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Piotr Naimski:  Problem należy rozwiązać 
strukturalnie. Musimy zapewnić trwały 
zbyt węglowi energetycznemu na co 
najmniej 30-40 lat. » STRONA 5

Grzegorz Długi: Branża górnicza jest 
obłożona podatkami i różnymi opłatami 
na skalę nieporównywalną z niczym 
innym w Europie. » STRONA 5

T
ym narzędziem jest 
uaktualniony serwis 
internetowy www.
sprawdzampolityka.
pl, za pośrednictwem, 

którego można sprawdzić, jak 
konkretni posłowie i senato-
rowie głosowali nad ustawami 
dotyczącymi ważnych kwestii 
pracowniczych i społecznych, 
m.in. wieku emerytalnego, 
zmian w Kodeksie pracy czy 
wydłużenia czasu pracy osób 
niepełnosprawnych.

Przewodniczący Piotr Duda 
przypomniał, że zorganizo-
wana przez NSZZ Solidar-
ność akcja „Sprawdzam poli-
tyka” była prowadzona po raz 
pierwszy podczas wyborów 
do Parlamentu Europejskiego 

w maju 2014 roku. Głównym 
narzędziem był uruchomiony 
dwa lata wcześniej serwis 
internetowy www.spraw-
dzampolityka.pl, na którym 
rejestrowane są sejmowe i sena-
ckie głosowania ważnych dla 
pracowników aktów prawnych. 
Można tam sprawdzić, jak dany 
poseł czy senator głosował w 
konkretnej sprawie.

Wówczas akcji towarzyszyła 
kampania informacyjna w 
prasie, w radiu i na billboar-
dach. W spotach i na plakatach 
publikowano wizerunki poli-
tyków – posłów i senatorów 
z różnych regionów kraju, 
którzy głosowali za antypra-
cowniczymi ustawami. – Część 
posłów usiłowała czmychnąć 

do europarlamentu. Niektórym 
z nich to się nie udało właśnie 
dzięki naszej akcji – podkre-
ślił Duda. Wymienił m.in. 
byłego ministra fi nansów Jacka 
Rostowskiego, który nie uzyskał 
mandatu europarlamenta-
rzysty, mimo że miał pierwsze 
miejsce na liście Platformy
Obywatelskiej w Bydgoszczy.

 „Twarzą” obecnej kampanii 
jest premier Ewa Kopacz. – 
Chcemy pokazać hipokryzję 
polityków. Na tę kampanię 
wybraliśmy premier Kopacz, 
która jest najlepszym przy-
kładem tej hipokryzji. Na przy-
kładzie hasła jej kampanii 
„ S ł u c h a m ,  r o z u m i e m , 
pomagam” chcemy pokazać, 
jak pani premier i inni politycy 

głosowali w sprawach społecz-
nych – powiedział Piotr Duda.

Rzecznik Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność Marek 
L e w a n d o w s k i  p o i n f o r -
mował, że obecna odsłona 
akcji „Sprawdzam polityka” 
będzie promowana głównie 
w internecie. – Jak pokazały 
wybory prezydenckie, internet 
ma coraz większy wpływ na 
wyniki wyborów – powiedział 
Lewandowski. Ale kampanii 
będą też, podobnie jak w 2014 
roku, towarzyszyły spoty 
informacyjne w lokalnych 
mediach oraz billboardy.

W październikowych 
wyborach do Sejmu i Senatu 
kandyduje ponad 8 tys. osób. 
450 z nich to obecni parla-

mentarzyści – senatorowie i 
posłowie. – Jesteśmy w stanie 
dać wiedzę o tych politykach, 
którzy od 8, 16 czy nawet 20 
lat zasiadają w parlamencie, a 
są tacy, co zasiadają faktycznie 
od roku 90-tego i zachowują 
się tak samo cały czas, czyli 
nikczemnie. Głosują za usta-
wami antypracowniczymi, a 
później robią dobrą minę do 
złej gry – zaznaczył przewod-
niczący związku.

Podkreślił, że serwis www.
sprawdzampolityka.pl to 
narzędzie do kontroli nie 
tylko parlamentarzystów z 
PO i PSL, lecz ze wszystkich 
ugrupowań politycznych. – 
Mamy nie tylko Zjednoczą 
Lewicę, ale też Zjednoczoną 

Prawicę, a w tych ugrupowa-
niach ukrywają się posłowie, 
którzy dokonywali w trakcie 
swoich kadencji niecnych 
czynów, np. głosując prze-
ciwko referendum w sprawie 
wieku emerytalnego – wyjaśnił 
Duda. – To nie jest kampania 
polityczna, to jest obywatelska 
kampania społeczna – zazna-
czył rzecznik KK.

Na potrzeby tej odsłony 
kampanii w serwisie www.
sprawdzampolityka.pl pojawiła 
się zakładka „Liderzy partyjni”, 
w której można sprawdzić, jak 
głosowali szefowie poszczegól-
nych ugrupowań, bo zwykle 
posłowie głosują tak, jak każe 
im partyjny przywódca.

GRZEGORZ PODŻORNY

Chcemy dać wyborcom narzędzie, które pozwoli im, zanim pójdą zagłosować, sprawdzić, co posłowie mówią, 
a co faktycznie zrobili – powiedział szef Solidarności Piotr Duda podczas konferencji prasowej w Katowicach inaugurującej 
kolejną odsłonę akcji „Sprawdzam polityka”.

Narzędzie kontroli polityków



O
biektywna informacja to towar 
defi cytowy. W związku z tym, że 
w naszym kraju w zasadzie nie ma 

prasy, która próbowałaby w sposób rzetelny 
opisywać rzeczywistość, jesteśmy skazani 
na domysły i spekulacje. Musimy ponownie 
przyswajać sobie dość powszechną w PRL-u 
umiejętność czytania między wierszami, 
wyciągania wniosków z tego, czego nie 
napisano, a nie z tego, co zapełnia szpalty. 
Patrzeć raczej na kontekst niż treść. Naji-
stotniejszych wiadomości szukać wśród 
małych notek ukrytych między bijącymi 
po oczach tytułami tekstów propagando-
wych, które udają obiektywną informację. 
Generalnie bez sporego zapasu wiedzy, 
doświadczenia, umiejętności logicznego 
wnioskowania i odporności na manipu-
lację, trudno jest korzystać z dzisiejszej 
prasy jako źródła obiektywnej wiedzy o 
świecie. – Ale mamy przecież wolność w 
Internecie, tam nie ma jednej linii redak-
cyjnej, tam są różne punkty widzenia! 
– ktoś zakrzyknie. Czyżby? Ja widzę to 
zgoła odmiennie. 

Po pierwsze tzw. czołowe portale infor-
macyjne też mają swoje ściśle określone 
linie redakcyjne. Szeregowi pracownicy 
mediów, coraz to nowi i zatrudniani 
na „śmieciówkach”, nawet sobie z tego 
nie zdają sprawy. Są przekonywani, że 
pracują w mediach apolitycznych. Wszak 
ich przełożony, wydawca, czy jak tam 
zwał, nigdy nie powie wyrobnikom, że 
ich materiał nie nadaje się do publikacji 
ze względów politycznych. Z młodymi 
naiwniakami, którzy łby mają wypełnione 
akademickimi opowieściami o standardach 
medialnego obiektywizmu, nie tak to się 
robi. Się powie z wystudiowanym lekce-
ważeniem: „Ale to potwornie nudne...”. 
Ewentualnie: „Nasz odbiorca (czytelnik, 
słuchacz, widz) tego nie chce. Wybierze 
konkurencję”. Wystarczy. Młody ten kit 
kupi. A starszy stażem albo wierzy, że 
takie tematy są nudne, albo wie, że temu 
pracodawcy takich rzeczy się nie robi. 
Słowem, wolny rynek mediów. 

Po drugie, w internecie ludzie zamy-
kają się we własnych gronach, czytają 
tylko te portale, które potwierdzają ich 
poglądy i zajmują się przekonywaniem 
przekonanych. To jest zamknięty krąg. 

Zero wymiany myśli, zero dyskusji, 
nieustająca naparzanka. Już nawet nie 
wiadomo, czy to partyjna plemienność 
przeniosła się do sieci, czy też odwrotnie – 
sieciowe zwyczaje plemienne opanowały 
świat polityki. 

Po trzecie internet to raj dla tzw. dzien-
nikarzy obywatelskich. Poznałem paru 
takich i miałem tę nieprzyjemność obcować 
z ich „tfurczością”. Żeby to chociaż była 
zwykła grafomania. Trudno. Każdemu się 
zdarza, nawet z pewną regularnością. Ale 
to była maskara teksańskim długopisem 
mechanicznym. Pod każdym względem. To 
poziom komentarzy pod tekstami w tzw. 

wiodących portalach. Niezbity dowód na 
absolutną prawdziwość konstatacji Stani-
sława Lema dotyczącej skali idiotyzmu na 
świecie. W dodatku z idiotami mieniącymi 
się dziennikarzami obywatelskimi jest 
tak, że często mają nawet dobre intencje, 
ale i tak zawsze wychodzi im na odwrót. 

Można by na to machnąć ręką, powie-
dzieć z rezygnacją: „Takie czasy” i udać się 
na emigrację wewnętrzną, ale to oznacza 
absolutną klęskę. Dzięki temu oszuści, którzy 
kłamali rano, w południe i wieczorem, 
będą dalej bez cienia wstydu oblepiać 
miasta i wsie swoimi podobiznami. Ale co 
zrobić? – zapytacie. Odpowiedź nasuwa 
się sama. Postąpić tak, jak robili to Polacy 
w PRL. Jeśli władza, również ta medialna, 
do czegoś cię namawia, zrób na odwrót. 
Jeśli ta władza kogoś promuje, tak jak 
np. Ryszarda Petru i partię Nowoczesna, 
łap się za kieszeń. Jeśli ta władza kogoś 
atakuje, to najprawdopodobniej jest to 
człowiek godzien Twojego zaufania i 
poparcia. Po prostu. 

JEDEN Z DRUGĄ:)
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2 mln
Polaków doświadczyło w 2014 roku opóźnień 
w wypłatach pensji – wynika z badania 
MillwardBrown. Z opóźnieniem wypłaty 
miało do czynienia co najmniej 9 proc. 
ankietowanych, a 4 proc. z nich w ogóle 
nie otrzymało pensji. Problem najczęściej 
występuje w branży budowlanej (24 proc.), 
usługach (13 proc.) i handlu detalicznym 
(11 proc.). Częściej też dotyka pracujących na 
umowach zleceniach i o dzieło niż na etacie. 
Z danych PIP wynika, że w całym 2014 
roku łączna kwota niewypłaconych pensji 
wyniosła aż 171,4 mln zł. 

INNI napisali
4 strajki dziennie 
we Włoszech 

W
łosi należą do najczęściej straj-
kujących narodów na świecie 
– wynika z danych tamtejszego 

urzędu statystycznego. Najwięcej prote-
stów w tym kraju jest organizowanych 
w komunikacji miejskiej i lokalnej. W 
zeszłym roku było ich 135, a w tym już 193. 
W Rzymie od stycznia zorganizowano 16 
akcji strajkowych. Natomiast we włoskiej 
oświacie liczba strajków w czasie ostat-
niego roku wzrosła o 200 proc. O swoje 
prawa za pomocą strajków walczą również 
pracownicy służb komunalnych, piloci i 
stewardessy, a także załogi promów.  Więcej 
akcji strajkowych jest organizowanych w 
południowej części kraju. 

Od stycznia do września we Włoszech 
przeprowadzono 1055 strajków podczas 
gdy w tym samym czasie w zeszłym 
roku było ich 995, co oznacza wzrost o 
7,5 procent. W cytowanym przez media 
komunikacie włoski urząd statystyczny 
stwierdził, że taki wynik „to dane z kraju 
pogrążonego w głębokim kryzysie, który 
znajduje się w bardzo patologicznych 
relacjach na rynku pracy”

Prezesi uciekali 
przed pracownikami

D
o awantury doszło po zatwier-
dzeniu „planu restrukturyzacji” 
francuskich linii lotniczych Air 

France, zakładającego zwolnienie blisko 
3 tys. osób. Zdesperowani pracownicy 
zaatakowali członków zarządu firmy 
wychodzących ze spotkania. Dwóch 
z nich w podartych koszulach i mary-
narkach musiało uciekać przez płot w 
asyście policji.   

Zebranie zarządu Air France, podczas 
którego przyjęto plan masowych redukcji 
zatrudnienia, odbyło się na lotnisku  
Charlesa de Gaulle’a w Paryżu. Podjęto na 
nim decyzję o zwolnieniu 1700 pracow-
ników naziemnych, 900 stewardess i 300 
pilotów do końca 2017 roku. Na wycho-
dzących ze spotkania członków zarządu 
czekało kilka tysięcy pracowników. 
Prezes fi rmy, Frédéric Gagey, uciekł bez 
szwanku, jednak wiceprezesa Pierre’a 
Plissonniera i dyrektora ds. HR Xaviera 
Brosetę dopadli wściekli pracownicy, 
zdzierając z nich kosztowne marynarki 
i koszule. Biznesmeni uciekali przed 
swoimi pracownikami przez płot.

Polak ma mniej 
oszczędności od Bułgara 

Jesteśmy w ogonie Europy jeśli chodzi 
o zgromadzone oszczędności – wynika 
z najnowszego raportu towarzystwa 

Allianz. Polska zajęła 39. miejsce na 53 
sklasyfi kowane kraje.  

Średnie oszczędności Polaków są prawie o 
połowę mniejsze od przeciętnych aktywów 
netto Greków czy Czechów, oraz o blisko 
jedną trzecią niższe od majątków Węgrów 
i Łotyszy, a także aż 25-krotnie mniejsze 
od aktywów najzamożniejszego pod tym 
względem społeczeństwa na świecie — 
Szwajcarów. Większymi od Kowalskiego 
oszczędnościami może się pochwalić także 
przeciętny Chińczyk, Bułgar, Malezyjczyk i 
Meksykanin. Spośród krajów należących do 
Unii Europejskiej mniejsze od nas oszczęd-
ności mają tylko Słowacy i Rumunii.

Co więcej, jak podaje Puls Biznesu, nie 
skracamy dystansu pod względem ilości 
zgromadzonych oszczędności do państw 
ze światowej czołówki. Aktywa Polaków w 
ujęciu brutto wzrosły w ubiegłym roku o 4,5 
proc., podczas gdy średni przyrost oszczęd-
ności na świecie wyniósł 7,1 proc.

OPRAC. ŁK

Apel w sprawie 
pracowników Amazona
» 7 PAŹDZIERNIKA, W DNIU GODNEJ PRACY, 
Sekcja Krajowa Pracowników Handlu NSZZ Solidarność 
skierowała apel do ministra gospodarki Janusza Piechociń-
skiego w sprawie łamania praw pracowniczych w fi rmie 
Amazon Polska. – Apelujemy, aby podjął pan dialog z 
władzami fi rmy Amazon, którego celem byłoby polepszenie 
warunków pracy. Brak zaangażowania odbierzemy jako 
przyzwolenie na łamanie praw pracowniczych i obniżanie 
standardów pracy – napisali związkowcy.
Poinformowali, że ponad połowa załogi Amazona jest 
zatrudniona przez agencje pracy tymczasowej, a charakter 
pracy w fi rmie najczęściej przekracza jakiekolwiek przyjęte i 
regulowane prawem normy pracy. Przypomnieli też, że prze-
prowadzone w fi rmie kilkunastokrotne kontrole Państwowej 
Inspekcji Pracy wykazały rażące nieprawidłowości m.in. 
błędy w naliczaniu pensji czy wynagrodzenia za okres 
choroby, w tym za zwolnienia lekarskie w okresie ciąży, a 
także błędne postępowania po wypadkach przy pracy.
– Dlatego w tak szczególnym dniu zorganizowanym pod 
hasłem „przeciwdziałania umowom śmieciowym” zaape-
lowaliśmy do ministra o interwencję w sprawie łamania 
praw pracowniczych w Amazonie. Minister gospodarki 
powinien nie tylko oceniać skutki wzrostu zagranicznych 
inwestycji w Polsce, ale również warunki, w jakich ten 
wzrost jest realizowany – mówi Alfred Bujara, przewodni-
czący handlowej Solidarności. 
W apelu związkowcy z handlowej Solidarności przypomnieli 
również, że od września w centrach wysyłkowych Amazona 
w Niemczech trwa strajk zorganizowany przez związek 
zawodowy Ver.di. Protest przeciwko warunkom pracy w 
fi rmie rozpoczęli też pracownicy Amazona w USA. 

BG

KRÓTKO

CHODZI O TO zwłaszcza...

źródło foto: raport Parlamentarnego Zespołu ds.. Obrony Wolności Słowa

Jeśli władza, również ta 
medialna, do czegoś cię 
namawia, zrób na odwrót. 
Jeśli ta władza kogoś atakuje, 
to najprawdopodobniej jest to 
człowiek godzien Twojego zaufania.

LICZBA tygodnia

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
pragnę przekazać 

najserdeczniejsze życzenia
wszystkim nauczycielom
 i pracownikom oświaty. 

Życzę Wam spokojnej
i stabilnej pracy, 

godnych wynagrodzeń
oraz satysfakcji z kształcenia

i wychowywania
młodych pokoleń Polaków.  

Dominik Kolorz
przewodniczący

Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ Solidarność
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Rząd popełnił 
przestępstwo?
5 października przedstawiciele Ruchu 
Kukiz’15 złożyli do katowickiej prokura-
tury zawiadomienie o podejrzeniu popeł-
nienia przestępstwa przez rząd w związku 
z niedotrzymaniem zapisów porozumienia 
podpisanego ze stroną społeczną 17 stycznia 
2015 roku. 

Zawiadomienie zostało przesłane do 
Prokuratury Rejonowej Katowice-Wschód. O 
zamiarze jego złożenia przedstawiciele Ruchu 
Pawła Kukiza poinformowali 1 października 
podczas konferencji prasowej w Katowicach. 
Ruch zarzuca sygnatariuszom porozumienia 
ze strony rządowej oraz premier Ewie 
Kopacz, w której obecności zostało podpisane 
styczniowe porozumienie, że rząd oszukał 
górników oraz całą społeczność Śląska. – 
Jako obywatele zmuszeni jesteśmy złożyć 
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa przez sygnatariuszy porozu-
mienia z 17 stycznia ze strony rządowej z 
artykułu 231 § 1 Kodeksu karnego, zgodnie 
z którym funkcjonariusze publiczni, którzy 
przekraczając swoje uprawnienia lub nie 
dopełniając obowiązków działają na szkodę 
interesu publicznego lub prywatnego popeł-
niają przestępstwo. Złożenie tego zawiado-
mienia jest naszym obywatelskim obowiąz-
kiem – powiedział podczas konferencji mec. 
Grzegorz Długi, „jedynka” Ruchu Kukiz’15 
w okręgu katowickim.

Porozumienie podpisane 17 stycznia w 
Katowicach przez stronę rządową i przed-
stawicieli górniczych central związkowych 
dotyczyło m.in. powołania Nowej Kompanii 
Węglowej do 30 września 2015 roku, powią-
zania górnictwa z branżą energetyczną oraz 
wsparcia przemysłu energochłonnego i 
gliwickich zakładów Bumar Łabędy, a także 
wdrożenia „Programu dla Śląska”, który 
miał być opracowany z udziałem strony 
społecznej oraz samorządowców. 

ŁK

K
iedy w świetle fl eszy 
17 stycznia podpisane 
zostało porozumienie, 
cała Polska wierzyła, 
że będzie ono realizo-

wane. Pani premier Ewa Kopacz, 
ministrowie konstytucyjni podpi-
sują się pod umową społeczną, a 
po 10 miesiącach nic z tej umowy 
nie zostało praktycznie zreali-
zowane – powiedział podczas 
manifestacji Dominik Kolorz, szef 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Porozumienie podpisane między 
stroną rządową i przedstawicielami 
górniczych związków zawodo-
wych przewidywało m.in., że do 
końca września powstanie Nowa 
Kompania Węglowa, kopalnie 
Brzeszcze i Makoszowy trafi ą do 
nowych inwestorów z branży 
energetycznej, a całe górnictwo 
zostanie ściśle powiązane z ener-
getyką. – Po 10 miesiącach okazuje 
się, że Brzeszcze nie wiadomo, 
gdzie trafią, Makoszowy są w 
Spółce Restrukturyzacji Kopalń, 
a Kompania Węglowa ma być 
przejęta przez spółkę, której 
siedziba to jeden pokoik, sekre-
tariat i kawałek kibla. Kompania 
ma przejść do fi rmy, która zlikwi-
dowała stocznię w Szczecinie i 
sprzedała za grosze huty stali na 
Śląsku – zaznaczył Kolorz.

Platforma oszustów
Szef śląsko-dąbrowskiej Solidar-
ności po raz kolejny powtórzył, że 
górnicy nie zamierzają już rozma-
wiać z obecną ekipą rządzącą. 

Podkreślił, że w styczniowym 
porozumieniu celowo ustalono 
datę graniczną powstania Nowej 
Kompanii Węglowej na 30 września, 
gdyż strona społeczna uważała, że 
przed wyborami rząd nie zdecy-
duję się na wojnę z górnikami i 
dotrzyma warunków społecznej 
umowy. – Okazuje się, że rządowi 
piarowcy doszli do wniosku: 
sprowokujemy górników, żeby 
palili opony, rwali bruk, bili się 
z policją. Wtedy kilka punktów 
procentowych zyskamy i być może 
dalej przy korycie się utrzymamy. 
Niedoczekanie pani premier i tej 
platformy oszustów. Zrobimy 
wszystko, żebyście w tych wybo-
rach nie dostali więcej niż 15 proc. 
– powiedział Dominik Kolorz.

Oświeżyć pamięć wyborcom
Przewodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność Piotr Duda 
zapowiedział, że górnicy w walce 
o swoje kopalnie i miejsca pracy 
mogą liczyć na pomoc całego 
związku. – Jesteśmy z wami. Nie 
tylko jako region śląsko-dąbrowski, 
ale jako cała Solidarność. Jeżeli 
będzie potrzebna pomoc – każda 
pomoc, to możecie polegać na 
związku Solidarność. Nie damy 
zamknąć kopalń, bo to jest dla 
Śląska być albo nie być – podkre-
ślił Piotr Duda.

Przewodniczący przypomniał, 
że Solidarność inauguruje kolejną 
akcję „Sprawdzam polityka”. – 
Za pomocą tej akcji odświeżymy 
pamięć politykom, którzy oszu-

kują wyborców, ale także całemu 
społeczeństwu, żeby wiedziało 
25 października, jak i przy kim 
postawić krzyżyk – wskazał Duda.

Umów trzeba dotrzymywać
Beata Szydło, kandydatka PiS na 
premiera powiedziała, że bierze 
udział w manifestacji, bo broni 
górnictwa w Polsce, a ci, którzy 
mówią  że czas górnictwa prze-
mija, powinni jej zdaniem odejść 
z polityki. – Trzeba wprowadzić  
zmiany,  które doprowadzą do tego, 
że polska gospodarka będzie oparta 
o nowoczesne, świetnie się rozwi-
jające górnictwo. To nie będzie 
łatwe, ale jeżeli po 25 października 
siądziemy razem do stołu, jeżeli 
wspólnie będziemy rozwiązywać 
problemy, to będziemy potrafi li 
doprowadzić do tego, że polskie 
górnictwo będzie konkurencyjne 
i będzie się rozwijało, a miejsca 
pracy będą nie tylko utrzymane, 
ale będą powstawały nowe – 
mówiła Beata Szydło.

Podkreśliła, że  Polska potrze-
buje stabilnego rządu. – Premier 
polskiego rządu to rozhisteryzo-
wana osoba, która zamiast rządzić, 
wprowadza chaos, a my potrze-
bujemy stabilnego rządu, który 
będzie rozwiązywał problemy 
Polaków, rządu, który nie będzie 
łamał umów i danego słowa. 
My słowa nie łamiemy, umów 
dotrzymujemy, my chcemy razem 
z wami, wspólnie realizować ten 
program naprawy górnictwa – 
deklarowała wiceprezes PiS.

Wypowiedzieć pakiet
W manifestacji uczestniczył również 
Paweł Kukiz. Podkreślił, że aby 
naprawić polskie górnictwo, trzeba 
wypowiedzieć unijny klimatyczno-
-energetyczny. – Co robią Niemcy? 
Gaszą nam światło. Oni nie chcą 
naszego węgla. Mówią o pakiecie 
klimatycznym i emisji spalin: Volks-
wagen? Wszystko w porządku, 
drobna pomyłka. Polskie kopalnie 
zamurować, najlepiej z inwentarzem 
– mówił Kukiz. Powtórzył, że trzeba 
zmienić konstytucję i przywrócić 
państwo obywatelom. – To my 
musimy decydować o tym, jakie 
przepisy unijne będziemy akcep-
tować, a jakie nie, bo Polska jest 
nasza – powiedział Paweł Kukiz.

Górnicza manifestacja została 
zorganizowana w Brzeszczach, gdyż 
to właśnie w tamtejszej kopalni 
w styczniu wybuchł pierwszy 
podziemny protest górników, 
który następnie rozlał się na inne 
kopalnie i zakłady górnicze. Po 
zakończeniu wiecu przed kopalnią 
i wystąpieniach związkowych 
liderów oraz polityków, uczest-
nicy manifestacji przemaszerowali 
ulicami miasta. Demonstracji 
towarzyszyły antyrządowe trans-
parenty. Protestujący mieli ze 
sobą związkowe fl agi, gwizdki i  
wuwuzele. W manifestacji obok 
górników wzięli udział pracownicy 
innych branż i zakładów ze Śląska 
i Małopolski, m.in, pracownicy 
gliwickich ZM Bumar-Łabędy, 
a także mieszkańcy Brzeszcz

ŁUKASZ KARCZMARZYK, POD

Blisko 10 tys. osób uczestniczyło w górniczej manifestacji w Brzeszczach. 
Powodem protestu jest niedotrzymanie przez rząd zapisów porozumienia społecznego 
podpisanego 17 stycznia 2015 roku z przedstawicielami central związkowych. 

Wielotysięczny protest 
górników w Brzeszczach

Foto:  TŚD

Najpierw Brzeszcze
teraz Ruda Śląska 
Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-
-Strajkowy podczas posiedzenia 6 paździer-
nika zdecydował o kontynuacji akcji prote-
stacyjnej związanej ze złamaniem przez 
rząd porozumienia z 17 stycznia 2015 roku.

We wtorek 13 października odbędzie 
się manifestacja w Rudzie Śląskiej. W tym 
mieście podobnie jak w Brzeszczach protest 
górników w kopalniach bardzo licznie i 
aktywnie wspierała lokalna społeczność. 
Organizowane były oddolne demonstracje 
i przemarsze przez miasto. – Mieszkańcy 
Rudy Śląskiej, którzy tak mocno wspierali 
górników z rudzkich kopalń, teraz też 
mają prawo czuć się oszukani przez rząd, 
który złamał umowę społeczną ze stycznia. 
Jestem przekonany, że wielu z nich, tak jak 
w styczniu razem z nami weźmie udział we 
wtorkowej manifestacji – powiedział szef 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności i zarazem 
jeden z liderów MKPS Dominik Kolorz.

Manifestacja rozpocznie się o godz. 15.00 
przed kopalnią Pokój, następnie uczestnicy 
demonstracji przemaszerują przed Urząd 
Miasta w Rudzie Śląskiej. Do udziału w mani-
festacji MKPS zaprosił przedstawicieli władz 
samorządowych gmin górniczych, które w 
styczniu wspierały protestujących przeciwko 
rządowym planom zamykania kopalń.

1 października MKPS ogłosił gotowość 
strajkową w górnictwie. Kopalnie i zakłady 
górnicze zostały ofl agowane. Równolegle 
ruszyła kampania informacyjna, której 
celem jest pokazanie społeczności naszego 
regionu, jak negatywne skutki dla Śląska 
i Zagłębia Dąbrowskiego niesie ze sobą 
złamanie przez obecną koalicję rządową 
PO-PSL styczniowej umowy społecznej.

NY
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Podwyżki dla najmniej 
zarabiających
» ŚREDNIO O 150 ZŁ BRUTTO WZROSNĄ 
OD PAŹDZIERNIKA PŁACE ZASADNICZE 
pracowników działów sterylizatorni i tech-
nicznego Górnośląskiego Centrum Zdrowia 
Dziecka w Katowicach. Z kolei salowe będą 
do końca roku otrzymywać dodatki do pensji 
w wysokości 80 zł brutto. Porozumienie w tej 
sprawie zawarli z dyrekcją GCZD związkowcy z 
zakładowej Solidarności.
Jak podkreślają związkowcy, podwyżki obejmą 
najmniej zarabiających pracowników szpi-
tala. – Tak naprawdę powinniśmy wystąpić do 
dyrektora o zwiększenie wynagrodzeń dla 400 
bądź 500 osób, bo Solidarność zrzesza pracow-
ników wszystkich szpitalnych grup zawodowych, 
oprócz lekarzy i pielęgniarek. Ale zdajemy sobie 
sprawę, że placówka jest zadłużona, że wymaga 
sporych inwestycji. W tej sytuacji pracodawca 
nie dałby rady zrealizować postulatu płacowego 
obejmującego prawie cały personel. Zależało 
nam, by podwyżki w pierwszej kolejności 
dostali ludzie, którzy najmniej zarabiają – 
tłumaczy Bogdan Dąbrowski, przewodniczący 
Solidarności w GCZD.
Związkowcy wskazują, że rozmowy płacowe z 
pracodawcą były prowadzone po partnersku, 
były rzeczowe i konkretne. – W naszym szpitalu 
w ciągu ostatnich 15 lat dyrektorzy zmieniali się 
średnio co półtora roku. Przeważnie nie przyj-
mowali do wiadomości, że są tu ludzie, którzy 
za mało zarabiają. Obecny dyrektor od razu 
sprawdził, jakie są rynkowe stawki płac dla tych 
pracowników. Z tabel jasno wynikało, że szpital 
płaci im za mało – mówi Bogdan Dąbrowski.
Porozumienie płacowe zakłada również wypłatę 
do końca roku comiesięcznego dodatku 80 zł 
brutto dla salowych. Związkowcy już rozpoczęli 
negocjacje z dyrekcją szpitala na temat podwyż-
szenia salowym od nowego roku stawek zasad-
niczych. Dąbrowski informuje, że niezależnie 
od tych rozmów pracodawca zobowiązał się do 
wypłacenia salowym ostatniej raty tzw. nagrody 
termomodernizacyjnej. – W czasie termo-
modernizacji panie salowe pracowały ponad 
normy. Poprzednia dyrektorka obiecała im, że za 
zwiększony zakres czynności otrzymają nagrodę 
w ratach. Ostatniej raty nie wypłaciła. Obecny 
pracodawca zapowiedział, że dopełni tego zobo-
wiązania – wyjaśnia przewodniczący.
GCZD zatrudnia blisko 1000 pracowników.

Podwyżki płac 
w DPS w Orzeszu
» O 100 ZŁ NETTO POSZŁY W GÓRĘ 
PŁACE ZASADNICZE PRACOWNIKÓW 
Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu. Podwyżki 
otrzymają wraz z wypłatą za wrzesień. O wzrost 
zarobków w placówce zabiegali od ubiegłego 
roku związkowcy z zakładowej Solidarności.
Wówczas do starostwa w Mikołowie wystąpili o 
200 zł netto podwyżki dla każdego pracownika. 
O wyższe płace zawnioskowała również dyrektor 
DPS. W rezultacie w 2014 roku pracownicy otrzy-
mali 100 zł netto podwyżki. Związkowcy zgodzili 
się na to kompromisowe rozwiązanie, ale już 
wtedy zapowiedzieli, że w kolejnym roku znowu 
upomną się wyższe pensje. – W tej sprawie od 
marca spotykaliśmy się z przedstawicielami 
starostwa. Wicestarosta poinformował nas, że 
podwyżka w DPS będzie możliwa w III kwartale. 
Słowa dotrzymał, w dodatku z nawiązką. Wyższe 
pensje pracownicy dostaną o miesiąc wcześ-
niej, niż się tego spodziewali – mówi Zbigniew 
Spendel, przewodniczący związku w DPS w 
Orzeszu. Jego zdaniem z dwóch podwyżek w 
ciągu dwóch lat pracownicy powinni być zadowo-
leni. – Zawsze powtarzam, że lepiej dostawać 
mniejsze podwyżki, a regularnie. Przecież są 
też takie placówki, gdzie nie ma związku, 
gdzie nie ma kto upominać się o podwyżki. 
W rezultacie płace zasadnicze stoją tam od lat 
w miejscu – wskazuje przewodniczący.
Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu zatrudnia 
prawie 70 osób.

OPRAC. BEA

KRÓTKO 

12 października w wielu miastach 
wojewódzkich w całej Polsce pod 
hasłem „ W samo południe – szta-
feta dziadów kultury” protestować 
będą związkowcy z Solidarności z 
instytucji kultury. Punktualnie o 
godz. 12.00 przekażą przedstawi-
cielom władz regionalnych petycję, 
w której żądać będą zrekompen-
sowania pracownikom sektora 
kultury wieloletnich zaniedbań 
płacowych. 

Petycja opracowana przez Ogól-
nopolski Komitet Protestacyjny 
Pracowników Muzeów i innych 
Instytucji Kultury NSZZ Solidar-
ność trafi m.in. do marszałków 
województw, przewodniczących 
sejmików wojewódzkich oraz do 
szefów komisji kultury w urzędach 
marszałkowskich. – Złożymy ją 
również w siedzibach Platformy 
Obywatelskiej i Polskiego Stron-
nictwa Ludowego w Warszawie. 
W ten sposób podziękujemy 
władzom lokalnym i ugrupowa-
niom rządzącym za te wszystkie 
lata upodlenia i fi nansowej dyskry-
minacji naszych zawodów. To 
wstyd, by pod ich rządami ludzie 

wykształceni, stojący na straży 
dziedzictwa kulturowego i przyrod-
niczego, zarabiali niewiele ponad 
płacę minimalną – mówi Roland 
Dobosz, wiceprzewodniczący Soli-
darności w Muzeum Górnośląskim 
w Bytomiu. 

Dodaje, że petycja przekazana 
zostanie także do biur PiS. – Jeśli 
ta partia wygra wybory parlamen-

tarne, to wtedy od niej będziemy 
się domagać realizacji naszego 
postulatu o naprawie zaniedbań 
płacowych wobec pracowników 
sektora kultury – zapowiada Dobosz.

Akcję protestacyjną w Katowicach 
poprzedzi briefi ng prasowy, który 
związkowcy zorganizują o godz. 
11.30. przed wejściem do Urzędu 
Marszałkowskiego. Zależy im, by 

o niskich zarobkach pracowników 
placówek kulturalnych dowie-
działa się szeroka opinia publiczna. 
Podczas briefingu związkowcy 
zamierzają m.in. zdementować 
informacje przekazywane przez 
dwóch ostatnich ministrów kultury i 
dziedzictwa narodowego, że w 2012 
roku średnie pensje pracowników 
w tym sektorze wynosiły powyżej 
4500 zł brutto. 

– Bardzo życzylibyśmy sobie, by 
nasze płace faktycznie dorównały 
do takiej średniej. Ale wówczas np. 
pracownicy bytomskiego Muzeum 
Górnośląskiego musieliby dostać 
podwyżkę w wysokości 2500 tys. zł 
brutto. Wzrost płac takiego kalibru 
musiałby nastąpić również w prawie 
wszystkich naszych placówkach w 
Polsce – tłumaczy Roland Dobosz.

Na zakończenie wizyty w Śląskim 
Urzędzie Marszałkowskim związ-
kowcy planują wręczyć marszałkowi 
województwa symboliczny prezent. 
– Na razie nie zdradzamy, co będzie 
tym suwenirem. Mamy nadzieję, że 
marszałek przyjmie go z należytą 
powagą – mówi Roland Dobosz.

  BG

Protest pracowników muzeów i instytucji kultury

P
rzyjedziemy do Warszawy, 
bo porozumienie płacowe 
podpisane pomiędzy 
ministrem zdrowia a 
reprezentacją Ogólno-

polskiego Związku Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych traktu-
jemy jako zaproszenie do nego-
cjacji płacowych dla pozostałych 
grup zawodowych z naszego 
sektora. Nie mamy nic przeciwko 
podwyżkom dla pielęgniarek, 
bo one im się należą. Chcemy 
przekazać ministrowi Zembali i 
wszystkim urzędnikom w resorcie, 
że niedopuszczalne jest dzielenie 
ludzi z naszej branży na lepszych 
i gorszych – wyjaśnia Halina Cier-
piał, przewodnicząca Regionalnego 
Sekretariatu Ochrony Zdrowia 
NSZZ Solidarność. 

Zawarte 23 września porozu-
mienie pomiędzy szefem resortu 
a pielęgniarkami i położnymi 
zakłada, że w ciągu najbliższych 
czterech lat ich wynagrodzenia 
wzrosną średnio o 1600 zł brutto, 
czyli o 400 zł rocznie. Związkowcy 
z Solidarności podkreślają, że 
zlekceważenie przez kierującego 
resortem podwyżek dla pozosta-
łych grup medycznych jaskrawo 
świadczy o nierównym traktowaniu 
przez niego pracowników sektora 
ochrony zdrowia.

– Przecież my wszyscy jesteśmy 
ogniwami tego samego łańcucha, 
niezbędnymi dla prawidłowego 
funkcjonowaniu naszej branży. Całą 
służbę zdrowia można porównać 
do jednego wielkiego organizmu. 
Lekarz jest mózgiem, pielęgniarka 
sercem, a pozostali pracownicy są 
krwioobiegiem. Jeśli ten krwioobieg 
zostanie przerwany, to automa-
tycznie stanie serce i mózg. Zgoda 

ministra na wzrost płac dla tylko 
jednej grupy zawodowej poważnie 
zakłóciła jego pracę – podkreśla 
Joanna Lukosek, wiceprzewod-
nicząca RSOZ. 

Podczas protestu, oprócz żądania 
podwyżek dla pracowników całego 
sektora medycznego, związkowcy 
będą się również domagać likwi-
dacji śmieciowych umów o pracę 
w służbie zdrowia oraz odstąpienia 
od prywatyzacji placówek medycz-
nych. Zażądają też szczegółowej 
weryfi kacji projektu ustawy doty-
czącej funkcjonowania ratownictwa 

medycznego. – Naszym zdaniem 
ten projekt należy wyrzucić do 
kosza. M.in. obliguje on ratowników 
medycznych do pokrywania z 
własnej kieszeni kosztów szkoleń, 
podnoszących ich kwalifikacje 
zawodowe. To niedopuszczalne, by 
ci ludzie ze swoich skromnych pensji 
płacili za szkolenia kwoty rzędu 
6 tys. zł – uważa Halina Cierpiał.

Manifestację organizują Krajowy 
Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ 
Solidarność i Sekcja Krajowa Pogo-
towia Ratunkowego i Ratownictwa 
Medycznego NSZZ Solidarność. 

– Do Warszawy zapraszamy wszyst-
kich pracowników służby zdrowia, 
którzy chcą równego traktowania 
płacowego. Im będzie nas więcej, 
tym głośniej zabrzmią nasze postu-
laty – mówi przewodnicząca RSOZ. 

To będzie już drugi w ciągu 
ostatnich dwóch tygodni protest 
pracowników branży medycznej 
przed Ministerstwem Zdrowia w 
sprawie podwyżek płac dla wszyst-
kich grup zawodowych z sektora 
ochrony zdrowia. Pierwszy odbył 
się 28 września.

BEATA GAJDZISZEWSKA

12 października w Warszawie przed gmachem Ministerstwa Zdrowia odbędzie się 
ogólnopolska manifestacja ratowników medycznych i innych pracowników służby 
zdrowia zrzeszonych w NSZZ Solidarność. Związkowcy żądają m.in. podwyżek płac.

Podwyżki należą się wszystkim

Foto: TŚD

Foto: TŚD
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Z Grzegorzem Długim z Ruchu Kukiz’15 
rozmawiał Łukasz Karczmarzyk

Rząd nie wywiązał się z poro-
zumienia zawartego w styczniu 
ze stroną społeczną. Program 
naprawy górnictwa nie został 
wdrożony, a branża znajduje 
się obecnie w najgłębszym 
od wielu lat kryzysie. Ruch 
Kukiz'15 ma pomysł na polskie 
górnictwo?

– Mamy gotową strategię, 
konkretne rozwiązania pozwa-
lające wydobyć górnictwo 
z zapaści. Opiera się ona na 
dwóch zasadniczych fila-
rach. Jeden dotyczy działań 
na poziomie Unii Europejskiej, 
drugi to działania wewnętrzne. 
Najbardziej pilna sprawa, to 
przedłużenie obowiązywania 
decyzji Rady Unii Europej-
skiej z 10 grudnia 2010 roku 
umożliwiającej niektóre formy 
pomocy publicznej dla górni-
ctwa. Dzięki temu program 
uzdrowienia branży będzie 
mógł być prowadzony bez 
ryzyka zarzutu bezprawnego 
udzielania pomocy publicznej 
sektorowi węgla kamiennego.
Unia Europejska to również 
pakiet klimatyczno-energe-
tyczny, którego zapisy są 
skrajnie niekorzystne dla 
polskiego górnictwa i całej 
polskiej gospodarki...

– Tę umowę trzeba wypowie-
dzieć i to jest obecnie kwestia 
naszego interesu narodowego. 
Należy odróżniać ochronę środo-
wiska, która jest konieczna od 
pakietu klimatycznego, który 
jest ideologicznie umotywowany 
i zabójczy dla polskiego prze-
mysłu wydobywczego. Dusi 
też polską energetykę, która 
przecież jest niemal w całości 
oparta na węglu. Kolejnym 
elementem naszej strategii jest 
pozyskanie środków unijnych 
na inwestycje w nowoczesne 
technologie węglowe, takie jak 
synergia węglowo-jądrowa czy 
budowa nowych węglowych 
bloków energetycznych o wyso-
kiej sprawności energetycznej, 

których emisja CO
2
 jest mini-

malna. Tu nie chodzi o uzyskanie 
uprzywilejowanej pozycji dla 
węgla. Wręcz przeciwnie, chodzi 
o wyrównanie szans. Obecnie 
mamy do czynienia z sytuacją, w 
której wszystkie nośniki energii 
poza węglem są dotowane.
Przeciwdziałanie unijnej poli-
tyce klimatycznej to cel długo-
falowy. Tymczasem górnictwo 
wymaga szybkich działań, 
które możemy wdrożyć na 
poziomie krajowym...

– Ciągle nie jest dla mnie 
jasne, dlaczego kluczowy punkt 
dotyczący połączenia przedsię-
biorstw wydobywczych sektora 
węgla kamiennego z energetyką 
jest niepopularny. Może się 
mylę ale dzięki niskim cenom 
węgla energetyka powinna być 
w stanie generować znaczne 
zyski i wydaje się, że może 
się z nimi „podzielić” poprzez 
wzmocnienie górnictwa. Oczy-
wiście, jako właścicielowi należy 
energetyce zapewnić możli-
wości decydowania o sposobie 
prowadzenia produkcji i jej 
racjonalizacji, aby łagodzić 
obciążenie tej branży. Rozwią-
zanie tego problemu to zadanie 
o charakterze strategicznym 
nie tylko dla górnictwa węgla 
kamiennego, ale całej polskiej 
energetyki, a co za tym idzie, 
całej polskiej gospodarki. 
Konsolidacja obu sektorów 
pozwoli Polsce osiągnąć właś-
ciwy poziom bezpieczeństwa 
energetycznego i pożądaną 
niezależność od importowa-
nych źródeł energii. 
Czy naprawa górnictwa 
wymaga również zmian w 
systemie fi skalnym?

– Wbrew temu co się 
powszechnie uważa górni-
ctwo dostarcza zarówno do 
budżetu centralnego, jak i 
do budżetów samorządów 
lokalnych ogromne pieniądze. 
Branża górnicza jest obłożona 
podatkami i różnymi opłatami 

na skalę nieporównywalną z 
niczym innym w Europie. To 
powoduje, że polski węgiel nie 
jest w stanie konkurować np. 
z węglem rosyjskim, którego 
te wszystkie obciążenia nie 
dotykają. Dla przykładu nasz 
węgiel jest obciążony 23 proc. 
stawką podatku VAT, a rosyjski 
zaledwie 15 proc. Niektóre z 
tych obciążeń podatkowych 
powinno się znacząco obniżyć, 
a inne zawiesić do czasu, gdy 
branża wyjdzie z kryzysu. 
Górnictwo jest najbardziej 
obciążoną branżą gospodarki 
nie tylko w przypadku danin 
publiczno-prawnych. Nawet za 
gwoździe, śrubki czy ubrania 
robocze kopalnie płacą często 
kilkakrotnie więcej niż inne 
przedsiębiorstwa. Dlaczego 
tak się dzieje? 

– To wynika z kuriozalnych 
zapisów w ustawie prawo 
geologiczne i górnicze, które 
dotyczą certyfi kacji urządzeń 
i materiałów technicznych 
wykorzystywanych w górni-
ctwie. W efekcie za urządzenie, 
które na rynku kosztuje dajmy 
na to złotówkę, kopalnia płaci 
2 zł lub więcej. Nie mam na 
myśli materiałów i urządzeń 
związanych z bezpieczeń-
stwem. Ta sama ustawa nakłada 
na kopalnie ogromną liczbę 
obostrzeń formalno-biuro-
kratycznych, które powodują 
ciągły rozrost administracji w 
górnictwie i podnoszą koszty 
funkcjonowania kopalń. Górni-
ctwo naprawdę może wyjść z 
obecnego kryzysu, trzeba mu 
tylko stworzyć warunki do 
normalnego funkcjonowania 
i dotrzymywać umów zawie-
ranych z górnikami. Spokój 
społeczny umożliwia sprawną 
i tańszą produkcję. Ludzie po 
prostu pracują bardziej efek-
tywnie, jeśli nie muszą ciągle 
walczyć o swoje podstawowe 
prawa i bać się, że politycy 
znowu ich oszukają.

Z Piotrem Naimskim, posłem PiS
rozmawiali Krzysztof Leśniowski i Jacek Srokowski

Rząd Prawa i Sprawiedliwości 
będzie miał pomysł na to, jak 
wyciągnąć górnictwo z tego 
poważnego kryzysu? 

– Przygotowujemy się 
obecnie na kilka wariantów 
kryzysowych. Poczynając od 
tego, że nie ma pieniędzy już 
na starcie, a kończąc na tym, 
iż starczy ich na zaledwie kilka 
miesięcy, bo chyba nikt nie 
wierzy, że rząd Ewy Kopacz na 
odchodnym trwale uzdrowi 
branżę górniczą. Chcielibyśmy 
rzecz jasna, żeby sprawdził się 
ten najbardziej optymistyczny 
wariant. Mielibyśmy czas na 
zapoznanie się z faktyczną 
sytuacją sektora węglowego. 
Rząd udaje, że dopiero dzisiaj 
dowiedział się o konieczności 
akceptacji pomocy publicznej 
dla Nowej Kompanii Węglowej. 
To jest próba zrzucenia odpo-
wiedzialności za nieudolność 
i brak działania PO na Bruk-
selę i szukanie ratunku przed 
gniewem wyborców. Środki na 
rozpoczęcie działalności NKW, 
to jedno. Drugie to pytanie, 
czym jest biznesplan NKW, 
na jakich przesłankach został 
zbudowany? Według mnie, 
na przesłankach bardzo mało 
wiarygodnych. Bo niby skąd 
przyjęto założenie, że spółka 
zbilansuje swoją działalność 
z końcem 2016 roku, skoro 
nie wiadomo, jakie będą ceny 
węgla i koszty jego wydobycia? 
Obawiam się, że jest to przed-
sięwzięcie stojące na glinianych 
nogach. A w tej sytuacji 1,5 
miliarda złotych, którymi NKW 
zostanie dofi nansowana, wyda 
się zapewne na płace, podobnie 
jak to było ze środkami pozy-
skanymi w wyniku sprzedaży 
KWK „Knurów-Szczygłowice”. 
Proste dosypywanie pieniędzy 
do górnictwa nie ma sensu, 
skoro różnica między ceną 
sprzedaży a kosztem wydo-
bycia wynosi średnio ponad 
100 zł na każdej tonie. 

No właśnie, mają państwo 
pomysł na to, jak tę przepaść 
zakopać raz na zawsze? 

– Problem należy rozwiązać 
strukturalnie, a nie doraźnie. 
Musimy zapewnić trwały zbyt 
węglowi energetycznemu na 
co najmniej 30-40 lat, czyli 
dokładnie na tyle, ile wynosi 
żywotność nowego bloku 
energetycznego opartego na 
węglu kamiennym. Jesteśmy 
zdeterminowani, żeby ruszyć z 
poważnym programem inwe-
stycyjnym dla polskiej elektro-
energetyki, w którym stare bloki 
węglowe będą zastępowane 
przez nowoczesne jednostki 
węglowe – choćby takie, jak te 
budowane obecnie w Kozieni-
cach i Opolu. Przypomnę tutaj 
tylko, że blok nadkrytyczny 
o sprawności sięgającej 46 
proc. obniża emisję CO

2
 o 

około 30 procent, co wytrąca 
argumenty przeciwnikom 
węgla w kontekście polityki 
klimatycznej. 
Pięknie, ale skąd pozyskać 
pieniądze na to wszystko, skoro 
dziś sektor fi nansowy mówi 
„nie” inwestycjom węglowym, 
bojąc się konsekwencji fi nan-
sowych wynikających z ogra-
niczeń w emisji CO2? 

– Musimy – użyję kolo-
kwialnego stwierdzenia – 
stworzyć związek funkcjo-
nalny między energetyką a 
górnictwem węglowym. Może 
to być rozwiązanie takie, jak 
to przyjęte w Tauronie, gdzie 
obowiązują relacje handlowe 
pomiędzy jednostkami grupy, 
co sprawia, że węgiel nadal 
pozostaje towarem rynkowym. 
Możemy jednak przyjąć 
rozwiązania obowiązujące przy 
węglu brunatnym. Mówiąc w 
dużym uproszczeniu – wypo-
sażymy elektrownie w niektóre 
kopalnie. Między jednostkami 
nie będzie wówczas relacji 
handlowych, a zatem ta część 
węgla, która będzie wykorzy-

stywana w elektrowniach, 
zostanie „wyjęta” z rynku. 
Ale te rozwiązania nie wyeli-
minują importu rosyjskiego 
węgla, który trafi a głównie na 
rynek detaliczny i do małego 
przemysłu, czyli tej części 
rynku, na którą państwo nie 
ma wpływu. 

– Nie możemy dać sobie 
rady z importem węgla, 
ponieważ działa ogromny 
lobbing na rzecz importerów 
z Rosji – i to nie na arenie 
krajowej, ale europejskiej. Ta 
część handlu z Rosją nie została 
objęta żadnymi sankcjami. 
Ten problem trzeba będzie 
poruszyć w rozmowach z 
Brukselą. Nie możemy sobie 
pozwolić na to, by po rosyj-
skiej stronie trwała blokada 
naszych produktów rolnych, a 
do nas wjeżdżał bez żadnych 
ograniczeń ich węgiel. 
Kolejny poważny problem to 
polityka klimatyczna UE... 

– Owszem, jest to poważny 
problem, który między innymi 
sprowadza się do kwestii pierw-
szeństwa dla OZE w kolejce 
do przyłączania źródeł do 
sieci. Bloki węglowe nie są 
odpowiednio wykorzystane 
w systemie, gdyż są ostatnie 
w kolejce do przyłączenia, a 
wynika to właśnie z szaleń-
stwa klimatycznego. To jeden 
z najważniejszych problemów 
do rozwiązania w przyszłych 
rozmowach z parterami w UE. 
Będziemy żądać tego, by uznano 
naszą specyfi kę, czyli będziemy 
żądać specjalnych regulacji 
dla polskiej gospodarki. Jeśli 
będziemy w sposób dobrze 
udokumentowany, twardo i 
konsekwentnie bronić swojego 
stanowiska, wówczas będziemy 
mieli szanse na sukces. My z 
obrony polskich interesów 
nie zrezygnujemy. 

Wywiad pochodzi 
z najnowszego numeru 
Solidarności Górniczej

Mści się strategia 
nicnierobienia

Foto: TŚD Foto: TŚD

Wypowiedzenie pakietu 
to nasz narodowy interes
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Reklama

U
rodziny katowi-
ckiego IPN zain-
augurują  Dni 
Nauki zaplano-
wane na 15 i 16 

października. Zorganizowane 
zostaną w funkcjonującym od 
niespełna miesiąca „Przystanku 
Historia” Centrum Eduka-
cyjnym IPN w Katowicach 
im. Henryka Sławika przy ul. 
Świętego Jana 10. 

– 16 października w godz. 
od 9.00 do 19.30 zapraszamy 
na ogólnopolską konferencję 
naukową „Więcej niż partia. 
PZPR a polityka, gospodarka 
i społeczeństwo 1948–1990”. 
Następnego dnia o godz. 
11.00 w Domu Kultury w 
Rudzie Śląskiej-Bielszowicach 
prezes IPN Łukasz Kamiński 
wręczy statuetki zasłużonym 
dla edukacji historycznej. O 
godz. 17.00 w „Przystanku 
Histor ia”  proponujemy 
promocję publikacji „Agca nie 
był sam. Wokół udziału komu-
nistycznych służb specjalnych 
w zamachu na Jana Pawła II” 
oraz spotkanie z jej autorami: 
prokuratorem Michałem 
Skwarą z katowickiego IPN 

i dr Andrzejem Grajewskim 
z „Gościa Niedzielnego” – 
informuje Monika Kobylańska, 
asystent prasowy Oddziału 
IPN w Katowicach. 

W sobotę 17 października, w 
godz. od 14.00 do 19.00, kato-
wicki Oddział IPN udostępni 
do zwiedzania pomieszczenia 
archiwum przy ul. Józefowskiej 
102. – Do tej pory archiwum 
otwieraliśmy dla zwiedzających 

wyłącznie w „Noc Muzeów”. To 
zawsze cieszyło się dużym zain-
teresowaniem wśród lokalnej 
społeczności. Ludzie chcieli 
zobaczyć znajdujące się tu 
słynne teczki. Teraz zapra-
szamy do archiwum okazji 
15-lecia naszego IPN – mówi 
Kobylańska. 

Informuje, że podczas 
wycieczki po archiwum zwie-
dzający będą mieli szansę poznać 

działania SB „od kuchni” oraz 
zgłębić tajniki ich operacyjnego 
żargonu. – Będą też mogli wcielić 
się w ich rolę. Na odważnych 
czekają zadania operacyjne 
oraz nagrody – zdradza Monika 
Kobylańska.

Instytut Pamięci Naro-
dowej – Komisja Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu został powołany 18 
grudnia 1998 roku. Oddział 

IPN w Katowicach funkcjo-
nuje od 2000 roku. Działają 
tu piony:edukacyjny, śledczy, 
archiwalny i lustracyjny. – 
Pion edukacyjny do tej pory 
m.in. wydał aż 92 publikacje, 
7 numerów periodyku „Czasy-
Pismo”, 3 teki edukacyjne 
i przygotował 30 wystaw. 
W organizowanych przez 
jego pracowników projektach 
edukacyjnych wzięło udział 

ponad 3200 nauczycieli i prawie 
63 tys. uczniów – wylicza 
Monika Kobylańska.

Pracownicy pionu śledczego 
w ciągu 15 lat m.in. przeprowa-
dzili ponad 1600 spraw. Pion 
lustracyjny zweryfi kował około 
5 tys. oświadczeń lustracyjnych. 
Archiwum katowickiego IPN 
zgromadziło blisko 12 km 
bieżących akt.

BEATA GAJDZISZEWSKA

3 października pod hasłem 
przywrócenia jedności i ładu 
na kolei związkowcy z Regio-
nalnej Sekcji Kolejarzy zorga-
nizowali uroczyste obchody 
z okazji 35-lecia powstania 
NSZZ Solidarność. 

– Kolejarze, nie dajcie się 
podzielić – przypominał słowa 
Ojca Świętego Jana Pawła II ks. 
dr Andrzej Suchoń, duszpasterz 
rodzin kolejarskich w Katowi-
cach podczas mszy świętej w 
intencji związku i Ojczyzny, 
odprawionej w miejscowym 
kościele pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP.

Po nabożeństwie odbyła się 
uroczysta akademia, podczas 
której okolicznościowymi 
medalami uhonorowanych 
zostało 250 związkowców. 

Odczytany został też list 
przewodniczącego śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności 
Dominika Kolorza do kolejar-
skich związkowców.– Obecnie 
stoją przed Wami trudne 
wyzwania. Ludzie zarządza-
jący dzisiaj koleją nie szanują 
podstawowych praw pracowni-
czych i wolności związkowych. 
Nie rozumieją, że kolej stanowi 
majątek narodowy, a praca na 

jej rzecz to przede wszystkim 
służba całemu społeczeństwu. 
Dlatego musicie być razem, 
dalej działać wspólnie i dalej 
sobie pomagać – napisał do 
związkowców Dominik Kolorz. 

O odbudowę jedności na 
kolei apelował również szef RSK 
Stanisław Hrustek. – Powin-
niśmy się zjednoczyć i wrócić 
na odpowiednie tory, ale to musi 
być powrót z odpowiednimi 
ludźmi. Życzylibyśmy sobie, by 
w przyszłości właśnie takie osoby 
zarządzały naszymi spółkami – 
powiedział Stanisław Hrustek 

BEA

Kolejarze świętowali 35-lecie NSZZ Solidarność

Dni nauki, dzień dla szkoły, zwiedzanie archiwum IPN i bieg charytatywny – m.in. takie przedsięwzięcia 
towarzyszyć będą obchodom 15-lecia działalności Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. 
Jubileusz IPN trwać będzie od 15 do 17 października. 

Jubileusz IPN w Katowicach

Foto:  ipn.gov.pl

Foto:  TŚD
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Łukasz Wocławek 
CDO24

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

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

(w II kwartale 2015 roku):  4.063,75 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

Członkowi Komisji Rewizyjnej

Sławomirowi Grodzkiemu

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

TATY
składa 

przewodniczący Waldemar Sopata
oraz

Koleżanki i Koledzy z Komisji Zakładowej i Rewizyjnej
NSZZ Solidarność w TAURON Wydobycie S.A. 

ZG Sobieski

Odrzucenie spadku
C

zęsto w praktyce dnia 
codziennego pojawia się 
zagadnienie spadków, 

w stosunku do których poja-
wiają się wątpliwości co do 
ich zawartości. W szczegól-
ności pojawiają się spadki po 
osobach, które pozostawiły 
po sobie liczne zobowiązania. 
Należy pamiętać, że wbrew 
powszechnej opinii jakoby 
pojęcie „spadek” miałoby ozna-
czać tylko dodatnie wartości 
majątkowe, w skład spadku 
wchodzą prawa i obowiązki 
zmarłego (art. 922 § 1 K.c.). 
Oznacza to, że zawartość masy 
spadkowej stanowią zarówno 
aktywa (wartości dodatnie), 
jak również pasywa (wartości 
ujemne – zobowiązania spad-
kodawcy). Często zdarza się 
jednak tak, że spadkodawca 
pozostawia po sobie wyłącznie 
zobowiązania, bez żadnych 
aktywów spadkowych. 

Zgodnie z art. 1012 K.c. 
spadkobierca może bądź przyjąć 
spadek bez ograniczenia odpo-
wiedzialności za długi (przyjęcie 
proste), bądź przyjąć spadek z 
ograniczeniem tej odpowiedzial-
ności (przyjęcie z dobrodziej-
stwem inwentarza), bądź też 
spadek odrzucić. Istnieją zatem 
trzy możliwe „zachowania” 
spadkobiercy w stosunku do 
spadku. Przy czym oświadczenia 
o przyjęciu lub o odrzuceniu 
spadku mogą być złożone 
w ciągu sześciu miesięcy od 
dnia, w którym spadkobierca 
dowiedział się o tytule swego 
powołania. Brak oświadczenia 
spadkobiercy w powyższym 
terminie jest jednoznaczny z 
prostym przyjęciem spadku 
(za wyjątkiem osób niema-
jących pełnej zdolności do 
czynności prawnych, osób co 
do których istnieje podstawa 
do ich całkowitego ubezwłas-

nowolnienia, albo osób praw-
nych – w ich przypadku brak 
oświadczenia spadkobiercy 
w powyższym terminie jest 
jednoznaczny z przyjęciem 
spadku z dobrodziejstwem 
inwentarza). Konsekwencje 
zatem braku oświadczenia 
(milczenia) spadkobiercy w 
zakresie odrzucenia spadku 
(ewentualnie braku oświad-
czenia o przyjęciu spadku z 
dobrodziejstwem inwentarza) 
są bardzo poważne w skut-
kach. Ustawodawca wprowa-
dził bowiem fikcję prawną, 
mianowicie brak oświadczenia 
spadkobiercy o przyjęciu lub 
odrzuceniu spadku w ustalonym 
terminie uznaje on za równo-
znaczny z prostym przyjęciem 
spadku. „Milczący” spadkobierca 
naraża się więc na konieczność 
zapłaty zobowiązań pozosta-
wionych przez spadkodawcę, 
często powiększonych o kwotę 
odsetek. W takim przypadku 
spadkobierca ma jednak możli-
wość uchylić się od skutków 
prawnych braku oświadczenia 
o przyjęciu lub odrzuceniu 
spadku, czyli skutków prawnych 
niezachowania terminów okre-
ślonych w art. 1015 § 1 K.c., o ile 
brak oświadczenia (milczenie 
spadkobiercy) spowodowany 
był błędem lub groźbą (art. 1019 
§ 2 K.c.). Konieczne jest jednak 
wykazanie należytej staranności 
przez spadkobiercę. W tym 
miejscu przytoczyć można 
pogląd wyrażony przez Sąd 
Najwyższy w postanowieniu z 
dnia 29.11.2012 r. (II CSK 172/12, 
LEX nr 1299156): poprzestanie 
na pozbawionym podstaw 
przypuszczeniu dotyczącym 
stanu majątku spadkowego 
jest wyrazem braku należytej 
staranności, który uniemożliwia 
uchylenie się od skutków praw-
nych złożenia albo niezłożenia 

oświadczenia woli w oparciu 
o przepisy o wadach oświad-
czenia woli, jeśli pomiędzy 
niedołożeniem wymaganej w 
okolicznościach sprawy dbałości 
a brakiem rozeznania co do 
przedmiotu spadku zachodzi 
zależność przyczynowo-skut-
kowa. Wobec tego za błąd istotny 
spadkobiercy uznać należy brak 
wiedzy o stanie spadku, mimo 
podjęcia właściwych i możli-
wych działań, zmierzających 
do ustalenia rzeczywistego 
stanu spadku. W rezultacie, w 
przypadku „milczenia” spadko-
biercy w terminie 6 miesięcy od 
dnia dowiedzenia się o tytule 
swojego powołania (najczęściej 
jest to data śmierci spadko-
dawcy), jedynie wyjątkowo, gdy 
pomimo dołożenia przez spad-
kobiercę należytej staranności 
w ustalaniu składu masy spad-
kowej, nie wiedział on o długach 
spadkodawcy – możliwe jest 
uchylenie się przez niego od 
skutków błędu (milczenia), przy 
czym konieczne jest spełnienie 
kumulatywnie następujących 
warunków. Mianowicie uchy-
lenie się od skutków prawnych 
oświadczenia powinno nastąpić 
przed sądem, spadkobierca 
powinien jednocześnie oświad-
czyć, czy i jak spadek przyjmuje, 
czy też go odrzuca, złożenie 
przedmiotowego oświadczenia 
wymaga zatwierdzenia przez 
Sąd oraz oświadczenie musi 
zostać złożone w ciągu roku 
od wykrycia błędu lub ustania 
stanu obawy przy groźbie. 
Należy zwrócić uwagę, że w 
dn. 18.10.2015 r. wchodzi w 
życie ustawa o zmianie ustawy 
Kodeks cywilny i niektórych 
innych ustaw, która zmienia 
m.in. omówione wyżej zasady. 
Otóż, zgodnie ze znowelizo-
wanym art. 1015 § 2 K.c. – brak 
oświadczenia spadkobiercy 

w terminie określonym w § 1 
(wspomniany wyżej termin 6 
miesięczny – dopisek własny) 
jest jednoznaczny z przyję-
ciem spadku z dobrodziej-
stwem inwentarza. Ustawo-
dawca wyeliminował więc 
surowe dla spadkobierców 
domniemanie prostego przy-
jęcia spadku, w następstwie 
którego często dochodziło 
do przyjęcia „niechcianych 
spadków”, na rzecz – znacznie 
korzystniejszego dla spadko-
bierców – domniemania przy-
jęcia spadku z dobrodziejstwem 
inwentarza (tj. z ograniczeniem 
odpowiedzialności za długi do 
wysokości ustalonego w inwen-
tarzu stanu czynnego spadku). 
Przepisów ww. ustawy, nie 
stosuje się jednak do spadków 
otwartych przed dniem wejścia 
w życie ustawy. Trzeba więc 
każdorazowo brać pod uwagę 
datę śmierci spadkodawcy (czy 
nastąpiła ona przed 18.10.2015 
r., czy też po tej dacie).

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.

Szkolenia związkowe
Harmonogram szkoleń związkowych 

październik – listopad 2015
Miejsce szkoleń: siedziba Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność, Katowice, ul. Floriana 7.
12-13 października – Negocjacje – techniki i strategie
(szkolenie podstawowe).
Trener: Jacek Majewski, sala 108.
14-15 października – Rokowania zbiorowe
Trener: Agnieszka Lenartowicz-Łysik, sala 235.
26 października – Czas pracy dla społecznych inspektorów pracy.
Trener: Jadwiga Piechocka, sala 235.
27-29 października – Uprawnienia organizacji związkowych.
Trener: Eugeniusz Karasiński, Andrzej Kampa, sala 108.
28-29 października – Rozwój związku.
Trener: Janusz Zabiega, sala 235
3-4 listopada – Indywidualne prawo pracy.
Trener: Jadwiga Piechocka, sala 108.
16-17 listopada – Negocjacje płacowe. UWAGA: szkolenie dla 
organizacji z podmiotów gospodarczych (nie dla „strefy budże-
towej”); wymagane rozwiązanie wstępnego testu kwalifi kacyjnego; 
godziny szkolenia: I dzień 10:00 – 17:00, II dzień 9:00 – 16:00.
Trener: S.Partner, sala 108.
18-19 listopada – Negocjacje – techniki i strategie (cz.2). 
Szkolenie doskonalące dla uczestników szkoleń podstawowych 
z zakresu Negocjacje – techniki i strategie.
Trener: Jacek Majewski, sala 108.

Dodatkowych informacji udzielą Państwu:
Agnieszka Lenartowicz-Łysik (Biuro Szkoleń), pokój 223, 
tel. 32 353 84 25 w. 223, 555, tel. kom. 609 357 320, 
e-mail: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl
Joanna Ciechelska (Sekretariat Ogólny), pokój 110, 
tel./fax 32 253 78 00, e-mail: sekrzr@solidarnosckatowice.pl



» PANI MINISTER OD EDUKACJI, 
która niegdyś w jednej garsonce obsko-
czyła w pół roku trzy partie zanotowała 
sukces nieprawdopodobnych wprost 
rozmiarów. Otóż Aśka Kluzik-Rostkowska 
parę dni temu ogłosiła triumfalnie, że 
wynegocjowała powrót drożdżówek do 
szkolnych sklepików i to wcale nie jest 
jej ostatnie słowo! Zamiaruje kontynu-
ować heroiczny bój, aby do sklepików 
powróciła również kawa. Przypomnijmy, 
że owe drożdżówki oraz wszelkie inne 
jadalne rzeczy wcześniej ze szkół wyru-
gowała szefowa Aśki dr Ewa, aby z 
dzieci nie wyrosły grubaski. Mówiąc na 
marginesie, wówczas również ogłoszono 
wielki sukces rządu. Stefan Kisielewski 
powiedział kiedyś, że socjalizm to ustrój, 
w którym bohatersko pokonuje się 
trudności nieznane w żadnym innym 
ustroju. Ustrój na szczęście mamy już 
inny, tylko te sukcesy rządzących jakby 
ciągle takie same. 

» MARTWILIŚMY SIĘ, ŻE JUŻ NIE 
BĘDZIEMY MIELI wielu okazji użyć w 
niniejszej rubryce sformułowania „były 
prezydent Bronisław Komorowski”, a 
bardzo je lubimy. Na szczęście perypetie 
Bronka w cywilu są równie zabawne jak 
te z czasów, gdy był na urzędzie. Otóż 
okazuje się, że Gajowy wyprowadzając 
się z Pałacu Prezydenckiego, wyniósł tzn. 
pożyczył z niego 101 przedmiotów. Zabrał 
m.in. zabytkowe fotele, stoły, zegarki, 
niszczarkę, komputery, mikrofalówkę i 
telewizor. Wyniósł też patelnię, deskę 
do krojenia, kieliszki do gorzały, szklanki 

na popitkę i fi liżanki do kawy. Bronek 
przytulił nawet żyrandol, którego czujnie 
strzegł przez 5 lat. Innymi słowy wypro-
wadzka Gajowego wyglądała trochę jak 
wyjazd ostatniej jednostki ruskiej armii 
z Legnicy. Miejmy nadzieję, że w pałacu 
po Bronku zostały chociaż kaloryfery, 
klamki i rury w ścianach.

» TO JEDNAK NIE WSZYSTKO. Inter-
nety obiegła informacja, że Gajowy wraz 
z innym sławnym polskim wąsaczem 
reklamował w Ameryce internetowy 
kantor o przesympatycznej i licującej z 
powagą byłej głowy państwa polskiego 
nazwie cinkciarz.pl. Otóż ów cinkciarz 
został sponsorem słynnych Chicago 
Bulls, a Gajowy wystąpił w roli maskotki 

tegoż cinkciarza. Mówiąc wprost, Bronek 
sprzedał się jak Gęsiarka na Allegro.

» A NA KONIEC KRÓTKA WIEŚĆ 
Z CYKLU: „Jak oni wydają”. Radzio 
Sikorski zanim koledzy z partii odesłali 
go na polityczną emeryturę, jeszcze jako 
marszałek Sejmu, zamówił nowe logo 
tej szlachetnej instytucji. A że Radzio 
znany jest z zamiłowania do rozmachu 
i szczodrości w wydawaniu pieniędzy 
podatników, trzasnął se logo za 50 tys zł. 
Co ciekawe, poprzedni znaczek Sejmu 
opracował ten sam grafi k 4 lata temu za 
5 tys zł, czyli 10 razy mniej. I niech teraz 
ktoś spróbuje zarzucić peło, że pod ich 
rządami płace w Polsce stoją w miejscu. 
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Małżeństwo z dwudziestoletnim 
stażem. Żona krząta się w kuchni, 
a mąż coś naprawia. W pewnej 
chwili mąż woła do żony:
– Stara! Chodź na chwilę!
– Co?
– Potrzymaj ten drucik.
Żona posłusznie chwyta kabelek, 
po czym pyta:
– I co?
– Nic, widocznie faza jest w tym 
drugim.

***
On i ona żyją ze sobą na kocią łapę. 
Po kolacji on zmywa naczynia. Po
chwili odwraca się do niej, patrzy 
głęboko w oczy i pyta:
– Wyjdziesz za mnie?
Ona ze łzami szczęścia w oczach:
– Tak!
On:
– Ze śmieciami....

***
Wchodzi kurtka zimowa do mono-
polowego:
– Poproszę pół litra czystej.
– Niestety nie mogę sprzedać 
Pani alkoholu, jest Pani nieletnia.

***
Przyjechał facet z małżonką do 
luksusowego hotelu późnym 
wieczorem i nie patrząc na cenę, 
wynajął pokój na jedną noc. 
Rano w kasie:
– Należy się 500 zł.
– Ile? 
– Mamy tutaj basen, saunę, klub 
do golfa, siłownię, stołówkę ze 

wszystkimi daniami do wyboru, to 
wszystko było do waszej dyspozycji.
– Proszę.
– Ale tu jest tylko 50 zł.
– Resztę odliczam za seks z moją 
żoną.
– Ale ja nie spałem z pana żoną.
– Ale ona była do pana dyspozycji.

***
Taka sytuacja w aptece:
– Co dla pani?
– Test ciążowy proszę.
– Jaki?
– Negatywny, jeśli można.

***
Studenci chcą wrócić z imprezy do 
akademika taksówką, zatrzymują 
więc jedną, a z kasą krucho.
– Szefi e, za dyszkę do akademika 
da radę?
– Oj ciężko.
– A za „trzy-cztery”?
– Dobra, wsiadajcie.
Po paru minutach taksówka zatrzy-
muje się pod akademikiem. Jeden 
ze studentów mówi:
– No to chłopaki, trzy-cztery: 
DZIĘKUJEMY!

***
Koło Fortuny:
– Jak pan się nazywa?
– K jak Krzysztof
– Litery będzie pan odsłaniał 
później, na razie proszę się przed-
stawić.
– K jak Krzysztof.
– Proszę pana...
– No dobra, Krzysztof Kajak.

ROZBAWIŁO nas to

Reklama
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ZAŁÓŻ ZWIĄZEK I BĄDŹ SILNY W PRACY. 
Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci: 
tel.: 32 728 41 13 kom. 661 886 200
e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl


