przekonaliśmy 
dyrekcję szpitala, że za to powinni zostać 
docenieni – wyjaśnia Bogdan Dąbrowski, 
szef szpitalnej Solidarności. » strona 4



O
jciec opowiadał mi kiedyś, jak to na 
jego kopalni pracował facet, który 
codziennie przynosił do pracy na 

drugie śniadanie sznity z kotletem, czym 
na dodatek bezczelnie chwalił się przed 
kolegami. Był to początek lat osiemdzie-
siątych ze wszystkimi przykrymi konse-
kwencjami dla obywateli, jakie ten okres 
charakteryzowały. Jedną z tych uciążli-
wych cech gospodarki niedoboru, był 
stały niedostatek produktów mięsnych na 
rynku detalicznym. Skoro więc mięsa nie 
było w sklepach, tym bardziej nie powinno 
się ono codziennie znajdować usmażone i 
opanierowane między kromkami chleba 
w torbie owego delikwenta. 

Atmosfera z dnia na dzień stawała się 
coraz bardziej gęsta, a amator kanapek ze 
schabowym coraz bardziej podejrzany. 
Gość był do bólu zwyczajny, mieszkał w 
blokowisku jak wszyscy, dojeżdżał do roboty 
przewozem razem z innymi. Jego żona 
nie była kierowniczką sklepu mięsnego, 
a wujek nie zasiadał w komitecie woje-
wódzkim PZPR. Gdyby nie te kotlety, faceta 
nie wyróżniałoby kompletnie nic. Hipotez 
wyjaśniających aferę mięsną i pogłosek 
na jej temat przybywało. W najlepszym 
wypadku jegomość mógł uczestniczyć w 
nielegalnym obrocie wieprzowiną z lewego 
uboju dokonywanego przez krewnych ze 
wsi. W najgorszym, to aż strach pomyśleć. 
Kto pamięta tamte czasy, wie dlaczego.

Górnicy w końcu nie wytrzymali i 
postanowili raz na zawsze przeciąć speku-
lację. Przycisnęli typa, zabrali mu torbę, 
komisyjnie rozwinęli papier śniadaniowy i 
zbadali jego podejrzaną zawartość. Wówczas 
okazało się, że zamiast kotletów facet tak 
naprawdę codziennie wsuwa kanapki z 
plackami ziemniaczanymi. W jednej chwili 
nieszczęśnik przeistoczył się z gościa, na 
którego lepiej uważać, w zbiorowe pośmie-
wisko, a jego misterny plan wywyższenia 
się ponad innych skończył się jedną wielką 
gańbą, na wspomnienie której, czerwieni 
się pewnie do dzisiaj.

Choć czasy się zmieniły i kanapki z 
kotletem nie stanowią już na szczęście 

powodu do zazdrości, to specjalistów od 
picu wciąż nie brakuje. Od tygodnia cały 
internet pieje ze znanego prezentera tele-
wizyjnego, który lubuje się w piętnowaniu 
„typowo polskich” przywar, a ostatnio 
chwalił się, że podczas zagranicznych 
wakacji kupił fotelik dla dziecka w super-
markecie, a gdy wracał do kraju oddał go 
z powrotem do sklepu, oszczędzając w ten 
chytry sposób parę groszy. Inny ważniak, 
szycha w PZPN został aresztowany w 
Dublinie, gdy przed meczem Irlandia-
-Polska sprzedawał pod stadionem bilety, 
które dostał za darmo jako przedstawiciel 
polskiej federacji piłkarskiej. 

A teraz morał zamiast puenty. Drodzy 
Czytelnicy, nie denerwujcie się, gdy sąsiadka 
w Wielką Sobotę zamiast koszyczka ze 
święconką, przyniesie do kościoła kosz na 
bieliznę z 5 kilogramami wędlin, pisankami 
ze strusich jaj i czekoladowym zającem 
o rozmiarach kangura. Nie irytujcie się 
gdy sąsiad pod kościół znajdujący się 100 
metrów od waszego bloku zajedzie swoją 
wypucowaną audicą rocznik 1995, nad 
którą Niemiec płakał jak sprzedawał i łka 
z tęsknoty do teraz. Nie wkurzajcie się, 
gdy robiąc świąteczne zakupy, przyjdzie 
wam stać w kolejce do kasy pół godziny 
za gościem, który wypakował koszyk 
tak, jakby szykował się nie na święta, ale 
na kilkuletnią okupację. Miłośnicy picu i 
szpanu zawsze istnieli i istnieć będą. Nic 
na to nie poradzimy. Tak więc zamiast 
się nimi przejmować, skupmy się na tym 
co naprawdę ważne. I ten apel dołączam 
Szanowni Czytelnicy do najserdeczniej-
szych życzeń pogodnych i radosnych świąt 
Wielkiejnocy dla Was i Waszych bliskich. 

TRZECI Z CZWARTĄ;)
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LICZBA tygodnia

289 
mld euro
wyniosło zadłużenie zagraniczne Polski na 
koniec czwartego kwartału 2014 roku - 
podał Narodowy Bank Polski. W ciągu roku 
zadłużenie zagraniczne wzrosło o ponad 11 
mld euro. Na koniec 2007 roku, polski dług 
zagraniczny wynosił zaledwie 133,77 mld 
euro. Tak więc od początku rządów Platformy 
Obywatelskiej w naszym kraju, wzrósł on 
ponad dwukrotnie. Podczas dekady Gierka, 
czyli w latach 1970-1980 nasz zagraniczny 
dług wzrósł o 23 mld ówczesnych dolarów. 
Zaciągnięte wówczas zadłużenie spłacaliśmy 
przez ponad 30 lat.

CHODZI O TO zwłaszcza...
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Rekordowo niskie 
bezrobocie  

S
topa bezrobocia w Niemczech spadła 
w marcu do najniższego poziomu od 
momentu zjednoczenia Niemiec w 

1990 roku. Z przytaczanego przez agencje 
komunikatu Federalnego Urzędu Pracy 
wynika, że w marcu, po uwzględnieniu 
czynników sezonowych, wyniosła ona 
6,4 proc. wobec 6,5 proc. w lutym. 

W lutym liczba osób bezrobotnych 
zmniejszyła się o 20 tys. Zgodnie z 
raportem FUP obecnie wyrównana sezo-
nowo liczba bezrobotnych w największej 
gospodarce strefy euro wynosi niespełna 
2,8 mln osób.

Strajk służby Jej 
Królewskiej Mości

P
racownicy królewskiego zamku 
Windsor żądają podwyżek i zapo-
wiadają strajk. Pracownicy skarżą 

się również na ciągłe dokładanie im 
kolejnych obowiązków takich jak m.in. 
oprowadzanie wycieczek czy służenie 
jako tłumacze. – Ci pracownicy są lojalni 
wobec swojego pracodawcy i starają się 
zapewnić turystom królewskie przyjęcie 
w zamku – oświadczył szef związku 

zawodowego zrzeszającego pracowników 
zamku Mark Serwotka cytowany przez 
brytyjski dziennik The Guardian.

Jak podkreśla, osoby nowo przyjęte 
do służby zarabiają zaledwie 14,4 tys. 
funtów rocznie czyli ok. 80 tys. zł. Związek 
zawodowy, który reprezentuje 120 z 200 
pracowników Windsoru, zorganizuje 
głosowanie, w którym wypowiedzą się 
oni w sprawie strajku. Byłby to pierwszy 
taki protest w historii. Jeśli decyzja o 
proteście zapadnie, rozpocznie się on 
pod koniec kwietnia, na tydzień przed 
wyborami parlamentarnymi w Wielkiej 
Brytanii.

Belgowie protestują

30 
marca w Belgii rozpoczął się 
ogólnokrajowy protest przeciwko 
rządowym oszczędnościom. 

Związki zawodowe domagają się także 
m.in. opodatkowania zysków z inwestycji 
kapitałowych. 

W niedzielę ulicami Brukseli przema-
szerowało ok. 15 tys. osób. Podobna mani-
festacja została zorganizowana kolejnego 
dnia. Demonstranci protestowali przeciwko 
decyzjom rządu premiera Charlesa Michela 
dotyczącym cięć wynagrodzeń w sektorze 
publicznym oraz ograniczeniu świadczeń 
społecznych. 

W środę związkowcy planują prote-
stować m.in. w Charleroi, Liege, Antwerpii 

i Brugii. Zapowiadają, że jeśli nie spotka 
się to z pozytywną odpowiedzą rządu, 
zorganizują strajk generalny.

W grudniu ubiegłego roku ogłoszony 
przez związki zawodowe strajk generalny 
przeciw rządowym oszczędnościom spara-
liżował transport kolejowy i lotniczy w 
całej Belgii.

Włosi zabierają 
auta urzędnikom

B
lisko 900 tys. euro zarobił włoski rząd 
na sprzedaży 107 aut używanych do tej 
pory przez administrację państwową. 

Uzyskane w ten sposób pieniądze mają 
zostać przeznaczone na redukcję długu 
publicznego. 

151 samochodów zostało wystawio-
nych na jednym z internetowych portali 
aukcyjnych. Wszystkie znalazły nabywce. 
Większość pozostała we Włoszech, dwa poje-
chały za granicę – jeden do Niemiec, drugi 
do Australii. Włoski rząd zamierza sprzedać 
w najbliższym czasie 1500 samochodów. 
Zalecił też aby wszystkie, które pozostaną 
do dyspozycji państwowych urzedników 
były wyłącznie włoskiej produkcji. 

W Polsce liczba samochodów pozosta-
jących do dyspozycji urzędników admi-
nistracji centralnej jest większa od liczby 
karetek pogotowia. 

OPRAC. ŁK 

Nie wkurzajcie się, stojąc w 
kolejce do kasy za gościem, który 
wypakował koszyk tak, jakby 
szykował się nie na święta, 
ale na kilkuletnią okupację. 

Ogólnopolski protest strażaków
» 30 MARCA KRAJOWA SEKCJA POŻARNICTWA 
NSZZ Solidarność rozpoczęła ogólnopolską akcję protestacyjną. 
Jej powodem jest brak odpowiedzi minister spraw wewnętrznych 
Teresy Piotrowskiej na związkowe postulaty. Kierująca resortem 
miała je rozpatrzyć do 16 marca. Żądania KSP NSZZ Solidarność 
dotyczą głównie poprawy warunków pracy i płacy w PSP. Związ-
kowcy domagają się waloryzacji wynagrodzeń strażaków według 
stopy infl acji liczonej od 2008 roku. Postulują też podniesienie 
stawki rekompensaty za służbę w godzinach nadliczbowych z 60 
proc. stawki godzinowej do kwoty nie mniejszej niż 100 proc. 
stawki godzinowej strażaka. Ich żądania dotyczą również ureal-
nienia budżetów komend PSP.
– Nasze żądania są jak najbardziej uzasadnione, bo pensje 
strażaków zamrożone są od 2008 roku. Przebieg i zakończenie 
protestu uzależniamy od podjęcia przez resort rozmów w tej 
sprawie – informuje Damian Kochoń, przewodniczący Śląskiej 
Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność. 
Protest ma tzw. charakter kroczący. Od 30 marca stopniowo będą 
do niego przystępować strażacy z kolejnych województw. O termi-
nach ich dołączenia do akcji protestacyjnej decyduje Krajowy 
Sztab Protestacyjny. 

Pikieta w Światowy Dzień Zdrowia
» 7 KWIETNIA W ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 
związkowcy z Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność 
będą pikietować przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Celem 
protestu będzie m.in. zwrócenie uwagi na degradację polskiej 
służby zdrowia. – Od lat w służbie zdrowia brak jest korzystnych 
zmian dla pacjentów i pracowników. Na opiekę zdrowotną rząd nie 
zwiększa w wystarczającym stopniunakładów fi nansowych. Kolejne 
projekty dla naszej branży nie mają wpływu na poprawę jakości 
leczenia. Powodują wyłącznie powiększenie biurokracji w placów-
kach medycznych – wskazuje Halina Cierpiał, przewodnicząca 
Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność.
Organizatorzy pikiety przewidują, że weźmie w niej udział kilkuset 
związkowców ze wszystkich branż służby zdrowia z całej Polski. 
– Z naszego regionu pod kancelarię premiera przyjedzie ponad 
100 osób – zapowiada Halina Cierpiał. 

Protest nauczycieli
» 28 KWIETNIA PRZED KANCELARIĄ PREMIERA 
odbędzie się ogólnopolska manifestacja pracowników oświaty. 
Do 15 kwietnia wszystkie struktury związkowe Krajowej Sekcji 
Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność mają wejść 
w spory zbiorowe z pracodawcami. Powodem zaostrzenia trwa-
jącego od jesieni ubiegłego roku protestu w oświacie jest brak 
reakcji rządu na postulaty związkowców. Oświatowa Solidarność 
domaga się 9 proc. waloryzacji wynagrodzeń pracowników oświaty. 
W marcu Ministerstwo Edukacji poinformowało związkowców, że w 
budżecie nie ma pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli. 
Pozostałe postulaty oświatowej Solidarności dotyczą m.in. zaprze-
stania likwidacji szkół i zwolnień nauczycieli, poprawy warunków 
pracy oraz przywrócenia wcześniejszych emerytur dla nauczycieli. 

OPRAC. BEA
Źródło: Dział Informacji KK 
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Komisja Krajowa NSZZ Solidarność na nadzwyczajnym posiedzeniu ratyfi kowała projekt ustawy o Radzie 
Dialogu Społecznego, która ma zastąpić niefunkcjonującą od 2013 roku Komisję Trójstronną.

Projekt ustawy o dialogu społecznym
N

o w a  u s t a w a 
z n a c z ą c o 
zwiększy upraw-
nienia związków 
zawodowych i 

pracodawców w relacjach ze 
stroną rządową. Zgodnie z 
zapisami projektu każdej ze 
stron będzie przysługiwać 
prawo wnoszenia spraw pod 
dyskusje Rady. Strona społeczna 
otrzyma też tzw. pośrednią 
inicjatywę ustawodawczą. 
Związki zawodowe i organizacje 
pracodawców zyskają prawo do 
składania wspólnie uzgodnio-
nych założeń projektów ustaw. 
Nieprzyjęcie takiego projektu 
do dalszych prac przez Radę 
Ministrów będzie wymagało 
pisemnego uzasadnienia. 

Partnerzy społeczni zyskają 
również prawo do wysłuchania 
publicznego oraz kierowania 
zapytań do poszczególnych 
ministrów. Strona praco-
dawców i pracowników będzie 
mogła występować do Sądu 
Najwyższego z wnioskiem o 
wykładnie przepisów w obsza-
rach objętych działalnością 
Rady, a także do Trybunału 
Konstytucyjnego z wnioskiem 

o zbadanie zgodności tych 
przepisów z Konstytucją. 
Przedstawiciele związków 
zawodowych oraz organizacji 
pracodawców będą mogli 
zawierać ponadzakładowe 
układy zbiorowe pracy oraz 
porozumienia określające 

wzajemne zobowiązania obu 
stron. 

Ustawa nałoży na rząd nowe 
obowiązki między innymi w 
zakresie dostępu do informacji 
np. odnośnie projektu budżetu 
na kolejny rok i wykonania 
budżetu za rok bieżący.

Posiedzenia Rady Dialogu 
Społecznego będą się odbywały 
co najmniej raz na dwa miesiące 
i będą jawne. Ze strony rządu w 
Radzie zasiadać będą osoby co 
najmniej w randze sekretarza 
lub podsekretarza stanu. Człon-
kowie Rady będą powoływani 

przez prezydenta, na wniosek 
premiera, reprezentatywnych 
organizacji związkowych i 
reprezentatywnych organizacji 
pracodawców. Członkowie 
Rady będą musieli wykonywać 
mandat osobiście. Przewodni-
czącym Rady będzie rotacyjnie 
przedstawiciel każdej ze stron. 
Zmiana na stanowisku przewod-
niczącego będzie następowała 
co rok. Przewodniczącemu 
będzie podlegać Biuro Rady 
Dialogu Społecznego oraz jego 
dyrektor, co znacząco zwiększy 
niezależność tej instytucji od 
rządu w porównaniu do Komisji 
Trójstronnej. 

Projekt ustawy przewiduje 
też utworzenie Wojewódzkich 
Rad Dialogu Społecznego w 
miejsce Wojewódzkich Komisji 
Dialogu Społecznego. Mają 
one powstać przy marszałkach 
województw, a nie jak do tej 
pory przy wojewodach. WRDS 
będą opiniowały projekty stra-
tegii rozwoju województwa i 
programy z zakresu działal-
ności związków zawodowych 
i organizacji pracodawców. 
Strony będą mogły zawierać 
porozumienia oraz zajmować 

się rozwiązywaniem konfl iktów 
między pracownikami i praco-
dawcami na terenie danego 
województwa.

Projekt ustawy o Radzie 
Dialogu Społecznego został 
opracowany wspólnie przez 
reprezentatywne związki zawo-
dowe, organizacje pracodawców 
i przedstawicieli rządu. W 
pracach nad ustawą ze strony 
związkowej uczestniczyły NSZZ 
Solidarność, OPZZ i Forum 
Związków Zawodowych, a ze 
strony pracodawców Konfe-
deracja Pracodawców Prywat-
nych  Lewiatan, Pracodawcy RP, 
Związek Rzemiosła Polskiego 
i Business Centre Club.

Ostateczny kształt projektu 
został uzgodniony podczas 
dwudniowego spotkania stron, 
które zakończyło się 23 marca. 
W ciągu dwóch tygodni od 
tej daty centrale związkowe i 
organizacje pracodawców mają 
uzyskać akceptację projektu ze 
strony swoich ciał statutowych, a 
rząd przeprowadzić konsultacje 
międzyresortowe. Następnie 
projekt trafi  do Sejmu.

OPRAC. ŁK
Źródło: Dział Informacji KK

Foto: W
. O

brem
ski

Związki zawodowe lekarstwem na nierówności społeczne
Przepaść między bogatymi i 
biednymi jest największa od 
30 lat i stale rośnie. Jak wska-
zuje raport Międzynarodo-
wego Funduszu Walutowego, 
lekarstwem na nierówności 
są silne związki zawodowe 
i podniesienie płacy mini-
malnej. 

Jak wynika z raportu 
OECD: Focus on Inequality 
and Growth, dzisiaj 10 proc. 
najlepiej uposażonych w 
krajach OECD zarabia średnio 
9,5 raza więcej niż 10 proc. 
osób o najniższych docho-
dach. Dla porównania w 
1980 roku ten współczynnik 
wynosił 7 do 1. Dysproporcja 
w zarobkach rośnie z roku na 
rok. Dochody najbiedniejszej 
części społeczeństw w latach 
prosperity rosną znacznie 
wolniej od dochodów bogat-
szej części społeczeństwa z 
kolei w czasach kiepskich dla 
gospodarki zarobki najgorzej 
sytuowanych spadają znacznie 
szybciej. 

Nierówności szkodzą gospodarce
Eksperci OECD wskazują, 
że rosnące dysproporcje w 
dochodach mają negatywny 
wpływ na wzrost gospodarczy. 
W ostatnich dwóch dekadach 
powiększanie się luki w zarob-
kach najbogatszych i najbied-
niejszych grup społecznych 
obniżyło wzrost gospodarczy 
w krajach należących do tej 
organizacji średnio o 0,35 
proc. rocznie. Skumulowana 
strata PKB spowodowana 

tylko tym czynnikiem w ciągu 
ostatnich 25 lat wyniosła więc 
ok. 8,5 proc. 

Płace kreują popyt
W ocenie prof. Mieczysława 
Kabaja, ekonomisty z Insty-
tutu Pracy i Spraw Socjalnych 
w Warszawie w gospodar-
kach takich jak polska, w 
których znaczna część wzrostu 
jest budowana przez popyt 
wewnętrzny, negatywny wpływ 
nierówności płacowych na 
gospodarkę jest jeszcze większy. 

– Osoby najgorzej zarabiające 
wydają całe swoje dochody i 
to w głównej części na arty-
kuły podstawowe, produko-
wane w kraju. W ten sposób 
kreują popyt. Z kolei najle-
piej zarabiająca część społe-
czeństwa wydaje zaledwie 
60-65 proc swoich dochodów. 
Resztę gromadzą w formie 
oszczędności. Jeżeli później te 
oszczędności są zamieniane na 
inwestycje, to jest dobrze, ale 
przecież nie zawsze tak się dzieje 
– wyjaśnia prof. Kabaj.

Silne związki i wyższe płace
Przyczyn stale powiększącej 
się przepaści między bogatymi 
i biednymi jest kilka. Wśród 
najważniejszych ekonomiści 
wymieniają zazwyczaj globali-
zację, która wymusza konku-
rencję płacową pomiędzy 
robotnikami z różnych krajów 
oraz rozwój technologiczny, 
który premiuje wysoko wyspe-
cjalizowanych pracowników. 
Jednak ekspertki Międzyna-
rodowego Funduszu Walu-
towego Florence Jaumotte 

i Carolina Osorio Buitron w 
cyklicznej publikacji Finance & 
Development wskazują jeszcze 
jedną ważną przyczynę pogłę-
biania nierówności płacowych. 
Z ich badań przeprowadzo-
nych na podstawie danych 
ekonomicznych z najlepiej 
rozwiniętych gospodarek 
świata w latach 1980-2010 
wynika, że za to szkodliwe 
dla gospodarki zjawisko 
w dużej części odpowiada 
coraz mniejsze uzwiązko-
wienie oraz spadek płacy 
minimalnej w stosunku do 
mediany dochodów w danym 
kraju. – Słabnięcie związków 
zawodowych obniża siłę 
negocjacyjną pracowników 
w relacjach z właścicielami 
kapitału i najlepiej zarabiają-
cymi – wskazują ekonomistki. 

Ile warta praca menedżera?
Tam, gdzie związki zawodowe 
są słabe, menedżerowie mogą 
w dowolny sposób kształtować 
swoje wynagrodzenia co, jak 
wskazuje raport MFW, często 
prowadzi do sytuacji, w której 
ich zarobki znacznie przewyż-
szają rzeczywistą wartość ich 
pracy oraz znaczenie dla funk-
cjonowania przedsiębiorstw.

Autorki wskazują również, 
że silny ruch związkowcy 
wywiera presję na polityków, 
mobilizując swoich członków 
do głosowania na te ugru-
powania polityczne, które 
wynoszą na sztandary propra-
cownicze postulaty niwelujące 
dysproporcje dochodowe. 

Z kolei w krajach, gdzie związki 
zawodowe są słabe, a podział 
dochodów nierównomierny, 
najlepiej zarabiająca część 
populacji może manipulować 
zarówno gospodarką, jak i 
systemem politycznym dla 
własnej korzyści, ale ze szkodą 
dla całości społeczeństwa. 

Rząd powinien reagować 
Z raportu wynika również, 
że odpowiedzią na rosnące 
dysproporcje płacowe i szkod-
liwą koncentrację dochodu w 
grupie najlepiej sytuowanej 
części populacji powinny być 
konkretne działania rządzą-
cych. Chodzi przede wszystkim 
o powiązanie płac z wydaj-
nością pracy oraz wdrożenie 
instrumentów, dzięki którym 
w procesie kształtowania 
wynagrodzeń uczestniczyłyby 
wszystkie strony: zarówno 
menedżerowie, właściciele 
przedsiębiorstw oraz akcjo-
nariusze, a także pracownicy 
i ich przedstawiciele. – W 
przypadku polskiej gospo-
darki, szczególnie istotnym 
elementem jest powiązanie 
wynagrodzeń ze wzrostem 
produktywności. Gdyby 
między wydajnością pracy 
a przeciętnymi wynagro-
dzeniami zachowana była 
relacja, która występuje w 
zachodnich krajach Unii Euro-
pejskiej, przeciętne wynagro-
dzenia w Polsce już w 2011 
roku wynosiłyby ok. 5 tys. zł 
– podkreśla prof. Kabaj. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK
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Premie w Górnośląskim 
Centrum Zdrowia Dziecka
» PREMIE OD 200 DO 300 ZŁ BRUTTO 
otrzymają wraz z wypłatą za kwiecień pracow-
nicy Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w 
Katowicach-Ligocie. Wysokość premii uzależniona 
będzie od ich indywidualnych stawek wynagro-
dzeń. O fi nansową gratyfi kację dla szpitalnego 
personelu zawnioskowała w marcu do dyrekcji 
GCZD zakładowa Solidarność.
Miesiąc wcześniej placówka otrzymała od Mini-
sterstwa Zdrowia akredytację na specjalistyczne 
procedury medyczne, która znacząco podnosi 
prestiż szpitala oraz zwiększa jego możliwości 
w pozyskiwaniu środków fi nansowych z NFZ na 
leczenie pacjentów. – Nasi pracownicy włożyli 
bardzo dużo pracy w to, aby szpital akredytację 
uzyskał. Zadbali o to, aby każda jednostka orga-
nizacyjna w GCZD spełniała kryteria nałożone 
przez komisję akredytacyjną. Przekonaliśmy 
dyrekcję szpitala, że ludzie powinni zostać doce-
nieni. Wiemy, że spora część zysków wypracowa-
nych za ubiegły rok musi zostać przeznaczona 
na niezbędne inwestycje, ale kawałek tego tortu 
należy się również pracownikom – informuje 
Bogdan Dąbrowski, przewodniczący Solidarności 
w szpitalu.
Po rozmowach ze związkowcami dyrekcja GCZD 
postanowiła też przeznaczyć środki na premię 
uznaniową dla wyróżniającego się szpitalnego 
personelu. Pieniądze zostaną wypłacone w 
kwietniu, a decyzję o tym, kto je otrzyma i w 
jakiej wysokości, podejmą bezpośredni przełożeni 
pracowników. 

Bony świąteczne w 
Katowickich Wodociągach
» WSZYSCY PRACOWNICY KATOWICKICH 
Wodociągów SA otrzymali bony świąteczne w 
wysokości 190 zł. O ich przyznanie wnioskowały 
do pracodawcy dwa związki zawodowe działające 
w spółce. – To istotna pomoc, bo zarobki w fi rmie 
nie są zbyt wysokie – mówi Janusz Macherski, 
przewodniczący zakładowej Solidarności.
Oprócz wniosku o przyznanie bonów na święta, 
związkowcy zwrócili się też do zarządu spółki 
o bony z okazji przypadającego 10 maja Dnia 
Pracownika Gospodarki Komunalnej oraz o 
podwyżki wynagrodzeń. – Czekamy na odpowiedź 
pracodawcy dotyczącą tych postulatów. Mamy 
nadzieję, że podobnie jak w przypadku bonów 
świątecznych będzie korzystna dla załogi – mówi 
Macherski.
W spółce Katowickie Wodociągi zatrudnionych jest 
ok. 750 pracowników. Uzwiązkowienie wynosi 
30 proc. załogi. Macherski, który kieruje zakła-
dową organizacją „S” od września ubiegłego roku, 
ma  nadzieję, że pracownicy dostrzegą działania 
podejmowane przez Solidarność i będą zapisy-
wali się do związku. – Od września przybyło nam 
30 nowych członków. To sporo, ale czekamy na 
kolejnych pracowników. Im nas będzie więcej, 
tym łatwiej będzie prowadzić negocjacje z praco-
dawcą – mówi szef zakładowej Solidarności.

Bony świąteczne 
w jaworznickim MZDiM
» BONY TOWAROWE O WARTOŚCI 200 ZŁ 
otrzymają na święta wielkanocne wszyscy pracow-
nicy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w 
Jaworznie. O ich przyznanie zwrócili się do praco-
dawcy związkowcy z zakładowej Solidarności. – 
Dyrektor od razu zgodził się na zaproponowaną 
przez nas wartość bonów. Cieszy, że po raz kolejny 
pokazał, że docenia załogę. Gdy wnioskujemy o 
okolicznościowe bonusy fi nansowe, to zwykle nie 
ma sprzeciwów ze strony pracodawcy – mówi Piotr 
Sala, przewodniczący zakładowej Solidarności.
MZDiM w Jaworznie zatrudnia blisko 70 osób. 
Średnia płaca w fi rmie razem z tzw. trzynastką i 
nagrodą roczną wynosi ok. 3 tys. zł brutto.

OPRAC. BEA, AGA

J
eżeli  w negocjacjach 
nie nastąpi przełom, po 
8 kwietnia w zakładzie 
może rozpocząć się strajk. 
– Zamiast o podwyżkach, 

pracodawca chciał rozmawiać 
wyłącznie o wydłużeniu okresów 
rozliczeniowych. My od początku 
mówimy, że jakiekolwiek rozmowy 
na ten temat możemy rozpocząć 
dopiero po uzgodnieniu godziwego 
wzrostu wynagrodzeń pracow-
ników – mówi Wanda Stróżyk, 
przewodnicząca Solidarności w 
Fiat Auto Poland.

Solidarność domaga się 500 
zł brutto podwyżki dla wszyst-
kich pracowników. Pracodawca 
oferuje 100 zł brutto lub 200 zł pod 
warunkiem, że związki zawodowe 
zgodzą się na wydłużenie okresów 
rozliczeniowych. – Tych spraw 
nie można łączyć. Pracownicy 
zasłużyli na podwyżki, a zakład na 
nie stać. Co roku wypracowujemy 
setki milionów złotych zysków. 
W ubiegłym roku płace stanowiły 
niespełna 2 proc. wszystkich 
kosztów naszej fi rmy. Gdyby praco-
dawca zgodził się na proponowane 
przez nas podwyżki, pieniądze, 
które musiałby przeznaczyć na 
ten cel, stanowiłyby zaledwie ok. 
9 proc.  ubiegłorocznych zysków 
– wylicza Wanda Stróżyk.

W ocenie zakładowej Soli-
darności wydłużenie okresów 
rozliczeniowych czasu pracy do 
12 miesięcy mogłoby spowodować 
pozbawienie pracowników wyna-
grodzeń za pracę w godzinach 
nadliczbowych. – Obawiamy się, 

że w praktyce wyglądałoby to tak, 
że np. przez pół roku pracujemy 
we wszystkie soboty bez dodatko-
wego wynagrodzenia, a później 
zamiast pieniędzy  dostajemy 
dni wolne. Nie zgodzimy się 
na takie rozwiązanie. Możemy 
rozmawiać o wydłużeniu okresów 
rozliczeniowych, ale na warun-
kach korzystnych dla pracow-
ników. Najpierw jednak musimy 
rozwiązać sprawę płac – wskazuje 
Wanda Stróżyk.

Fiasko zakończonej 26 marca 
rundy rozmów w FAP powoduje, 
że coraz bardziej realne staje 
się rozpoczęcie strajku w tym 
zakładzie. – W sobotę 28 marca 
spisaliśmy protokół rozbieżności 
zamykający rokowania w ramach 
sporu zbiorowego. Kolejnym 
krokiem będzie wystąpienie do 
Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej o wyznaczenie media-
tora. Akcję strajkową zawiesiliśmy 
do 8 kwietnia. Liczymy, że do 

tego czasu pracodawca zmieni 
swoją postawę i uda się podpisać 
porozumienie – podkreśla prze-
wodnicząca.

Na przełomie stycznia i lutego 
w tyskiej fabryce Fiata oraz w spół-
kach kooperujących Solidarność 
zorganizowała referendum, w 
którym pracownicy zdecydowali 
o rozpoczęciu akcji strajkowej. W 
FAP 95 proc. głosujących opowie-
działo się za tą forma protestu.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Kolejna runda bez porozumienia

Fiaskiem zakończyła się kolejna runda rozmów płacowych w Fiat Auto Poland. 
Pracodawca w dalszym ciągu uzależnia jakiekolwiek podwyżki od zgody związków 
zawodowych na wprowadzenie 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych czasu pracy. 

Wyższe wynagrodzenia 
w PG Silesia
Blisko 800 pracowników Przed-
siębiorstwa Górniczego Silesia w 
Czechowicach-Dziedzicach otrzy-
mało w marcu kilkadziesiąt złotych 
podwyżki brutto do płacy zasad-
niczej. Z kolei prawie 200 pracow-
ników, którzy uzyskali dodatkowe 
kwalifi kacje, zmieniło stanowiska 
pracy i ich zarobki wzrosły od 200 
do nawet 1000 zł brutto.

Podwyżki w PG Silesia to efekt 
porozumienia z 28 listopada 2014 
roku pomiędzy pracodawcą a 
związkami zawodowymi. – Płace 
skorygowaliśmy w oparciu o zapis 
Zakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy, który gwarantuje załodze 
roczną waloryzację płac o średni 
wskaźnik infl acyjny z ostatnich trzech 
lat. Na razie podwyżki otrzymało 
tylko 800 osób z uwagi na to, że w 
ubiegłym roku sytuacja fi nansowa 
kopalni była dość trudna. Podczas 
planowanych na lipiec rozmów 
płacowych z pracodawcą upomnimy 
się o waloryzację pensji pozostałych 
pracowników. Powalczymy też o 
zwiększenie rocznego wskaźnika 
przyrostu wynagrodzeń dla całej 
załogi. Obecnie Silesia nieźle sobie 

radzi i wszystko wskazuje na to, że 
2015 rok zamkniemy zyskiem – 
wyjaśnia Dariusz Dudek, przewod-
niczący Solidarności w PG Silesia.

Od 200 do nawet 1000 zł brutto 
wzrosły też od marca zarobki blisko 
200 pracowników Silesii, którzy po 
nabyciu dodatkowych kwalifi kacji 
i uprawnień zmienili stanowiska 
pracy. Dudek informuje, że podczas 
rozmów płacowych z pracodawcą 
w listopadzie 2014 roku tylko zakła-
dowa Solidarność upomniała się o 
przeszeregowanie zarobków. Prze-
wodniczący dodaje, że 200 przekwa-
lifi kowanych pracowników zyska 
nie tylko na pensjach. Wzrośnie im 
również naliczana od miesięcznych 
stawek wynagrodzeń comiesięczna 
20-procentowa premia.

PG Silesia zatrudnia blisko 1800 
pracowników. Firma z czeskim kapi-
tałem funkcjonuje od 2010 roku. 
Rozpoczęła działalność na bazie 
spółki pracowniczej, która powstała 
w przeznaczonej do zamknięcia 
czechowickiej kopalni Silesia. Spółka 
utworzona została dzięki staraniom 
zakładowej Solidarności.

BEA
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Porozumienie 
w Plastic Omnium
400 zł brutto premii na święta wiel-
kanocne otrzymają na początku 
kwietnia pracownicy spółki Plastic 
Omnium Auto Exteriors w Klesz-
czowie. Nagroda o takiej samej 
wartości wypłacona zostanie im 
również na Boże Narodzenie. 800 
zł brutto wyniesie też dofi nan-
sowanie do wakacyjnego wypo-
czynku. Łączna kwota nagród i 
tzw. wczasów pod gruszą wyniesie 
1600 zł brutto na pracownika.

Pieniądze wynegocjowane 
z pracodawcą przez zakładową 
Solidarność zastąpią odpis na 
Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych, który wynosi 1093,93 
zł brutto na osobę. Porozumienie 
w tej sprawie podpisane zostało 30 
marca, po trwających blisko trzy 
miesiące negocjacjach. - To były 
bardzo długie i trudne rozmowy. 
Pracodawca proponował tylko 
kwotę odpowiadającą wartości 
odpisu na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych. Chciał 
nią objąć również pracowników 
zatrudnionych przez agencję pracy 
tymczasowej. Argumentowaliśmy, 
że jesteśmy przedstawicielami 

wyłącznie załogi naszej spółki i dla 
naszych ludzi takie rozwiązanie 
byłoby bardzo krzywdzące. Osta-
tecznie wynegocjowaliśmy sumę 
1600 zł dla każdego pracownika 
Plastic Omnium, czyli tyle samo, 
co w ubiegłym roku. Pracownicy 
agencyjni z rocznym stażem 
pracy otrzymają połowę tej kwoty 
– mówi Krzysztof Masłowski, 
przewodniczący Solidarności w 
Plastic Omnium Auto Exteriors.

Masłowski informuje też, że 
podczas negocjacji pracodawca 
zobowiązał się do powiększenia 
kwoty nagrody z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia o 150 zł brutto, 
pod warunkiem, że sytuacja fi nan-
sowa firmy będzie pod koniec 
roku korzystniejsza.

Spółka Plastic Omnium Auto 
Exteriors w Kleszczowie zajmuje się 
produkują m.in. zderzaków samo-
chodowych. Jej właścicielem jest 
francuska fi rma Plastic Omnium. 
W zakładzie zatrudnionych jest 
blisko 460 pracowników. Średnia 
płaca produkcyjna wynosi około 
1900 zł brutto.

BEA
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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

W ciągu ostatnich kilku dni na 
trasy obsługiwane przez PKM 
Sosnowiec wyjechało 14 nowo-
czesnych autobusów, zaku-
pionych za 17 mln zł. 85 proc. 
tej kwoty pochodziło z dotacji 
unijnych. Nowe pojazdy są 
klimatyzowane, wyposażone 
w monitoring, można w nich 
korzystać z WiFi, a dzięki 
zamontowanym gniazdom 
USB podładować telefon. 
Wszystkie pojazdy zostały 
dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

– Autobusy posiadają 
w i z u a l n y  i  d ź w i ę k o w y 
system zapowiadania przy-
stanków, a zapowiedzi są 
podawane wewnątrz i na 
zewnątrz pojazdu – mówi 
Piotr Drabek, dyrektor ds. 
technicznych PKM Sosnowiec. 
Podkreśla, że przyciski, służące 
do komunikacji pasażerów z 
kierowcą są podświetlone i 
opisane w alfabecie Braille’a, 
co ma ułatwić podróżowanie 
osobom niewidzącym. Prze-
woźnik pomyślał także o 
niepełnosprawnych poru-
szających się na wózkach 
inwalidzkich. Z obszaru 
tzw. niskiej podłogi zostały 

usunięte wszystkie zbędne 
elementy. – Aranżacja auto-
busów została uzgodniona z 
producentem, są one znacznie 
szersze i przestronniejsze od 
standardowych pojazdów 
– dodaje Piotr Drabek. Oprócz 
powierzchni dla wózków 
inwalidzkich specjalne miejsca 

zostały przygotowane dla 
matek z dziećmi.

Nowe autobusy obsługują 
trzy linie: 815, 723 oraz 811. 
Zdaniem przedstawiciela spółki 
to właśnie z tych połączeń 
korzysta najwięcej pasażerów. 
Autobus nr 815 kursuje między 
Sosnowcem i Katowicami, 723 

obsługuje trasę Sosnowiec – 
Czeladź, natomiast 811 to 
połączenie między Dąbrową 
Górniczą, Sosnowcem i Kato-
wicami. – Te trzy linie zostały 
w pełni zmodernizowane. 
Ludzie, którzy z nich korzy-
stają każdego dnia zostaną 
obsłużeni w taki sam sposób. 

To ma znaczenie dla osób 
niepełnosprawnych, które 
planują podróż i mogą mieć 
pewność, że przyjedzie autobus 
niskopodłogowy – dodaje 
dyrektor. Nowe autobusy w 
miarę możliwości przewoź-
nika będą kursowały także 
na siedmiu innych trasach. 
Są to linie 35, 106, 235, 221, 
902N, 635, 808. 

P K M  S o s n o w i e c  j e s t 
największym przewoźnikiem 
w KZK GOP. Przedsiębiorstwo 
obsługuje ponad 60 linii, 
wożąc ponad 45 milionów 
pasażerów rocznie. Komu-
nikuje Sosnowiec m.in. z 
Katowicami, Mysłowicami, 
Będzinem, Czeladzią, Dąbrową 
Górniczą i Jaworznem. Spółka 
prowadzi systematyczną 
wymianę taboru. Przełomowe 
były lata 2006 i 2007, kiedy 
zakupione zostały 72 nowe 
autobusy. – To był jeden z 
największych projektów unij-
nych zrealizowanych w Polsce 
– podkreśla Piotr Drabek. Na 
tym nie koniec. Przewoźnik już 
planuje pozyskanie kolejnych 
100 mln zł, które przeznaczy 
na zakup ponad 60 pojazdów.

AGA

Artykuł sponsorowany

Nowoczesne autobusy w PKM Sosnowiec

Foto: PKM
 Sosnow

iec

Jan Paweł II pomógł uwierzyć Polakom, że możliwe jest wyrwanie się z komunistycznej dyktatury. Ważnym krokiem 
na drodze do demokracji było powstanie pierwszego na wschodzie Europy wolnego związku zawodowego.

Bez niego nie byłoby Solidarności
W 

czerwcu 1979 
roku, zaledwie 
pół roku po 
konklawe, Jan 
Paweł II przy-

jechał do Ojczyzny. Pokłosiem 
tej wizyty było przebudzenie 
Polaków, którzy nabrali prze-
konania, że mają prawo do 
samostanowienia. To właśnie 
podczas tej pielgrzymki, na 
placu Zwycięstwa w Warszawie 
papież wypowiedział pamiętne 
słowa: „Niech zstąpi Duch Twój 
i odnowi oblicze ziemi. Tej 
ziemi”. Sumienia i serca rodaków 
głęboko poruszył podczas mszy 
odprawionej w Gnieźnie. W tym 
miejscu przypomniał historię 
polskiego narodu, zakwestio-
nował podział świata na dwa 
przeciwległe bloki i z pełnym 
przekonaniem podkreślił, że 
„nie może być Europy sprawied-
liwej bez Polski niepodległej”.
Jan Paweł II był przekonany, 
że przemiany w Polsce rozpo-
częły się właśnie w 1979 roku. 
11 listopada 2003 roku podczas 
ostatniego już w swoim życiu 
spotkania z delegacją Solidarności 
wspominał pierwszą pielgrzymkę 
do Ojczyzny. – Dziękuję Bogu 
za rok 1979, w którym wspólne 
pragnienie pomyślności ucie-
miężonego narodu zwyciężyło 

nad nienawiścią i chęcią odwetu 
i stało się zaczynem budowania 
demokratycznego państwa – 
powiedział.

Z uwagą śledził to, co dzieje 
się w kraju – zryw robotników w 
1980 roku, podpisanie porozu-
mień sierpniowych i powstanie 
Solidarności, z którą wiązał 
ogromne nadzieje. Podobnie 

jak miliony Polaków marzył 
o przywróceniu godności 
zwykłym ludziom. Praca, 
relacje między pracowni-
kami i pracodawcami stały się 
istotną częścią jego nauczania. 
Encyklika "Laborem Exer-
cens" poruszająca te problemy 
ukazała się już w 1981 roku i 
była trzecią encykliką napi-

saną przez Ojca Świętego. Jan 
Paweł II zaznaczył w niej, że 
celem pracy i jej podmiotem 
zawsze ma pozostać człowiek 
i podkreślił, że ludzie pracy 
muszą mieć prawo do zrze-
szania się w wolnych związkach 
zawodowych. Odwołania do 
papieskiej encykliki znalazły 
się w uchwale programowej 

I Krajowego Zjazdu Delegatów 
NSZZ Solidarność.

Karnawał Solidarności nie 
trwał długo, nadzieje na lepszą 
przyszłość zdławił stan wojenny. 
Z roku na rok sytuacja w kraju 
pogrążającym się w kryzysie 
gospodarczym stawała się trud-
niejsza. Wydarzeniem, które 
pomogło Polakom wyrwać się 

z apatii, była pielgrzymka Jana 
Pawła II w 1987 roku. Podczas 
homilii wygłoszonej w Gdyni 
Ojciec Święty pytał rodaków, 
dlaczego zwątpili i nawiązał do 
solidarności międzyludzkiej. – 
W imię przyszłości człowieka 
i świata trzeba było wypowie-
dzieć to słowo solidarność. 
Dziś płynie ono szeroką falą 
poprzez świat, który rozumie, że 
nie możemy żyć wedle zasady 
„wszyscy przeciw wszystkim”, ale 
wedle zasady „wszyscy z wszyst-
kimi”, „wszyscy dla wszystkich” 
– podkreślił Jan Paweł II.

Innym symbolicznym wyda-
rzeniem było przemówienie 
Ojca Świętego wygłoszone w 
polskim parlamencie 11 czerwca 
1999 roku. Nawiązał do roli i 
znaczenia Solidarności. Podkreślił, 
że „S” wybrała drogę pokojowej 
walki o prawa człowieka. Przy-
pomniał, że nie ma wolności bez 
solidarności. Zaznaczył też, że 
pamięć o moralnych przesła-
niach Solidarności, winna w 
większym stopniu oddziaływać 
na jakość polskiego życia zbio-
rowego, styl uprawiania polityki 
czy jakiejkolwiek działalności 
publicznej, zwłaszcza takiej, 
która jest sprawowana na mocy 
społecznego wyboru i zaufania.

AGNIESZKA KONIECZNY

Św. Jan Paweł II
Pontyfi kat Jana Pawła II roz-
począł się 16 października 
1978 roku i trwał 27 lat. Oj-
ciec Święty zmarł 2 kwietnia 
2005 roku. Zaledwie 6 lat 
później został wyniesiony na 
ołtarze. Ogłoszenia papieża 
świętym już w chwili jego 
śmierci domagał się tłum 
zgromadzony na placu św. 
Piotra w Watykanie, wznoszą-
cy okrzyki „santo subito”, czy-
li natychmiast święty. 1 maja 
2011 roku papież Benedykt 
XVI ogłosił Jana Pawła II bło-
gosławionym, 27 kwietnia 
2014 roku w Niedzielę Miło-
sierdzia Bożego Jan Paweł II 
został kanonizowany.

Foto: pixabay.com
/joaoaugustof
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Ksiądz Arcybiskup pochodzi z 
Górnego Śląska, gdzie do dziś 
bardzo mocno eksponuje się 
kult pracy. Jak ten szczególny 
szacunek dla pracy zapamiętał 
ksiądz z rodzinnego domu? 

– W okresie mojego dzieciń-
stwa główną rolę w tworzeniu 
etosu pracy na Górnym Śląsku 
odgrywała specyfi czna kultura 
zawodowa oparta na zasa-
dach hierarchii, dyscypliny i 
odpowiedzialności za pracę. 
Ciężka i niebezpieczna praca 
w przemyśle wydobywczym 
i hutniczym domagała się od 
pracowników właśnie takich 
postaw i zachowań. Odpowie-
dzialność za pracę wyrażała 
się przede wszystkim w zdol-
ności do poprawnego prze-
widzenia konsekwencji, jakie 
wynikają z własnych działań 
związanych z wykonywaną 
pracą. Z odpowiedzialnością 
wiązała się rzetelność pracy, 
a więc punktualność, dokład-
ność, sumienność i solidność w 
wykonywaniu nawet drobnego 
zadania. Jedną z głównych cech 
tego etosu była również praco-
witość. Wiązała się ona nawet z 
postawą pewnej akceptacji uciąż-
liwości i trudów związanych z 
pracą. Jest godne podkreślenia, 
i to dobrze pamiętam z różnych 
spotkań rodzinnych, że robot-
nicy nie krytykowali uciążli-
wości pracy, ale wszelka krytyka 
dotyczyła złej organizacji pracy, 
niesprawiedliwego traktowana 
i wyzysku. Nieuzasadnione 
narzekania na pracę wzbudzały 
w rodzinie i środowisku pracy 
niechęć, a nawet podejrzenie 
o lenistwo. Z pracowitością 
związane były także szacunek 
dla pracy, obowiązkowość, kole-
żeńskość i solidarność. Taki etos 
pracy charakterystyczny był dla 
moich rodziców, ojciec pracował 
najpierw na kopalni, potem w 
elektrowni, mama na kolei. Taki 
etos pracy dominował w środo-
wisku rodzinnym, sąsiedzkim, 
on mnie kształtował i jest mi 
bliski do dnia dzisiejszego.
Jakie wyzwania będą dla 
Księdza Arcybiskupa szcze-
gólnie ważne w posłudze Krajo-
wego Duszpasterza Ludzi Pracy? 

– Przed duszpasterzem jest 
zawsze jedno najważniejsze 
wyzwanie: prowadzić powie-
rzony sobie lud do zbawienia. 
Oczywiście musi on uwzględ-
niać okoliczności, w jakich 
sprawuje swoją posługę oraz 
potrzeby wiernych, którym 
służy. Wyzwaniem, z którym 
uważam musimy się zmierzyć 
jako Kościół w Polsce, jest kryzys 
zaufania, zauważalny niemal 
na każdym kroku. Życie nasze 
stanie się nie do zniesienia, jeśli 
jedni nie będą ufać drugim, 
jeśli będziemy kierować się 
podejrzliwością o złe intencje 
w stosunku do osób, z którymi 
współpracujemy. Dotyczy to: 
pracodawców, pracobiorców, 
polityków, przedstawicieli 
wszystkich grup społecz-
nych. Drugim wyzwaniem 
jest budzenie świadomości, że 

cała sfera życia gospodarczego 
nie może być oddzielona od 
człowieka i moralności. Prze-
cież każda działalność gospo-
darcza jest owocem jakiejś 
decyzji ludzkiej, poddana więc 
jest także prawu moralnemu i 
ocenie moralnej.
W latach 80. XX w. Duszpa-
sterstwo Ludzi Pracy odegrało 
bardzo ważną rolę w procesie 
przemian w Polsce, w walce o 
jej wolność. Wówczas księża 
wspierali strajkujących robot-
ników, upominali się o ich 
prawa i godność. Dziś okazuje 
się, że po blisko 35 latach te 
postulaty są wciąż aktualne, 
choć żyjemy w zupełnie innych 
czasach. Jakie zjawiska zacho-
dzące obecnie w świecie pracy 
najbardziej Księdza niepokoją?

– Brak dialogu. Papież Franci-
szek zauważa, że dziś w świecie 
panuje kultura nieintegracji oraz 
osłabiania więzi społecznych. 
Rzeczywiście jesteśmy coraz 
częściej świadkami odrzucania, 
starć, budowania podziałów 
i takiej kultury, w której jeśli 
ktoś nie jest potrzebny, zostaje 
precz wyrzucony. Efektem 
tego, iż różne grupy społeczne 
nie rozmawiają ze sobą, jest 
„przeniesienie negocjacji”, 
dotyczących warunków pracy 
na ulicę. Jako antidotum na tego 
rodzaju prądy Ojciec Święty 
proponuje budowania kultury 
spotkania. Myślę, że to wyzwanie 
staje przed Duszpasterstwem 
Ludzi Pracy, które nie tyle ma 

uczestniczyć w dialogu jako 
jedna ze stron, ale jako podmiot 
oferujący przestrzeń spotkania. 
Chciałbym, by nasze duszpa-
sterstwo było jak dom, który 
wciąż pozostaje otwarty, by 
bracia mogli się w nim spotkać 
i wspólnie rozwiązywać poja-
wiające się problemy. 
W czasach, gdy praca stała się 
przedmiotem wyzysku, mani-
pulacji i zniewolenia człowieka, 
Ewangelia Pracy m. in. niesie 
nam nadzieję i mobilizuje nas 
do poszukiwania nowych, 
lepszych rozwiązań. A czego 
Ewangelia Pracy powinna uczyć 
pracodawców?

– Ewangelia zawsze uczy nas 
jednego: miłości do Boga i do 
człowieka. Bez względu na to 
czy ktoś jest pracownikiem czy 
pracodawcą. Istnieje biblijny 
midrasz pewnego rabina, żyją-
cego w XII w. Przywoływał go 
kilkakrotnie papież Franciszek. 
Opowiada on historię budowy 
wieży Babel i mówi, że do jej 
powstania potrzebne były 
cegły. Oznaczało to, że trzeba 
najpierw pracować nad ich 
produkcją: mieszać glinę, nosić 
słomę, wszystko przygotować, 
a potem włożyć do pieca. Kiedy 
cegła była gotowa, musiała 
być wyniesiona na górę. Ze 
względu na ilość włożonej 
pracy, cegła była skarbem. 
Kiedy spadała i rozbijała się, 
była to narodowa tragedia, a 
robotnik, który temu zawinił, 
był karany. Kiedy jednak spadał 

robotnik, nie działo się nic. 
To samo dzieje się dzisiaj: 
kiedy inwestycje w bankach 
tracą wartość, albo akcje fi rmy 
spadają jest tragedia, ale jeśli 
ludzie umierają z głodu, nie 
mają właściwej opieki zdro-
wotnej, warunków do rozwoju 
swojej rodziny, są wyzyski-
wani, oszukiwani, zwodzeni, 
wówczas wielu uważa, że nic 
nie szkodzi. Gdzie tu miłość 
bliźniego?
Jakie obecnie NSZZ Solidarność 
powinien wypełniać zadania, 
by mieć udział w przywróceniu 
etosu pracy, w przypominaniu, 
że człowiek zawsze pracuje z 
innymi i dla innych? 

– Historia Solidarności uczy, 
jak wiele można osiągnąć 
współpracując dla wspól-

nego dobra. Ona także wska-
zuje, że związek nigdy nie 
walczył „przeciwko komuś”. 
Zawsze walczył „o coś” lub 
„w obronie kogoś”. Mimo, iż 
okoliczności się zmieniają, ta 
zasada powinna nadal obowią-
zywać. Jeśli podejmujemy 
działania, to nie przeciwko, 
ale dla kogoś. Poza tym w 
kulturze, którą charakteryzuje 
szum medialny, głos poje-
dynczej osoby ma niewielkie 
szanse, by zostać usłyszanym. 
Solidarność zawsze mówiła za 
tych, którym głos odbierano 
lub którzy sami bali się mówić. 
Dziś także powinna być głosem 
tych, którym służy. 
Jakie życzenia chciałby Ksiądz 
Arcybiskup przekazać polskim 
pracownikom, członkom NSZZ 

Solidarność na nadchodzące 
Święta Wielkanocne? 

– Chrystus opuściwszy grób 
stanął pomiędzy Apostołami i 
rzekł im: „Pokój wam”. Pierw-
szym darem zmartwychwsta-
łego Pana jest pokój, który 
pragnie On ofi arować wszystkim 
ludziom, przywracając w ten 
sposób światu zranionemu 
grzechem, jego pierwotne 
piękno i blask. Z okazji Świąt 
Wielkiej Nocy życzę wszystkim, 
by śpiewając radosne „Alle-
luja”, w swoich rodzinach i 
wspólnotach doświadczyli 
prawdziwego pokoju, który 
przynosi Bóg. Niech Jezus, 
który pokonał śmierć pomaga 
zwyciężać wszystko, co mogłoby 
zburzyć ten pokój w nas samych 
i w naszych domach.

Z abp. Józefem Kupnym, Krajowym Duszpasterzem Ludzi Pracy rozmawia Beata Gajdziszewska

By nasze duszpasterstwo było jak dom

Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych

życzę wszystkim członkom
Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność,

aby Cud Zmartwychwstania Pańskiego 
przyniósł Wam radość, pokój i nadzieję.

Niech wielkanocna refl eksja da Wam siłę w pokonywaniu 
codziennych trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Bronisław Skoczek
przewodniczący RSEiR NSZZ Solidarność

Metropolita wrocławski 
abp Józef Kupny jest nowym 
Krajowym Duszpasterzem 
Ludzi Pracy. Na ten urząd 
mianowało go w marcu 368 
zebranie plenarne Konferencji 
Episkopatu Polski. Abp Józef 
Kupny jest Ślązakiem. Urodził 
się 23 lutego 1956 roku w 
Dąbrówce Małej. Jest doktorem 
nauk humanistycznych w 
zakresie fi lozofi i i socjologii. 
W latach 2001-2006 był 
rektorem Wyższego Śląskiego 
Seminarium Duchownego w 
Katowicach. Tu również w 
2006 roku objął urząd biskupa 
pomocniczego. W 2013 roku 
papież Franciszek mianował 
go metropolitą wrocławskim.

Abp Józef Kupny przejął 
funkcję Krajowego Dusz-
pasterza Ludzi Pracy od 
ks.  Kazimierza Ryczana, 
biskupa-seniora diecezj i 
kieleckiej, który przeszedł 
na emeryturę. Powinnością 
duchownego sprawującego 
ten urząd jest m.in. rozwój 
duchowy i moralne wzmoc-
nienie ludzi pracy poprzez 
katechezę. Pierwszym krajowym 
duszpasterzem ludzi pracy był 
kardynał Henryk Gulbinowicz, 
od 2004 roku arcybiskup-senior 
archidiecezji wrocławskiej.

Ogłoszenie

Foto: Biuro prasow
e archidiecezji w

rocław
skiej
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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

Serdecznie dziękuję

Przyjaciołom 
ze śląsko-dąbrowskiej Solidarności

za wyrazy współczucia oraz za okazane mi 
wsparcie i słowa pocieszenia po śmierci 

MOJEGO BRATA

Irena Przybysz z rodziną

Zasiedzenie służebności gruntowej
Korzystam od trzydziestu 
pięciu lat z drogi dojazdowej 
do swojej posesji, która prze-
chodzi przez grunt należący 
do sąsiada. Droga została 
utwardzona za pomocą płyt 
betonowych. Przed kilkoma 
miesiącami doszło do sprze-
daży nieruchomości, na której 
przebiega droga dojazdowa. 
Nowy właściciel negatywnie 
ustosunkował się do dalszego 
korzystania z drogi dojazdowej 
oraz wybudował ogrodzenie 
tym samym uniemożliwiając 
przejazd. Czy przysługuje mi 
prawo zasiedzenia służebności 
drogi dojazdowej? (Wojciech S.)

Służebności są ograniczo-
nymi prawami rzeczowymi 
ustanowionymi na cudzej 
nieruchomości, mającymi na 
celu zapewnienie określonej 
korzyści każdoczesnemu właś-
cicielowi nieruchomości wład-
nącej. Służebność zatem polega 
na posiadaniu pewnych upraw-
nień do cudzej nieruchomości, 
które w zwykłych warunkach 
przysługiwałyby jej właścicie-
lowi. Do powstania służebności 
gruntowych dochodzi na 
podstawie czynności prawnej, 
orzeczenia sądowego, decyzji 
administracyjnej bądź w drodze 
zasiedzenia. W tym miejscu 
należy zauważyć, iż służebność 
gruntowa jest jedynym ograni-
czonym prawem rzeczowym, 
które może zostać ustano-
wione z mocy prawa w trybie 
zasiedzenia.

W pierwszej kolejności 
należy zwrócić uwagę na fakt, 
iż warunkiem koniecznym 
nabycia przez zasiedzenie 
służebności gruntowej jest 
spełnienie trzech przesłanek, 
którymi są: nieprzerwane 
posiadanie służebności, upływ 
czasu wskazany w przepisach 
Kodeksu cywilnego oraz korzy-
stanie z trwałego i widocznego 
urządzenia znajdującego się 
na nieruchomości, która w 
wyniku nabycia służebności 
gruntowej przez zasiedzenie 
stanie się nieruchomością 
obciążoną.

Pierwszą  przes łanką 
skutecznego zasiedzenia 
służebności gruntowej jest 
nieprzerwane posiadanie 
służebności. Zgodnie z treścią 
art. 352 Kodeksu cywilnego 
posiadaczem służebności jest 
ten, kto faktycznie korzysta 
z cudzej nieruchomości w 

zakresie odpowiadającym 
treści służebności, a korzy-
stanie to ma cechy trwałości. 
Należy sprecyzować, iż istotą 
posiadania są dwa elementy: 
corpus possessionis (element 
fi zyczny) wyrażający się we 
władaniu daną rzeczą ( w Pana 
sprawie będzie to faktyczne 
korzystanie z drogi dojaz-
dowej) oraz animus possi-
dendi (element psychiczny) 
wyrażający się w psychicznym 
nastawieniu i przekonaniu o 
wykonywaniu władztwa nad 
daną rzeczą bądź służebnością. 
Na podstawie przedstawio-
nego stanu faktycznego oba 
wskazane wyżej elementy 
zostały przez Pana spełnione 
i w myśl przepisów Kodeksu 
cywilnego może Pan zostać 
uznany za posiadacza służeb-
ności gruntowej.

W tym miejscu należy 
podkreślić, iż termin zasie-
dzenia służebności gruntowej 
jest ustalony na podstawie 
przepisów Kodeksu cywil-
nego regulujących zasiedzenie 
nieruchomości i wynosi odpo-
wiednio 20 lat przy założeniu, 
iż samoistny posiadacz służeb-
ności gruntowej pozostaje 
w dobrej wierze i 30 lat w sytu-
acji, w której samoistny posia-
dacz znajduje się w złej wierze. 
Należy wskazać, iż istnienie 
dobrej wiary posiadacza służeb-
ności ocenia się według stanu 
w chwili, w której uzyskał 
on jej posiadanie. Posiadacz 
w dobrej wierze pozostaje w 
błędnym, lecz usprawiedli-
wionym przekonaniu o przy-
sługującym mu prawie. W 
dobrej wierze pozostaje zatem 
osoba, która błędnie sądzi, że 
przysługuje jej pewne prawo, 
jednakże przekonanie takie 
znajduje oparcie w stanie 
faktycznym danej sprawy. 
Natomiast posiadacz pozo-
stający w złej wierze wie, iż 
nie przysługuje mu określone 
prawo, bądź też nie wie o tym, 
lecz przy zachowaniu mini-
malnej staranności byłby w 
stanie się o tym dowiedzieć. 
Niewiedza posiadacza w złej 
wierze nie jest zatem uspra-
wiedliwiona okolicznościami 
konkretnego przypadku.

Należy podkreślić, iż ostatnią 
przesłanką konieczną dla zasie-
dzenia służebności gruntowej 
koniecznej jest korzystanie z 
trwałego i widocznego urzą-

dzenia. Przepisy Kodeksu cywil-
nego nie precyzują dokładnie 
jakie urządzenie można uznać 
za trwałe i widoczne. Zgodnie 
z poglądem wyrażonym przez 
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 
24 maja 1974 r. (sygn. akt III 
CRN 94/74; OSNCP 1975., nr 
6, poz. 94) za takie urządzenie 
nie może zostać uznana droga 
czy ścieżka powstała przez 
stałe przechodzenie i przejeż-
dżanie tą samą trasą. Zgodnie 
z utrwalonym poglądem 
judykatury wyrażonym w 
Uchwale Składu Siedmiu 
Sędziów Sądu Najwyższego 
z dnia 9 sierpnia 2011 r. (sygn. 
akt III CZP 10/11) za trwałe 
i widoczne należy uznać urzą-
dzenie materialne umożliwia-
jące lub ułatwiające korzystanie 
z cudzej nieruchomości w 
zakresie służebności, sporzą-
dzone na obcej nieruchomości 
lub co najmniej wkraczające 
w jej sferę. Charakter takiego 
urządzenia musi być trwały, a 
nie chwilowy i musi ono być 
widoczne. Przykładami trwa-
łego i widocznego urządzenia 
mogą być: rowy odwadnia-
jące, nasypy, studnie, groble 
oraz utwardzenia na gruncie 
szlaku drożnego. Zgodnie z 
utrwalonym poglądem judy-
katury wyrażonym w wyroku 
Sądu Najwyższego z dnia 10 
stycznia 1969 r. (sygn. akt II 
CR 516/68), aby urządzenia 
do korzystania ze służebności 
przejazdu uznać za trwałe 
i widoczne muszą one być 
wynikiem świadomego i pozy-
tywnego działania ludzkiego, 
w celu przystosowania gruntu 
obciążonego jako drogi. Z 
przedstawionego przez Pana 
stanu faktycznego wynika, 
iż droga została utwardzona 
płytami betonowymi. Z uwagi 
na powyższe przesłanka zasie-
dzenia jaką jest istnienie trwa-
łego i widocznego urządzenia 
została w pełni spełniona.

Ustalenie treści służebności 
gruntowej na podstawie zasie-
dzenia następuje w zakresie 
faktycznego korzystania z 
trwałych i widocznych urzą-
dzeń znajdujących się na nieru-
chomości obciążonej przez 
czas potrzebny do nabycia 
służebności przez zasiedzenie.

Warto również dodać, iż na 
podstawie art. 606 Kodeksu 
postępowania cywilnego do 
rozpoznania wniosku o stwier-

dzenie nabycia służebności 
gruntowej w drodze zasie-
dzenia wyłącznie właściwy 
jest sąd, w którego okręgu 
położona jest nieruchomość 
obciążona. Jako uczestnika 
należy wskazać właściciela 
nieruchomości obciążonej. 
Jednocześnie wskazuję, iż na 
podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 
o kosztach sądowych w spra-
wach cywilnych przedmiotowy 
wniosek podlega stałej opłacie 
sądowej w wysokości 200 zł.

Na marginesie wskazuję, 
iż należy pamiętać, by przed 
zakupem nieruchomości 
sprawdzić dokładnie treść 
księgi wieczystej ze szcze-
gólnym uwzględnieniem 
działu III, albowiem służeb-
ność gruntowa stanowi istotne 
ograniczenie prawa własności. 
We wskazanym wyżej dziale 
księgi wieczystej znajdują się 
wpisy dotyczące ograniczo-
nych praw rzeczowych, w tym 
wpisy dotyczące służebności 
gruntowych, którymi może 
być obciążona nabywana 
nieruchomość.

Reasumując w niniejszej 
sprawie bez wątpienia speł-
nione zostały wszystkie prze-
słanki konieczne dla skutecz-
nego zasiedzenia służebności 
gruntowej, wobec czego 
wniosek o stwierdzenie zasie-
dzenia służebności gruntowej 
jest w pełni uzasadniony.

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 
posiadające Ochronę Prawną 
CDO24 mogą zawsze, na bieżąco 
zasięgnąć dodatkowych infor-
macji w departamencie 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 zainteresowane 
posiadaniem ochrony prawnej 
zapraszamy do zapoznania się z 
ofertą CDO24 na stronie inter-
netowej www.cdo24.pl.

Podobnie jak w poprzednich latach każdy, kto chciałby 
wesprzeć Fundację Na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy, może 
to zrobić, przekazując 1 proc. swojego podatku na rzecz 
tej instytucji.

Pozyskane w ten sposób pieniądze zostaną prze-
znaczone na organizację letniego wypoczynku dzieci 
i  młodzieży z  województwa ś ląskiego oraz  dof i -
nansowanie  ko loni i  d la  dz iec i  pochodzących  z 
najuboższych rodzin. W ciągu 22 lat z oferty Fundacji skorzy-
stały ponad 80 tys. dzieci. – Przekazując 1 proc. podatku 
sami decydujemy o tym na co nasze pieniądze zostaną 
wydane. Dla Fundacji ważne jest każde wsparcie. Dzięki 
niemu możemy dofi nansować wypoczynek najuboższych 
dzieci – mówi Wioletta Sznapka, kierownik Biura Fundacji.

Aby wesprzeć Fundację w części I formularza PIT 
„Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na 
rzecz organizacji pożytku publicznego” wpisujemy 
numer Krajowego Rejestru Sądowego – 0000111954 
(rubryka 131). W rubryce 132 wpisujemy 1% kwoty należnego 
podatku (a więc 1% kwoty z rubryki 126).

Można również przekazać 1%. na rzecz Fundacji 
wypełniając PIT on-line bezpośrednio na stronie internetowej 
tej instytucji: www.fundacja-kolosy.org.pl.

AGA

Pomóż dzieciom – 
przekaż 1% podatku

Tomasz Kosterka
CDO24
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Przed Wielkanocą facet pyta przyjaciela:
– Poradź mi, co kupić żonie na zajączka. Ona już wszystko ma!
– Wiesz co – mówi po chwili namysłu przyjaciel – kup jej 
małego zajączka z czekolady i dodaj do niego pisemną 
zgodę na dwie godziny szalonego seksu, takiego jakiego 
tylko zapragnie!
Po świętach kumple spotykają się ponownie.
– Co masz taką skwaszoną minę? Żonie nie spodobał się prezent?
– Bardzo się jej spodobał!
– To o co chodzi? Jak zareagowała?
– Przeczytała, wskoczyła do samochodu i zawołała: „Dzięki, 
kochanie! Wrócę za dwie godzinki!”

***
W Wielkanoc chłop wchodzi do stodoły i mówi do krowy:
– Mućka, powiedz co!
– Nic z tego! Ja mówię tylko w Wigilię.

***
Mały Szkot prosi ojca:
– Tato, tato, kup mi bilet na karuzelę.
– Uspokój się! – burczy zdenerwowany ojciec. Po co ci karu-
zela? Nie wystarczy ci, że ziemia się kręci?!

***
– Byłaś u szefa na dywaniku?
– Tak, a skąd wiesz?
– Wzorek ci się odcisnął na plecach. 

***
– Przepraszam? – mówi gość do kelnera – czy mógłby mi 
pan powiedzieć, jak państwo przygotowujecie kurczaki?
– Normalnie, walimy im prosto z mostu że umrą.

***
– Synu, czy ty masz problemy z narkotykami?
– No co ty, mamo?! Żadnych, dzwonię i zaraz mam towar!

***
Poranek. Skacowany mąż i nadąsana małżonka siedzą przy 
stole. Ponura cisza. W końcu małżonka nie wytrzymuje:
– Ale wczoraj wróciłeś nachlany!
– Ja?! Wcale nie byłem taki pijany!
– Nie?! A kto w łazience błagał prysznic, żeby przestał płakać?!

***
Fotograf podczas robienia zdjęć ślubnych:
– A teraz chciałem jeszcze zrobić jedno zdjęcie szczęśliwej 
pary – panny młodej z mamusią.

***
Zięć zwraca się do teściowej:
– Mamusiu, wychodzę. Kupić coś?
– Mieszkanie sobie kup!

***
Żona do męża:
– Kochanie a wiesz, że mamusia była wczoraj u tego słyn-
nego dentysty?
– Tak? A co? Kanały jadowe jej udrażniał? 

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

***
Po randce:
– Czy odprowadzisz mnie do domu Romanie?
– Tak, wzrokiem.

***
W Egipcie grupa doświadczonych archeologów odkryła grupę 
niedoświadczonych. 

WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» ROZWALIŁA NAS TA ZMIANA 
czasu z polskiego na wschodnioeu-
ropejski. Co roku nas rozwala, ale im 
jesteśmy starsi, tym gorzej to znosimy. I 
co roku ta sama refl eksja, że w naszym 
kraju tyle trzeba zmienić, a koniec 
końców zmieniamy tylko czas i ewen-
tualnie opony z zimówek na letnie i 
odwrotnie. Nasza mała stabilizacja.

» PRZEGAPILIŚMY PRZED DWOMA 
tygodniami ważne wydarzenie. 
Wszyscy skupili się na zaćmieniu 
Słońca oraz towarzyszącej temu 
zjawisku pladze pustych bronkobusów. 
Tymczasem 20 marca obchodzony 
był Światowy Dzień Wróbla. Niegdyś 
chmary tych niewielkich ptasząt 
zamieszkiwały zagajniki, pola, obejścia 
wiejskie i miejskie. Obserwowanie poje-
dynków zwinnych wróbli z gołębiami 
umilały czas podróżnym oczekującym 
na pociągi opóźnione o czas określony i 
nieokreślony. Teraz wróble w miastach 
należą do rzadkości. Nie wiadomo 
do końca, czy zostały wyparte przez 
gołębie, czy przez lemingi.

» BAGATELIZUJĄCYM PROBLEM 
depopulacji wróbla podajemy infor-
mację ku przestrodze zaczerpniętą 
z wikipedii. Ponad pół wieku temu 
chińscy komuniści zarządzili masowe 
tępienie wróbli twierdząc, że ptaki 
masowo niszczą uprawy rolne. Akcja 
była bardzo skuteczna. Rok po wymor-
dowaniu prawie całej populacji wróbli 
w Chinach, nastąpiła plaga szarańczy, 
pozbawionej naturalnego wroga, w 
wyniku czego nastąpiła trwająca trzy 
lata klęska głodu.

» NIEGDYŚ Z UPODOBANIEM 
nuciliśmy piosenkę „PZPN, je..., je..., 
PZPN. Odkąd stery owej instytucji 
przejął Zibi Boniek ów utwór zniknął 
z pierwszych miejsc list przebojów. Ale 
po ostatnich wydarzeniach w Irlandii 
pewnie znów zacznie piąć się w górę. 
I nie chodzi o słabą grę biało-czerwo-
nych, ale o wyczyny członka zarządu 
PZPN Kazimierza Grenia, który przed 
stadionem w Dublinie został przyła-
pany przez irlandzką policję na niele-
galnym handlu wejściówkami. Aż chce 
się zanucić, prawda?

» NIE ZRYWAJĄC Z TEMATYKĄ 
piłkarską, płynnie przechodzimy do 
świata naszej politycznej elity. Jak 
ustalił Super Express, tylko w 2014 
roku Sejm wydał ponad 4 mln zł 
na wynajem w stolicy mieszkań dla 
posłów. Wśród parlamentarzystów 

obecnej kadencji wynajmujących 
mieszkania w Warszawie za pieniądze 
podatników są mieszkańcy tak odle-
głych od stolicy miejscowości jak 
Legionowo czy Piaseczno. I teraz wątek 
piłkarski – Roman Kosecki, poseł peło i 
członek PZPN pobrał w tej kadencji za 
wynajem mieszkania w stolicy 24 tys. 
zł. Na co dzień mieszka w podwarszaw-
skim Konstancinie. Od stolicy dzieli 
biedaczynę aż 18 kilometrów. To lekko 
licząc 3,5 godziny marszu.

» ZROBIŁAM PONAD POŁOWĘ 
tego, co zamierzałam – powiedziała 
premier Ewa Kopacz, podsumowując 
półrocze kierowania rządem. Domy-
ślamy się, że skoro wszystko idzie 
zgodnie z planem, to za kolejne pół 
roku pani premier ogłosi, że zrobiła 
drugą połowę tego, co zamierzała. I 
będzie po wszystkim. 

» PODCZAS SWEGO WYSTĄPIENIA 
pani premier raczyła wyrazić bardzo  
głębokie ubolewanie nad „brutalnym 
językiem” debaty publicznej. Nie 
mogła powiedzieć tego Niesiołow-
skiemu bezpośrednio?

» BOLI MNIE, GDY PRÓBUJE SIĘ 
dla celów politycznych straszyć 
Polaków – smuciła się z troską pani 
premier. W tej sytuacji proponujemy, 
aby wszyscy członkowie peło, którzy 

od lat straszą Polaków pisiorami i 
Kaczafi m przeprosili panią premier i nie 
sprawiali jej już więcej bólu. 

» A TERAZ COŚ Z PODWÓRKA 
głowy państwa i jedynego, słusznego 
kandydata jedynie słusznej partii. 
Na Twitterze funkcjonuje satyryczne 
konto KomorowskiPL, którego autor 
stroi sobie żarty z Bronka. Ostatnio 
hitem w sieci stało się zdjęcie z konfe-
rencji prasowej podczas wizyty prezy-
denta w gospodarstwie wiejskim, 
gdzie w tle widać subtelną grę wstępną 
pomiędzy krową a buhajem. Podpis 
pod zdjęciem głosi: „Ekscytacja wśród 
ludzi, podniecenie wśród zwierząt – 
taki już jestem”. 

» STRASZNIE BRUTALNA JEST 
ta kampania. Ciekawe, czy właściciel 
buhaja i krowy wyraził ubolewanie 
wobec tego godnego pożałowania incy-
dentu. Gdybyśmy byli Niesiołem, to 
byśmy powiedzieli, że buhaj zachował 
się haniebnie i cynicznie, i że ten 
rzekomo spontaniczny stosunek z 
krową to w rzeczywistości perfi dna 
prowokacja PiS-u. Na szczęście 
Niesiołem nie jesteśmy. Wiemy, że 
buhaj po prostu odpowiedział na zew 
natury najlepiej, jak umiał;) A jak to 
oceniła krowa, żadne agencje niestety 
nie doniosły.
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