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Justyna Latos: Reorganizacja stała się 
celem samym w sobie. Nie chodzi o to, 
czy te zmiany są dobre, ale o to, żeby 
ten proces trwał cały czas. » STRONA 3

Lesław Ordon: Wszyscy pedagodzy 
i psychologowie szkolni powinni 
podlegać jednakowym regulacjom 
dotyczącym czasu pracy. » STRONA 4

Od 1 lipca ma zacząć obowiązywać minimalna stawka godzinowa na poziomie 12 zł. To dobra wiadomość dla 
najniżej opłacanych pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Skorzystają również pracodawcy.

Koniec z głodowymi stawkami
Z

godnie z projektem 
ustawy Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej, mini-
malna stawka godzi-

nowa na poziomie 12 zł brutto 
ma dotyczyć pracowników 
zatrudnionych na umowy 
zlecenia oraz umowy o świad-
czenie usług. W obecnym stanie 
prawnym minimalne wyna-
grodzenie za pracę jest uregu-
lowane prawnie wyłącznie w 
przypadku umów o pracę. Od 
stycznia wynosi ono 1850 zł 
brutto przy zatrudnieniu w 
pełnym wymiarze godzin. Brak 
podobnych regulacji dotyczą-
cych umów cywilnoprawnych 
prowadzi do patologicznych 
sytuacji, w których za godzinę 
pracy niektórzy pracodawcy 
oferują stawki zaledwie na 
poziomie ok. 5 zł. Jak wynika z 
danych Centralnej Bazy Ofert 
Pracy (CBOP) prowadzonej 
przez resort pracy, wynagro-
dzenie znacznie niższe od płacy 
minimalnej proponowane jest 
m.in. ochroniarzom, sprzą-
taczkom, pracownikom branży 
gastronomicznej i budowlanej. 
O ile w największych miastach 
oferty pracy za półdarmo są 
rzadziej spotykane, w mniej-
szych ośrodkach występują 
znacznie częściej. Co więcej, 
problem nie dotyczy tylko 
prywatnych pracodawców. 
Stawki wynagrodzenia na 
bardzo niskim poziomie można 
znaleźć również w ofertach 
przetargów rozpisywanych 
przez instytucje publiczne. 

Szeroki konsensus
W ocenie dr. Jana Czarza-
stego, ekonomisty z Zakładu 
Socjologii Ekonomicznej 
Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie, ministerialny 
projekt zawiera dobre rozwią-
zania, które z jednej strony 
poprawią sytuację najgorzej 
uposażonych pracowników, 
a z drugiej będą korzystne dla 
pracodawców, gdyż przyczynią 
się do ograniczenia nieuczciwej 
konkurencji. – Warto zwrócić 
uwagę, że pomysł rządu spotkał 
się nie tylko z przychylnymi 
ocenami strony związkowej, 
ale również z pozytywnym 
odbiorem znacznej części 
organizacji pracodawców. 
Taki konsensus jeśli chodzi 
o stosunki pracy w naszym 

kraju, nie jest często spoty-
kany – mówi dr Jan Czarzasty.

Z d a n i e m  Z b i g n i e w a 
Majchrzaka, przewodniczą-
cego Sekcji Krajowej Budow-
nictwa NSZZ Solidarność usta-
nowienie minimalnej stawki 
godzinowej dla osób zatrud-
nionych na umowach cywil-
noprawnych może również 
przyczynić się do poprawy sytu-
acji pracowników etatowych. 
– Można założyć, że podnie-
sienie płac pracowników na 

umowach śmieciowych spowo-
duje, że pracownicy zatrudnieni 
na stałe będą mogli skuteczniej 
upominać się o wzrost swoich 
zarobków – wskazuje prze-
wodniczący. 

„Śmieciówki” raczej zostaną 
W uzasadnieniu do projektu 
ustawy wprowadzającej mini-
malną stawkę godzinową napi-
sano, że celem proponowanych 
rozwiązań ma być ograniczenie 
nadużywania umów cywilno-

prawnych na polskim rynku 
pracy. W ocenie rządzących wraz 
z podwyższeniem najniższych 
wynagrodzeń w tym segmencie 
rynku pracy zniknie zachęta do 
zatrudniana na umowy inne 
niż etat. Jednak, jak wskazuje 
dr Czarzasty, to założenie może 
być trudne do zrealizowania. 
– Myślę, że jest to optymizm 
na wyrost. Nie odważyłbym 
się stwierdzić, że zadziała tu 
prosty automatyzm – zaznacza 
ekonomista z SGH. 

Co więcej, jak podkreśla 
Alicja Forysiak, przewodni-
cząca Solidarności w sieci Carre-
four, w handlu nowe przepisy 
mogą co prawda spowodować 
ograniczenie występowania 
umów cywilnoprawnych, 
ale niekoniecznie musi się to 
wiązać ze wzrostem zatrud-
nienia pracowników etatowych. 

– Sieci handlowe korzystają z 
pracowników zatrudnionych 
na podstawie umów cywilno-
prawnych za pośrednictwem 
agencji pracy tymczasowej. 
Istnieje ryzyko, że wprowadzenie 
minimalnej stawki godzinowej 
w połączeniu z obłożeniem sieci 
handlowych podatkiem obro-
towym doprowadzi do sytuacji, 
w której pracodawcy zrezygnują 
z pracowników agencyjnych, 
ale nie zdecydują się na przy-
jęcie nowych pracowników na 
umowy o pracę. Innymi słowy, 
obowiązkami wykonywanymi 
do tej pory przez pracowników 
tymczasowych zostaną obarczeni 
„starzy” pracownicy sklepów 
– tłumaczy przewodnicząca. 

Szara strefa nie urośnie
Po przedstawieniu ministerial-
nego projektu ustawy w sprawie 

minimalnej stawki godzinowej 
pojawiły się głosy, że nowe 
regulacje doprowadzą do zwol-
nień pracowników i powięk-
szenia szarej strefy na rynku 
pracy. Jednak, jak podkreśla 
dr Czarzasty, te tezy nie są z 
reguły poparte faktami. – Wzrost 
bezrobocia i szarej strefy to taki 
argument-wytrych używany 
zawsze w przypadku działań 
legislacyjnych zmierzających 
do podniesienia poziomu płac. 
Nie powinniśmy uciekać w 
takie proste uogólnienia. Trzeba 
pamiętać, że sytuacja na rynku 
pracy poprawia się od wielu 
miesięcy. Jeżeli ta tendencja 
się utrzyma, to coraz trudniej 
będzie znaleźć ludzi gotowych 
pracować za 5 zł za godzinę 
w szarej strefie – podkreśla 
ekonomista.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycz-
nego, na umowach cywilnoprawnych pracuje w 
skali kraju 1,3 mln osób. Ponad jedna trzecia 
wolnych miejsc pracy to oferty zatrudnienia na 
podstawie umów cywilnoprawnych. 

Foto: freeimages.com/Wojciech Sadlej
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INNI napisali

Greccy rolnicy 
zaostrzyli protest

G
reccy rolnicy, którzy kilkanaście 
dni temu wyszli na ulice zaostrzyli 
akcję protestacyjną, rozpoczynając 

bezterminową okupację dwóch przejść 
granicznych z Bułgarią. Cały czas trwają 
też blokady dróg wewnątrz kraju.

Eskalacja protestów jest odpowiedzią 
na brak postępu w rozmowach z przed-
stawicielami rządu. Rolnicy sprzeciwiają 
się podniesieniu podatków i zmianom w 
systemie emerytalnym zapowiedzianym 
przez premiera Aleksisa Tsiprasa. Reforma 
ma polegać na zwiększeniu składek i obni-
żeniu wysokości przyszłych świadczeń.

Jak poinformowały media całkowicie 
zablokowane zostały przejścia: Kułata-
-Promachonas oraz Ilinden-Exoch. Cięża-
rówki w ogóle nie są na nich przepusz-
czane, a samochody osobowe i autokary 
mogą przejeżdżać sporadycznie. Przejścia 
są otwierane i zamykane bez uprzedzenia.

Kułata-Promachonas to największe przej-
ście graniczne między Grecją i i Bułgarią, 
przez które prowadzi główna trasa prze-
wozów towarowych do Włoch i Turcji. Po 
zaostrzeniu protestu po obu jego stronach 
utworzyły się kilometrowe korki. Rolnicy nie 
przepuszczają nawet ciężarówek z szybko 
psującymi się towarami.

Skandaliczne 
metody korporacji

P
ięćdziesiąt największych korporacji 
na świecie buduje swoje bogactwo 
na pracy 116 mln „ukrytych pracow-

ników” – wynika z raportu Międzynarodowej 
Konfederacji Zawiązków Zawodowych. 
Chodzi o pracowników zatrudnionych u 
poddostawców globalnych koncernów, 
którzy często pracują za głodowe wyna-
grodzenia i są pozbawieni podstawowych 
praw pracowniczych. 

Jak wskazują autorzy raportu „Skandal 
wewnątrz globalnych łańcuchów dostaw 
50 największych fi rm”, międzynarodowe 
korporacje oprócz swoich pracowników 
korzystają z pracy kilka, a nawet kilkadzie-
siąt razy większej liczby osób zatrudnio-
nych w sposób „ukryty”. Koncerny mają 
poddostawców we wszystkich zakątkach 
globu, również w krajach Trzeciego Świata, 
w których praca nosi znamiona niewolni-
ctwa. Pracownicy często zatrudniani są w 
sposób nieformalny, a ich praca nie podlega 
żadnej ochronie prawnej. 

Autorzy raportu szacują, że roczne zyski 
25 największych międzynarodowych 
fi rm, sięgające łącznie 190,2 mld dolarów, 
mogłyby być źródłem wzrostu rocznych 
wynagrodzeń dla blisko 72 milionów ich 
„ukrytych” pracowników o 2,6 tys. dolarów.

600 euro na żłobek 
lub opiekunkę

N
a taką pomoc państwa mogą liczyć 
młode matki, niestety nie w Polsce, 
tylko we Włoszech. Okazuje się, że 

kobiety, które po urodzeniu dziecka chcia-
łyby wrócić na rynek pracy mogą wystąpić 
o dodatkowe środki. Uzyskana w ten sposób 
pomoc wynosi 600 euro miesięcznie i jest 
przyznawana maksymalnie przez pół roku. 
Środki mogą zostać przeznaczone na wyna-
jęcie opiekunki lub opłatę za żłobek.

Rządowy program był testowany od 2013 
do 2015 roku, jednak na początku nie cieszył 
się zainteresowaniem. W pierwszym roku 
złożonych zostało tylko 3700 wniosków, 
czyli ponad 3 razy mniej niż oczekiwano.

W tym roku na program pomocy młodym 
matkom włoski rząd przeznaczył 20 mln euro. 
Wnioski będzie można składać do końca 
grudnia, ale pieniądze będą przyznawane 
do wyczerpania budżetu.

O pomoc mogą się starać pracownice sektora 
publicznego, prywatnego oraz kobiety, które 
wykonują wolne zawody i opłacają składki.

Celem rządowego programu jest zachęta 
dla kobiet by rodziły więcej dzieci oraz 
podniesienie wskaźnika zatrudnienia wśród 
matek, który w tym kraju jest jednym z 
najniższych w Europie.

OPRAC. AGA

K
ilka dni temu Inspekcja Handlowa 
opublikowała wyniki kontroli prze-
prowadzonej w ubiegłym roku na 

stacjach benzynowych. Okazuje się, że co 
szósty dystrybutor paliwa leje do baku mniej 
benzyny, niż pokazuje na wyświetlaczu. 
Mniej nawet o 7 proc., a to już ładne parę 
złociszy przy każdym tankowaniu. Te parę 
złociszy razy kilkuset tankujących klientów 
każdego dnia to już konkretny pieniądz. 
Ktoś naiwny mógłby powiedzieć, że to 
może zwykła usterka, bo przecież każda 
maszyna ma prawo się popsuć, a miernik 
rozregulować. Tylko dziwnym zbiegiem 
okoliczności żaden ze skontrolowanych 
dystrybutorów nie lał więcej paliwa, niż 
pokazywał. 

Może więc na znak protestu olać stacje 
benzynowe i jeździć do roboty autobusem. 
Tutaj jednak czeka na nas kolejny zbieg 
okoliczności. W poprzednich latach, gdy 
benzyna była droga, droższe stawały się 
również bilety komunikacji miejskiej. 
Wiadomo, koszty rosną, więc i cena usługi 
musi być wyższa. W KZK GOP ta prawid-
łowość w ostatnich pięciu latach zadzia-
łała aż trzy razy. I tylko dziwnym trafem 
dzisiaj, gdy litr bezołowiowej kosztuje trzy 
złote z hakiem zamiast pięciu złotych z 
okładem, o planach obniżek cen biletów 
jakoś nie słychać. 

Co więc robić? Jakoś przemieszczać się 
przecież trzeba, a na piechotę lub rowerem 
czasem jest za daleko. Otóż smutna prawda 
jest taka, że trzeba się po prostu pogodzić 
z tym, że na stacji benzynowej, w sklepie, 
w banku, w kinie, czy w knajpie zawsze 
będą chcieli na nas zarobić jak najwięcej. 
Zawsze ktoś troszkę nie doważy, kapkę 
nie doleje, złotówkę doliczy drobnym 
druczkiem. 

Dlatego bawią mnie opowieści o tym, że 
banki i hipermarkety w naszym kraju dotąd 
działały charytatywnie i co roku przynosiły 
straty. Z kolei teraz, gdy rząd dowalił im 
nowym podatkiem, będą musiały zwinąć 
interes, a ich prezesi zgłoszą się do urzędu 
pracy po zasiłek dla bezrobotnych. Jednak 
z drugiej strony bawią mnie też opowieści 
rządu, że te same banki i hipermarkety 

wezmą nowe podatki na klatę i ani ich 
pracownicy, ani klienci na tym nie ucierpią.

Prawda jest taka, że banki i hipermar-
kety dalej będą zarabiać na klientach i dalej 
będą ciąć koszty na pracownikach. Może 
rzeczywiście zarobią trochę mniej. Nie 
wiem. W odróżnieniu od polityków nie 
udaję, że mam szklaną kulę i nie twierdzę, 
że znam się na wszystkim. Jestem jednak 
raczej pewien, że mój bank dopisze mi do 
umowy kilka nowych zdań drobnym drucz-

kiem, a w sklepie, w którym codziennie 
są niskie ceny, będą one troszkę wyższe. 

Jestem w stanie to przeboleć z jednego 
prostego powodu. Na stacji benzynowej 
dystrybutor oszukuje wszystkich po równo. 
Przepłaci koleś z wypasionego mercedesa 
i gość jeżdżący piętnastoletnim trupem, 
przy sprzedaży którego Niemiec płakał 
krokodylimi łzami. W sklepie i w banku 
po wprowadzeniu nowych podatków ceny, 
opłaty czy prowizje też będą wyższe o tyle 
samo dla wszystkich. Może jednak gość z 
piętnastoletniego trupa, dostanie od państwa 
coś w zamian, choćby te nieszczęsne 500 zł 
na dziecko. Wówczas część kasy do niego 
wróci. Będzie trochę uczciwiej, odrobinę 
sprawiedliwiej. Można oburzyć się, że to 
myślenie rodem z epoki słusznie minionej. 
Trudno. Lepsze to od „wolnego rynku” w 
wydaniu III RP. Na którym wolno wszystko, 
ale tylko niektórym. 

TRZECI Z CZWARTĄ:)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: esmem

Co szósty skontrolowany przez 
Inspekcję Handlową dystrybutor 
paliwa leje do baku mniej 
benzyny, niż pokazuje na 
wyświetlaczu. Żaden nie lał 
więcej paliwa, niż pokazywał. 

2,9 mln
– tylu Polaków w 2014 roku żyło poniżej 
minimum egzystencji – poinformował 
Główny Urząd Statystyczny. Z danych 
GUS wynika, że najbardziej zagrożone 
skrajnym ubóstwem były rodziny 
wielodzietne. Poniżej minimum egzystencji 
żyło około 11 proc. rodzin z trójką dzieci 
oraz ok. 27 proc. rodzin z większą liczbą 
potomstwa. Wśród dzieci i młodzieży 
poniżej 18. roku zasięg skrajnego ubóstwa 
wyniósł ok. 10 proc. 
Według szacunków GUS, w Polsce poniżej 
minimum socjalnego żyje około 4,6 mln ludzi. 

LICZBA tygodnia

KRÓTKO

Podwyżki w NKT Cables
» OD 50 DO PONAD 300 ZŁ BRUTTO WYNIOSĄ 
PODWYŻKI PŁAC ZASADNICZYCH pracowników 
spółki NKT Cables w Warszowicach i Knurowie. Wyższe 
wynagrodzenia trafi ą na konta pracowników w lutym, 
z wyrównaniem od stycznia. Poziom wzrostu płac 
poszczególnych pracowników został uzależniony od ich 
stawek osobistego zaszeregowania. Najwyższe podwyżki 
otrzymają osoby z najniższymi płacami zasadniczymi.
Wzrost płac w spółce jest efektem kilkumiesięcznych 
negocjacji pomiędzy pracodawcą a działającymi w 
zakładzie związkami zawodowymi. W trakcie rozmów 
związkowcy argumentowali, że zbyt niskie płace w obu 
zakładach są powodem odejść pracowników. Podkreślali, 
że większość tych osób znalazła pracę na znacznie 
lepszych warunkach płacowych w nowo powstałych 
fi rmach w gliwickiej podstrefi e ekonomicznej. – Nasze 
argumenty w końcu dotarły do pracodawcy. Wiadomo, 
że lepiej ludziom dołożyć do wypłaty, niż tracić dobrych 
pracowników. Za dotychczasowe stawki trudno byłoby mu 
znaleźć nowych z takimi samymi umiejętnościami 
– mówi Marek Kosmal, szef zakładowej Solidarności.
W zakładach NKT Cables w Warszowicach i Knurowie 
pracuje prawie 200 osób. Spółka m.in. produkuje kable i 
przewody instalacyjne.

Protest w starostwie
» KILKADZIESIĄT OSÓB WZIĘŁO UDZIAŁ W 
PIKIECIE zorganizowanej 2 lutego przed siedzibą 
Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. Był to 
protest przeciwko reorganizacji jednostek zajmujących się 
obsługą oświaty. Akcja okazała się skuteczna. Głosowanie 
nad uchwałą dotyczącą planowanych przekształceń 
zostało zdjęte z porządku obrad sesji Rady Powiatu, która 
rozpoczęła się tuż po zakończeniu protestu.– Zostaliśmy 
zmuszeni do wyrażenia swojego sprzeciwu wobec 
postępowania Zarządu Powiatu. Jesteśmy zadowoleni, 
że radni usłyszeli nasz głos i zdjęli z porządku obrad 
tę uchwałę – powiedziała po pikiecie Elżbieta Susek, 
przewodnicząca Solidarności w tarnogórskim starostwie.
Przygotowany w styczniu przez Zarząd Powiatu projekt 
uchwały zakładał likwidację Wydziału Edukacji, Kultury 
Fizycznej i Sportu oraz przekształcenie Powiatowego 
Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty w nową jednostkę, 
która miałaby przejąć wszystkie zadania powiatu 
związane z obsługą oświaty. W ocenie związkowców 
planowane zmiany nie mają uzasadnienia ekonomicznego 
ani merytorycznego, a w ich efekcie pracę mogliby stracić 
pracownicy Wydziału Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu.
W ocenie Elżbiety Susek zdjęcie uchwały Zarządu Powiatu 
z porządku obrad nie oznacza, że temat reorganizacji obu 
jednostek został już defi nitywnie zamknięty. Związkowcy 
mają jednak nadzieję, że wszelkie kwestie związane z tym 
tematem będą uzgadniane ze stroną społeczną. – Będziemy 
przyglądali się dalszym działaniom podejmowanym przez 
Zarząd Powiatu. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, zorganizujemy 
kolejne akcje protestacyjne – zapowiada przewodnicząca 
Solidarności w tarnogórskim starostwie.
Protest pracowników starostwa wsparli związkowcy z 
tarnogórskich zakładów pracy oraz posłanka Prawa i 
Sprawiedliwości Barbara Dziuk. 

BEA, AGA
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Solidarność z Tauron Ciepło domaga się od nowego zarządu spółki wstrzymania projektu Feniks 2018. 
W ocenie strony społecznej ten projekt pod płaszczykiem kolejnych zmian strukturalno-organizacyjnych zmierza 
do redukcji zatrudnienia i pogorszenia warunków pracy w zakładach spółki.

Optymalizacja etatyzacji, czyli zwolnienia
F

eniks 2018 to pomysł 
odwołanego niedawno 
poprzedniego zarządu 
spółki. Związkowcy 
podkreślają, że zało-

żenia, narzędzia i cele tego 
projektu w ogóle nie były 
konsultowane z reprezentan-
tami strony społecznej. – Tak 
naprawdę projekt powstał i 
zaczął być wdrażany w tajem-
nicy przed załogą. Było kilka 
wewnętrznych prezentacji 
na temat Feniksa, ale trudno 
mówić tu o rzetelnej infor-
macji na ten temat dla całej 
załogi. Może i część ludzi daje 
się nabierać na korporacyjny 
żargon. Dla nas jest jasne, że 
pod trudnymi słówkami i 
określeniami ukryty jest plan 
likwidacji kolejnych miejsc 
pracy i faktycznego pogorszenia 
warunków pracy w zakładach 
spółki – mówi Tadeusz Nowak, 
przewodniczący Solidarności 
w Tauron Ciepło.

Realne zagrożenie
W projekcie aż roi się od 
określeń typu „optymalizacja 
etatyzacji”, „sponsor zmiany”, 
„ambasador zmiany” czy „zarzą-
dzający oporem”. – Wiadomo, 
że ta optymalizacja etatyzacji 
oznacza po prostu zwolnienia. Z 

kolei ambasadorzy zmiany czy 
zarządzający oporem to kierow-
nicy różnych szczebli. Może i 
byłoby to śmieszne, podobnie 
jak nazywanie sprzątaczki 
konserwatorem powierzchni 
płaskich. Problem w tym, że 

te wymysły stanowią realne 
zagrożenie dla załogi naszej 
spółki – podkreśla Nowak.

Robot wielofunkcyjny
Zwraca uwagę m.in. na poja-
wiającą się w projekcie Feniks 

2018 tzw. koncepcję wielo-
zawodowości i wielofunk-
cyjności. – Pracownikom 
przedstawia się jako bardzo 
fajny pomysł – modne posze-
rzenie kwalifi kacji zawodo-
wych. W praktyce oznacza to 

jednak coś zupełnie innego. 
Pracownik będzie szkolony 
do podjęcia pracy na innych 
stanowiskach w zakładzie po 
to, aby po zwolnieniu części 
ludzi można mu było dołożyć 
dodatkowych obowiązków. 
Taki robot wielofunkcyjny. A 
prawdopodobnie ten, kto nie 
będzie w stanie temu fi zycznie 
podołać, zostanie poddany 
procesowi „optymalizacji 
etatyzacji”, czyli mówiąc po 
ludzku straci robotę – dodaje 
szef Solidarności w spółce.

Reorganizacja reorganizacji
Jak podkreśla Justyna Latos, 
wiceprzewodnicząca śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności i 
wiceprzewodnicząca związku 
w Tauron Ciepło, pracownicy 
zakładów spółki od kilku lat 
mają do czynienia z usta-
wiczną reorganizacją. – Mamy 
wrażenie, że reorganizacja 
stała się celem samym w 
sobie. Nie chodzi o to, czy te 
zmiany są dobre dla zakładu 
i załogi, ale o to, żeby ten 
proces trwał cały czas. To 
przypomina sposób działania 
patologicznej biurokracji, 
która produkuje kolejne 
przepisy i zarządza kolejne 
reorganizacje tylko po to, 

aby uzasadnić swoje istnienie 
– mówi Justyna Latos.

Przywrócić normalność
Solidarność z Tauron Ciepło w 
piśmie skierowanym do nowo 
powołanego prezesa spółki 
Jacka Uhryna zwróciła się o 
wstrzymanie projektu Feniks 
2018 i powrotu do dobrych 
praktyk w fi rmie. – W naszej 
ocenie podstawą funkcjono-
wania spółki jest wytwarzanie 
energii elektrycznej i cieplnej 
oraz sprzedaż tych produktów, 
a rolą kadry zarządzającej jest 
zorganizowanie pracy załogi w 
taki sposób, aby jak najlepiej i 
w sposób stabilny mogła wyko-
nywać swoje obowiązki. Usta-
wiczne reorganizacje i redukcje 
zatrudnienia w rzeczywistości 
dezorganizują pracę przedsię-
biorstwa – czytamy w wystą-
pieniu do prezesa. – Oczekujmy, 
iż nowy zarząd Tauron Ciepło 
powróci do dobrych praktyk 
polegających na prowadzeniu 
w spółce dialogu społecznego 
i konsultowaniu wszelkich 
planowanych zmian z reprezen-
tującymi załogę organizacjami 
związkowymi – podkreślili 
reprezentanci Solidarności w 
Tauron Ciepło.

GRZEGORZ PODŻORNY
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Rozmowy pomiędzy przedstawi-
cielami central związkowych, a 
zarządem Kompanii Węglowej, 
z udziałem wiceministra energii 
Grzegorza Tobiszowskiego nie 
przyniosły zbliżenia stanowisk. 
Zarząd KW nie wycofał decyzji 
o wypowiedzeniu porozumienia 
gwarantującego pracownikom 
Kompanii zachowanie dotychcza-
sowych warunków pracy i płacy 
przez 12 miesięcy po przejściu do 
nowej spółki. 

– 4 lutego zbierze się sztab 
kompanijnych central związko-
wych, podczas którego zdecydu-
jemy o naszych dalszych krokach 
– powiedział po zerwaniu rozmów 
Bogusław Hutek, przewodniczący 
Solidarności w Kompanii Węglowej. 

28 stycznia zarząd KW wypo-
wiedział porozumienie z 17 lipca 
2015 roku, które gwarantowało 
pracownikom Kompanii przejście 
do nowej spółki na podstawie 
artykułu 23¹ Kodeksu pracy, czyli 
z zachowaniem przez 12 miesięcy 
dotychczasowych warunków 
zatrudnienia. Ten krok zarządu 
wywołał ostry sprzeciw repre-
zentantów załogi. Kompanijne 
centrale związkowe domagają się, 
aby zarząd wycofał decyzję o wypo-
wiedzeniu porozumienia. Związ-
kowcy deklarują wolę dalszych 
rozmów, ale pod warunkiem 
spełnienia tego postulatu. 

Rozmowy z 3 lutego były 
drugą rundą negocjacji pomiędzy 
reprezentantami kompanijnych 
związków zawodowych i zarządem 
spółki z udziałem wiceministra 
Tobiszowskiego. Pierwsze spotkanie 
odbyło się dwa dni wcześniej.

Kwest ia  wypowiedzenia 
porozumienia z 17 lipca to nie 
jedyny punkt sporny w Kompanii 
Węglowej. W styczniu zarząd 
Kompanii Węglowej zapropo-
nował, aby wypłatę tzw. 14. pensji 
rozłożyć na trzy raty. Pierwsza, 
w wysokości 25 proc., miałaby 

zostać wypłacona 15 lutego. 
Druga, stanowiąca 50 proc. całej 
kwoty 30 czerwca, a trzecia rata, 
której wysokość miałaby wynieść 
25 proc. – 30 września. Repre-
zentanci central związkowych 
przedstawili stanowisko, zgodnie 
z którym nagroda roczna powinna 
zostać wypłacona pracownikom 
w całości do 15 lutego, tak jak 
wynika to z obowiązujących w 
spółce porozumień.

27 stycznia zarząd KW przed-
stawił również reprezentantom 
central związkowych założenia 

Planu Techniczno-Ekonomicz-
nego na przyszły rok. W ocenie 
związkowców zawarte w nim 
zapisy dotyczące poziomu zatrud-
nienia oraz kosztów pracy są 
nie do zaakceptowania przez 
stronę społeczną.

3 lutego w mediach ukazały się 
informacje o rzekomym ultimatum, 
które rząd przedstawił stronie 
społecznej. Według tych donie-
sień, gdyby związki zawodowe nie 
zgodziły się na drastyczne cięcia 
wynagrodzeń górników, cztery 
kopalnie Kompanii Węglowej 
zamiast trafi ć do Polskiej Grupy 
Górniczej miałyby zostać przeka-
zane do Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń, a następnie zlikwidowane. 
Kilka godzin po ukazaniu się 
tej publikacji zarząd KW wydał 
oświadczenie, w którym zdemen-
tował zawarte w niej rewelacje. 
– Zarząd Kompanii Węglowej 
oświadcza, że zadeklarował – w 
porozumieniu z Ministerstwem 
Energii – przeniesienie do Polskiej 
Grupy Górniczej wszystkich 11 
kopalń wchodzących w skład 
Kompanii Węglowej. Obecnie nie 
jest rozpatrywany żaden wariant 
zakładający likwidację 4 kopalń. 
Polska Grupa Górnicza powstanie 
w oparciu o 11 kopalń i 4 zakłady 
wchodzące obecnie w skład KW 
– napisano w komunikacie spółki. 

ŁK

Z OSTATNIEJ CHWILI:

Co z inwestorem dla 
kopalni Makoszowy?
Przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Soli-
darności Dominik Kolorz w imieniu Między-
związkowego Komitetu Protestacyjno-
-Strajkowego zwrócił się do premier Beaty 
Szydło o przyspieszenie działań mających 
na celu znalezienie inwestora dla kopalni 
Makoszowy.

Sprawa przyszłości kopalni Makoszowy była 
ważną częścią porozumienia podpisanego 17 
stycznia ubiegłego roku pomiędzy MKPS a 
ówczesną ekipą rządową. Zgodnie z zapisami tego 
dokumentu zakład został przekazany czasowo do 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń, a strona rządowa 
zobowiązała się do znalezienia dla niego inwe-
stora. W wystąpieniu skierowanym do premier 
Szydło lider MKPS przypomina, że obecny rząd 
złożył deklarację, iż będzie realizował zapisy 
styczniowego porozumienia, co strona społeczna 
przyjęła z zadowoleniem. Zwraca jednak uwagę, 
że od momentu podpisania porozumienia mija 
już przeszło rok, tymczasem kopalnia wciąż jest 
w SRK, wciąż nie ma inwestora i załoga przed-
siębiorstwa coraz bardziej obawia się o swoją 
przyszłość. – W związku z powyższym, w imieniu 
MKPS zwracam się do Pani Premier o przyspieszenie 
działań mających na celu znalezienie inwestora 
dla kopalni Makoszowy lub przekształcenie tego 
zakładu w spółkę pracowniczą. W naszej ocenie 
problem przyszłości kopalni Makoszowy powinien 
zostać rozwiązany pozytywnie do końca maja 
– podkreślił w wystąpieniu lider MKPS. 

NY

Fiasko rozmów w Kompanii Węglowej
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Już połowa absolwentów uczelni medycznych wyjeżdża za granicę – alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. 
Lekarze wybierają emigrację ze względu m.in. na złą organizację pracy w polskich szpitalach i utrudniony dostęp do 
uzyskania specjalizacji. Kwestie fi nansowe wymieniają dopiero na dalszej pozycji.

Lekarze nie chcą pracować w Polsce
P

owodem wyjazdów 
absolwentów medy-
cyny i stomatologii 
jest nadmierna liczba 
obowiązków admini-

stracyjnych i procedur biuro-
kratycznych – mówi Katarzyna 
Strzałkowska, rzeczniczka 
prasowa Naczelnej Izby Lekar-
skiej. Hanna Szotowska, prze-
wodnicząca Solidarności służby 
zdrowia w Czeladzi podkreśla, 
że lekarze coraz więcej czasu 
spędzają na wypełnianiu doku-
mentów. – W erze komputerów 
to jest nie do pomyślenia. Jedne 
dokumenty wypełniane są 
elektronicznie, inne ręcznie. 
Tych papierków jest już tyle, 
że spędzamy przy nich więcej 
czasu, niż przy pacjencie – mówi 
Hanna Szotowska. 

W jej ocenie młodzi medycy 
nie garną się do pracy w 
polskich szpitalach także ze 
względu na złą organizację 
pracy i nadmiar obowiązków. 
– Lekarz pracuje na etacie i u 
tego samego pracodawcy ma 
drugą umowę kontraktową 
na dyżury, która nie limituje 
godzin pracy. Później okazuje 
się, że w jednej placówce prze-
bywa on przez kilka dni z rzędu, 
jest przemęczony i nie ma 
czasu na odpoczynek. Lekarze 
wyjeżdżają za granicę, bo tam są 
zdecydowanie lepsze warunki 

pracy i łatwiejszy dostęp do 
specjalistycznej aparatury 
– dodaje Hanna Szotowska.

Wśród przyczyn emigracji 
lekarze wymieniają też zły 
system kształcenia specjaliza-
cyjnego, problem, który kolejne 
ekipy rządzące bagatelizowały. 

– Naczelna Rada Lekarska 
od lat zgłaszała kolejnym 
ministrom zdrowia problemy 
niewystarczającej liczby lekarzy 
specjalistów i niedoboru miejsc 
rezydenckich – mówi rzecz-
niczka prasowa Naczelnej 
Izby Lekarskiej.

Jak wynika z szacunków 
zaprezentowanych kilka dni 
temu przez Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego Jaro-
sława Gowina, wykształcenie 
jednego lekarza to koszt wyno-
szący ok. 500 tys. zł. Szef resortu 
przedstawił też propozycje, 

które miałyby zatrzymać w 
Polsce absolwentów uczelni 
medycznych. Są to wprowa-
dzenie odpłatności za studia lub 
konieczność ich odpracowania 
w kraju po zakończeniu nauki. 
W ocenie Hanny Szotow-
skiej tego typu rozwiązania 

nie są dobre. – Na siłę nie 
zatrzymamy lekarzy w kraju. 
Trzeba stworzyć takie warunki 
pracy i płacy, żeby chcieli tutaj 
pracować – mówi.

Brak lekarzy coraz bardziej 
odczuwają pacjenci, którzy 
coraz dłużej muszą czekać na 
wizyty u specjalistów, a może 
być jeszcze gorzej, bo za granicę 
wyjeżdżają też doświadczeni 
medycy. Jak informuje Kata-
rzyna Strzałkowska, w ciągu 
dwóch ostatnich lat wzrosła 
liczba lekarzy i dentystów, 
którzy pobrali z Naczelnej 
Izby Lekarskiej zaświadczenia 
potrzebne do pracy w innych 
krajach Unii Europejskiej. 
W 2013 roku Naczelna Izba 
Lekarska wydała w sumie 871 
tego typu dokumentów, w 2014 
i w 2015 roku po ponad tysiąc. 
Bogate kraje Unii Europejskiej 
to nie jest jedyny kierunek 
migracji polskich lekarzy. 
Coraz popularniejsze stają się 
wyjazdy do Stanów Zjedno-
czonych, Kanady, Australii i 
Nowej Zelandii.

Odpływ młodych kadr 
sprawia, że systematycznie 
rośnie odsetek lekarzy w pode-
szłym wieku. W 2006 roku 
lekarzy powyżej 65 roku życia 
było 18 proc., w ostatnich latach 
wzrósł on do ponad 20 proc.

AGNIESZKA KONIECZNY
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Będą zmiany w Karcie Nauczyciela
Minister edukacji narodowej 
Anna Zalewska przedstawiła 
oświatowym związkom zawo-
dowym projekt nowelizacji 
Karty Nauczyciela. Zmiany 
dotyczą m.in. zniesienia tzw. 
godzin karcianych i utwo-
rzenia rejestru nauczycieli 
ukaranych zakazem pracy z 
dziećmi i młodzieżą. Nowela 
ma wejść w życie 1 września 
2016 roku. 

– Rezygnacja z godzin kar-
cianych to jeden z najważ-
niejszych postulatów Soli-
darności. Jego realizację PiS 
zapowiedziało już w kampanii 
wyborczej, a premier Beata 
Szydło potwierdziła w swoim 
expose – mówi Lesław Ordon, 
przewodniczący Regionalnego 
Sekretariatu Nauki i Oświaty 
NSZZ Solidarność. Przypomnij-
my, tzw. godziny karciane są 
to dwie dodatkowe lekcje w 
tygodniu w szkole podstawo-
wej i w gimnazjum oraz jedna 
w szkole ponadgimnazjalnej, 
które nauczyciel powinien 
przeprowadzić ponad tzw. 
pensum. Chociaż nie są one 
zaliczane do podstawowego 
czasu pracy, ich realizacja 
powinna zostać udokumen-
towana. W ocenie związkow-
ców nałożenie na nauczycieli 
obowiązku przepracowania 
dodatkowych godzin, było 
naruszeniem praw tej grupy 

zawodowej zapisanych w 
Karcie Nauczyciela.

Rejestr orzeczeń dyscyplinarnych
Jedna z rządowych propozycji 
zmian dotyczy utworzenia 
centralnego rejestru orzeczeń 
dyscyplinarnych wobec nauczy-
cieli. Gromadzone w nim będą 
dane o nauczycielach prawo-

mocnie pozbawionych prawa 
do wykonywania zawodu lub 
zwolnionych z zakazem podjęcia 
pracy z dziećmi i młodzieżą 
przez okres 3 lat. – Rejestr 
ma być narzędziem wspoma-
gającym dyrektorów szkół i 
placówek oświatowych podczas 
zatrudniania nauczycieli. Jako 
Solidarność nie kwestionujemy 

potrzeby stworzenia takiej bazy 
danych. Jej powstanie wynika 
m.in. z konieczności dostoso-
wania przepisów polskich do 
prawa unijnego. Dane o nauczy-
cielach, na których zostały 
nałożone kary dyscyplinarne, 
mogą być wymieniane między 
poszczególnymi państwami 
Unii Europejskiej – wyjaśnia 

przewodniczący oświatowej 
Solidarności w regionie.

Kolejne propozycje zmian
Podczas styczniowego spotkania 
z szefową resortu edukacji 
przedstawiciele „S” zgłosili 
dwie propozycje zmian, które 
ich zdaniem również powinny 
zostać uwzględnione w projekcie 
Karty. Pierwsza to przywrócenie 
uprawnień zapisanych w Karcie 
Nauczyciela tym wychowawcom 
w domach dziecka, którzy 1 
stycznia 2014 roku zostali ich 
pozbawieni. Problem ciągnie się 
od początku 2004 roku, kiedy 
zmieniona została ustawa o 
wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej. Domy dziecka 
przestały być wówczas placów-
kami oświatowymi i zaczęto 
je traktować jak instytucje 
pomocy społecznej podległe 
samorządom. Zatrudnieni w 
nich wychowawcy musieli 
zdecydować, czy chcą zostać 
pracownikami samorządowymi, 
czy pozostać nauczycielami, 
których obejmują zapisy Karty. 
Większość wybrała to drugie 
rozwiązanie, ale z początkiem 
2014 roku poprzedni rząd 
pozbawił wychowawców praw 
wynikających z tego doku-
mentu i wszyscy oni zostali 
pracownikami samorządowymi. 
– Koalicja PO-PSL pozbawiła 
wychowawców w domach 

dziecka praw nabytych. Czują 
się oszukani przez państwo. 
Zabrano im wszystkie upraw-
nienia wynikające z Karty 
Nauczyciela, m.in. prawo do 
urlopu zdrowotnego – mówi 
Bożena Gładysiewicz, przewod-
nicząca oświatowej Solidarności 
w Będzinie. Jak zaznaczają 
związkowcy, wielu wycho-
wawców straciło również na 
wynagrodzeniach, które zostały 
im obniżone przez samorządy. 

Ujednolicenie czasu pracy
Kolejną kwestią, którą oświa-
towa Solidarność chciałaby 
uregulować w Karcie Nauczy-
ciela, jest ustalenie jednakowego 
czasu pracy dla wszystkich 
pedagogów i psychologów 
zatrudnionych w szkołach. 
Obecnie 20-godzinnym tygo-
dniowym pensum objęci są tylko 
pracownicy poradni psycho-
logiczno-pedagogicznych, a 
zapis ten nie obowiązuje już 
psychologów i pedagogów 
szkolnych. O czasie pracy tej 
grupy pracowników decydują 
poszczególne samorządy. – Jedne 
gminy wyznaczają 25 godzin w 
tygodniu, inne 30 lub 40 – mówi 
Lesław Ordon. Podkreśla, że w 
ocenie „S” wszyscy pedagodzy i 
psychologowie szkolni powinni 
podlegać jednakowym regula-
cjom dotyczącym czasu pracy.

AGA
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Reklama

Pomoc państwa dla rodzin wychowujących dzieci wygląda w Polsce co najmniej kiepsko na tle innych krajów UE. 
O ile pod względem długości urlopu macierzyńskiego nie jest najgorzej, to fi nansowe świadczenia i ulgi podatkowe na dzieci są w 
naszym kraju nawet kilkakrotnie niższe niż w innych europejskich państwach.

Jak państwo pomaga rodzicom
O

d 2 stycznia 2016 
roku obowią-
zują nowe prze-
pisy dotyczące 
urlopów macie-

rzyńskich i rodzicielskich. 
Urlop macierzyński w przy-
padku urodzenia jednego 
dziecka trwa 20 tygodni. Jeżeli 
rodzice chcą zostać w domu 
z dzieckiem dłużej, mogą 
skorzystać z urlopu rodziciel-
skiego w wymiarze 32 tygodni. 
Połączony urlop macierzyński 
i rodzicielski wynosi więc 
52 tygodnie. W przypadku 
urodzenia większej liczby 
dzieci jest on odpowiednio 
dłuższy. Przy bliźniakach 
to 65 tygodni, w przypadku 
urodzenia trojaczków 67 
tygodni, a przy czworaczkach 
i pięcioraczkach odpowiednio 
69 i 71 tygodni. 

Przez pierwsze 26 tygodni 
urlop po urodzeniu dziecka 
jest płatny w wysokości 100 
proc. wynagrodzenia, a przez 
kolejne 26 tygodni 60 proc. 
Jednocześnie mamy, które od 
razu zdecydują, że chcą zostać 
z dzieckiem przez cały rok w 
domu, mogą po wypełnieniu 
odpowiednich dokumentów 
przez 12 miesięcy dostawać po 
prostu 80 proc. wynagrodzenia. 
Świeżo upieczonym tatom 
zatrudnionym na podstawie 
umowy o pracę przysługuje 
również urlop ojcowski w 
wymiarze 2 tygodni. 

Tysiąc na dziecko
Od stycznia matki, które nie 
mogą skorzystać z płatnego 
urlopu macierzyńskiego, 
zyskały prawo do świadczenia 
rodzicielskiego w wysokości 
1 tys. zł netto wypłacanego 
przez 12 miesięcy bez względu 
na wielkość dochodów. Świad-
czenie to przysługuje m.in. 
bezrobotnym, studentom 
oraz osobom zatrudnionym 
na umowach śmieciowych. 

Młodzi rodzice po urodzeniu 
dziecka mogą liczyć na jednora-
zowe świadczenie w wysokości 

1000 zł, czyli tzw. „becikowe”. 
Prawo do tego świadczenia 
nie jest jednak powszechne, 
a jego przyznanie zostało 
uzależnione od wysokości 
dochodów. Próg dochodowy 
uprawniający do zapomogi 
wynosi obecnie 1922 zł na 
osobę w rodzinie. „Becikowe” 
to w zasadzie jedyna fi nan-
sowa pomoc państwa dla 
młodych rodziców powiązana 
bezpośrednio z urodzeniem 
dziecka. Oprócz niego obowią-
zują jeszcze zasiłki rodzinne 
w wysokości od 89 do 129 zł 
miesięcznie, jednak prawo do 
tych świadczeń jest ograni-
czone bardzo restrykcyjnym 

kryterium dochodowym. O 
zasiłek rodzinny mogą się 
starać jedynie rodziny, w 
których dochód na osobę nie 
przekracza 674 zł. 

Ulga nie dla każdego
Rodzice mają również prawo do 
ulgi podatkowej na dzieci. Ulga 
na pierwsze i drugie dziecko 
wynosi 1112,04 zł rocznie. Na 
trzecie dziecko – 2000,04 zł 
rocznie, a na czwarte i każde 
kolejne dziecko 2700 zł rocznie. 
W przypadku dwójki lub więk-
szej liczby dzieci w rodzinie 
prawo do ulgi mają wszyscy 
rodzice bez względu na wyso-
kość osiąganych dochodów. 

Natomiast rodziny z jednym 
dzieckiem obowiązuje limit 
dochodów rocznych: 56 tys. 
zł dla rodzica niebędącego w 
związku małżeńskim i 112 
tys. łącznych dochodów dla 
małżeństw. 

Jak wynika z raportu fi rmy 
doradczej PwC pt. „Ulgi 
podatkowe i świadczenia 
rodzinne w UE”, z listopada 
ubiegłego roku, Polska pod 
względem wielkości finan-
sowego wsparcia dla rodzin z 
dziećmi zajmuje 24. miejsce na 
28 krajów Wspólnoty. Autorzy 
raportu porównali kwoty 
świadczeń rodzinnych i ulg 
podatkowych przysługujących 

w krajach Unii rodzinom z 
dwójką dzieci, w których oboje 
rodziców pracuje i zarabia 
średnią krajową. W Polsce 
taka rodzina może liczyć na 
wsparcie państwa w wysokości 
530 euro rocznie. Tymczasem 
średnia unijna to prawie 4 
razy więcej, bo aż 2347 euro. 

W Czechach 3 razy więcej
Wyżej  od Polski  w tym 
rankingu plasują się nie tylko 
najbogatsze kraje UE, takie 
jak Niemcy (ok. 4,7 tys. euro 
rocznie), Francja (ponad 6,5 tys. 
euro rocznie) czy Luksemburg 
(ponad 9 tys. euro rocznie), 
ale również kraje Europy 

środkowo-wschodniej, takie jak 
Czechy, Słowacja, Łotwa czy 
Estonia. W Czechach łączna 
kwota wsparcia państwa dla 
rodziny z dwojgiem dzieci jest 
trzy razy wyższa niż w Polsce, 
a w Estonii czterokrotnie. Co 
więcej Polska jest jednym z 8 
krajów spośród 28 państw UE, 
w których pomoc dla rodzin 
wychowujących dzieci jest 
uzależniona od wysokości 
dochodów. To oznacza, że 
znaczna część rodzin nie tylko 
tych najzamożniejszych, ale 
również osiągających prze-
ciętne dochody nie otrzymuje 
od państwa żadnego wsparcia. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: TŚD
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Są podstawą Tłustego Czwartku, rozpoczynającego ostatni tydzień karnawału, czyli tzw. ostatki. 
Objadanie się w tym dniu pączkami i faworkami jest wręcz wskazane. Zgodnie z tradycją im więcej ich zjemy, tym 
będziemy zdrowsi, szczęśliwsi i bogatsi.

Słodko i tłusto w Tłusty Czwartek
S

zacuje się, że w Tłusty 
Czwartek  Po lacy 
zjadają ponad 100 mln 
pączków. W tym dniu 
piekarnie i cukiernie 

smażą je hurtowo i sprzedają 
w ogromnych ilościach. Już od 
rana po te słodkości ustawiają 
się kolejki.

Dużo żółtek i trochę spirytusu 
By uzyskać jak najlepszy smak i 
pulchność pączków, cukiernicy 
prześcigają się w udoskona-
laniu tradycyjnych przepisów. 
Wielu z nich podkreśla, że 
receptura na dobre pączki 
to tajemnica fi rmy. – U nas 
w Tłusty Czwartek pączki 
schodzą na pniu. Są pyszne, 
bo robione według własnego 
przepisu. Nie możemy go 
ujawniać, bo wiadomo, że 
konkurencja nie śpi. Oparty 
jest na tradycyjnej recepturze, 
ale zmodyfi kowanej – mówi 
pan Tomasz, pracownik jednej 
z rybnickich cukierni.

Posypane cukrem pudrem 
lub oblane lukrem, nadzie-
wane owocową marmoladą, 
konfiturami z róży, adwokatem 
lub bitą śmietaną, zawsze 
smakują świetnie pod warun-
kiem, że zaczyn z drożdży, 
mąki, cukru i ciepłego mleka 
został fachowo przygotowany. 
Monika Bąk, pracownica 
będzińskiej filii piekarni z 
Myślachowic zdradza, że 
do ciasta koniecznie należy 

dodać dużo żółtek i trochę 
spirytusu. – Taki pączek to 
niebo w gębie. Jest bardzo 
pulchny, a dodatkowo ma 
świetny aromat – mówi 
pani Monika. 

Tłuszcz musi być świeży
W cukierniach pączki smażone 
są w ogromnych patelniach 

na tzw. fryturze, czyli na 
tłuszczu odpornym na dzia-
łanie wysokiej temperatury. 
– Frytura zawsze musi być 
świeża, a patelnia bardzo 
często czyszczona. Zanim w 
Tłusty Czwartek nad ranem 
rozpoczniemy smażenie 
pączków to nasza kadź wręcz 
lśni – podkreśla Monika Bąk. 

Wyjaśnia też, że pączki należy 
smażyć na głębokim tłuszczu 
i dość często je obracać. 
– Nie wystarczy obrócić ich 
tylko raz. Podczas smażenia 
powinny być przewracane 
trzy razy, aby po wyjęciu 
były brązowe od góry i dołu, 
z jasną obwódką dookoła 
– wyjaśnia pani Monika. 

Pączki czy faworki ?
Według historycznych prze-
kazów polska tradycja jedzenia 
w Tłusty Czwartek pączków 
na słodko upowszechniła się 
dopiero w XVI wieku. Wcześniej 
w ten dzień objadano się pącz-
kami nadziewanymi słoniną, 
boczkiem i mięsem. W „ostatki” 
tłustymi słodkościami były 

wtedy: racuchy, bliny, placki i 
faworki, zwane w niektórych 
regionach chruścikami. Prócz 
pączków tylko one przetrwały 
do dziś jako „ostatkowy” słodki 
przysmak. 

Zdaniem Moniki Bąk obecnie 
w Tłusty Czwartek faworki z 
powodzeniem rywalizują z 
pączkami. Podkreśla, że ludzie 
zawsze chętnie je kupują, bo są 
nie tylko smaczne, ale dłużej 
niż pączki zachowują świeżość. 
Dodaje też, że ich atrakcyj-
ność podnosi fakt, że smaży 
się je okazjonalnie, tylko raz 
w roku. – Wyrabiamy świeże, 
cienkie ciasto śmietanowe o 
konsystencji jak na makaron. 
Z niego wycinamy radełkiem 
faworki. Po usmażeniu posy-
pujemy cukrem pudrem 
– informuje Monika Bąk.

Pączek pączkowi nierówny
Cukiernicy przekonują, że pączki 
z marketów to nic dobrego, nie 
ma w nich naturalnych jajek, 
lecz jaja w proszku. Dodatkowo 
nafaszerowane są m.in. spulch-
niaczami.– Takie pączki w Tłusty 
Czwartek masowo sprzedawane 
są w marketach. Zamrożone 
zostały w chłodniach kilka 
miesięcy wcześniej. Schodzą, bo 
ich ceny są bardzo niskie – mówi 
pani Ela z cukierni w Mikołowie. 
Podkreśla, że naprawdę dobre 
pączki wyrabiane są wyłącznie 
z naturalnych produktów.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Foto: pixabay.com/CC0

Piłkarze z Boryni najlepsi
Drużyna z jastrzębskiej 
kopalni Borynia zwyciężyła 
w rozegranym 30 stycznia 
w Jaworznie XIII Turnieju 
w Halowej Piłce Nożnej im. 
Kazimierza Zachnika. Drugie 
miejsce zajął zespół oświa-
towej Solidarności z Jastrzębia-
-Zdroju, który w piłkarskim 
turnieju wystartował po raz 
pierwszy. Na trzecim stopniu 
podium stanęli piłkarze z 
Zakładu Górniczego Sobieski.

W zawodach wzięło udział 
pięć drużyn, w tym dwie z 
kopalni Borynia w Jastrzę-
biu-Zdroju. Zespoły rywali-
zowały ze sobą w systemie 
każdy z każdym. Czwarte 
miejsce zajęła drużyna Straży 
Pożarnej w Jaworznie, piąte 
zespół Borynia II.

Królem strzelców został 
Łukasz Olszewski ze zwycię-
skiej drużyny, a najlepszym 
bramkarzem turnieju okazał 
się Patryk Mika z oświatowej 
Solidarności w Jastrzębiu-
-Zdroju. Puchary i pamiąt-
kowe dyplomy uczestnikom 
turnieju wręczali Justyna 
Latos, wiceprzewodnicząca 
śląsko-dąbrowskiej Solidar-
ności oraz Waldemar Sopata, 
szef „S” w ZG Sobieski. 

Kazimierz Zachnik, które-
go imię nosi doroczny turniej 
piłki nożnej organizowany 
przez Solidarność z ZG So-
bieski, był wieloletnim dzia-
łaczem śląsko-dąbrowskiej 
„S”, członkiem regionalnych 
władz związku oraz zarządu 
Fundacji na Rzecz Zdrowia 
Dzieci i Młodzieży im. Grze-
gorza Kolosy. W Solidarności 

działał od 1980 roku. W stanie 
wojennym został aresztowany 
za druk i kolportaż ulotek. W 
prezydium Zarządu Regionu 
śląsko-dąbrowskiej „S” odpo-
wiadał za dział interwencyjno-
-prawny. Był też pasjonatem 
piłki nożnej i inicjatorem 
piłkarskich rozgrywek związ-
kowców. 

AGA

Zebrali krew dla małej Anastazji
Ponad 12 litrów krwi udało się 
zebrać podczas akcji honoro-
wego krwiodawstwa zorganizo-
wanej 22 stycznia w siedzibie 
wielkopolskiej Solidarności 
przez związkowców z Sekcji 
Młodych Regionu Wielkopolska 
i Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Związkowcy promowali 
zbiórkę krwi śląską i wielkopol-
ską gwarą: „Nie być hapik, dej 
nom krew”, „Wiara, wszyscy na 
juchę”. – Nie spodziewaliśmy 
się, że nasza akcja spotka się z 
takim dużym zainteresowa-

niem. Do siedziby wielkopol-
skiej Solidarności zgłosiło się 
ponad 50 młodych ludzi, któ-
rzy chcieli podzielić się krwią 
z innymi. Dla wielu z nich był 
to pierwszy kontakt ze związ-
kiem zawodowym w życiu. W 
ten sposób udało nam się po-
łączyć promocję Solidarności 
ze szczytnym celem – mówi 
Ksenia Ulanowicz-Sienkiel z 
Regionalnej Sekcji Młodych 
śląsko-dąbrowskiej „S”.

Część zebranej krwi zo-
stała przekazana do jednego 

z poznańskich szpitali, gdzie 
przebywa Anastazja Brudni-
cka, dziewczynka urodzona 
w piątym miesiącu ciąży. Cały 
ekwiwalent żywnościowy, który 
otrzymali honorowi dawcy w 
zamian za krew, trafi ł do Domu 
Dziecka w Kórniku.

Twarzą akcji był bokser 
Damian Jonak. Po zakończe-
niu zbiórki krwi uczestnicy 
akcji mieli możliwość wzię-
cia udziału w treningu z jego 
udziałem.

AK

Zaproszenie do udziału w  turnieju 
10 kwietnia w Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Tarnowskich 
Górach odbędzie się I Turniej 
Tenisa Stołowego. Orga-
nizatorem rozgrywek jest 
Solidarność z tarnogór-
skiego Wielospecjalistycz-
nego Szpitala Powiatowego 
im. B. Hagera. 

Zaproszenie do udziału w 
turnieju związkowcy kierują do 
wszystkich członków śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności.

– Zapraszamy wszystkich 
bez względu na umiejętności, 
bo w założeniu nasze zawody 
mają służyć sportowej rekreacji 
i dobrej zabawie – mówi Ewa 
Cieśla, wiceprzewodnicząca 
zakładowej Solidarności i 
pomysłodawczyni turnieju.

Sędzią zawodów będzie profe-
sjonalny arbiter Michał Seget.

Ewa Cieśla dodaje, że 
podczas turnieju zostanie 
przeprowadzona zbiórka 

pieniędzy na leczenie chorego 
dziecka kolegi z Regionalnego 
Sekretariatu Ochrony Zdrowia 
NSZZ Solidarność. 

Zgłoszenia do udziału w 
I Turnieju Tenisa Stołowego 
przyjmowane są do 1 kwietnia 
pod adresem e-mail: solidarnosc.
hagera@onet.pl lub na facebook.
com/solidarnosc.hagera. 

Koszt udziału w zawodach 
wynosi 20 zł. 

BG

Foto: TŚD



 P O R A DY  P R AW N EZarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

www.solidarnosckatowice.pl   Nr 5/2016 |  KATOWICE 4-10.02.2016 7§

TYGODNIK ŚLĄSKO-DĄBROWSKI: ISSN 1732-3940 | WYDAWCA: Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność | ADRES REDAKCJI: 
40-286 Katowice, ul. Floriana 7, tel. 32 253-72-54 | REDAGUJE ZESPÓŁ: Beata Gajdziszewska (redaktor naczelny), Grzegorz Podżorny (kierownik 
Biura Komunikacji Społecznej i Promocji Związku, rzecznik ZR), Łukasz Karczmarzyk, Agnieszka Konieczny | REDAKTOR TECHNICZNY: Tomasz Krzak 
| SKŁAD I ŁAMANIE: Tomasz Krzak | REKLAMA: Tomasz Cichoń, Zarząd Regionu pok. 107, tel. 32 728-41-13, tel. kom. 661 886 200 | DRUK: Polska 
Press Sp. z o.o., Oddz. Poligrafi a, Drukarnia Sosnowiec | LAYOUT: STUDIO PRESS, Michał Dutka, www.studiopress.pl | Numer zamknięto: 3 lutego 2016 roku

BIURA TERENOWE ZR: Bytom, ul. Powstańców Warszawskich 34/4 I piętro, tel./fax 32 281-71-65 | Gliwice, ul. Zwycięstwa 3/3p, tel. 32 230-89-30, 
tel./ fax 32 231-25-27 | Jastrzębie Zdrój, ul. Zielona 16 A, tel./fax 32 473-19-74 i 32 473-23-59 | Jaworzno, ul. Grunwaldzka 35, tel./fax 32 615-17-11 
| Katowice, ul. Floriana 7, tel. 32 728-41-07 | Pszczyna, ul. 3 Maja 11, tel./fax 32 210-39-63 | Rybnik, ul. Kościelna 7, tel./fax 32 422-73-25 
| Sosnowiec, ul. Dęblińska 7, tel. 32 266-47-64 | Tarnowskie Góry, ul. Zamkowa 2, tel./fax 32 285-34-68 | Tychy, ul. Grota Roweckiego 44/04, 
tel./fax 32 227-56-36 | Zabrze, ul. Wolności 289, tel./fax 32 275-39-02 | Zawiercie, ul. Okólna 10/37, tel./fax 32 672-37-71

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

tel. 32 353-84-25 

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

Ś L Ą S K O - D Ą B R O W S K I  N S Z Z

Tomasz Kosterka
CDO24

Dowód z nagrań dźwiękowych według 
przepisów postępowania cywilnego 

P
ostępujący rozwój techniki 
w XXI wieku, w szcze-
gólności miniaturyzacja 

oraz powszechny dostęp do 
urządzeń umożliwiających 
nagrywanie dźwięku prowadzi 
do coraz częstszego składania 
przez strony postępowania 
cywilnego wniosków dowo-
dowych z nagrań rozmów. 
Przedmiotowe nagrania bardzo 
często są wykonane bez wiedzy 
i zgody osoby nagrywanej.

Zgodnie z poglądami 
doktryny i orzecznictwa 
możliwość wykorzystania 
jako środka dowodowego 
nagrania takiej rozmowy jest 
kwestią sporną. Jednocześnie 
podkreślenia wymaga fakt, iż 
procedura cywilna nie zawiera 
żadnego przepisu wskazują-
cego na niedopuszczalność 
skorzystania z takiego środka 
dowodowego. Należy również 
zwrócić uwagę na art. 227 K.p.c. 
stanowiący, iż przedmiotem 
dowodu są fakty mające dla 
rozstrzygnięcia sprawy istotne 
znaczenie. W szczególności 
należy mieć na względzie, iż 
w niektórych sprawach dowód 
z nagrania rozmowy może 
mieć znaczenie nadrzędne 
i determinować treść orze-
czenia sądu.

W tym miejscu należy 
wskazać, iż przepisy proce-
dury cywilnej wyłącznie 
w art. 308 K.p.c. odnoszą się 
do dowodu z nagrań dźwięku, 
wskazując na możliwość wyko-
rzystania jako źródła dowodo-
wego nagrania dźwiękowego. 
Zgodnie z przywołanym arty-
kułem sąd może dopuścić 
dowód z filmu, telewizji, 

fotokopii, fotografii  , planów, 
rysunków oraz płyt lub taśm 
dźwiękowych i innych przy-
rządów utrwalających albo 
przenoszących obrazy lub 
dźwięki. Przeprowadzając 
wskazane dowody sąd stosuje 
odpowiednio przepisy o prze-
prowadzeniu dowodu z oględzin 
oraz z dokumentów. 

Należy jednak podkreślić, iż 
liczne wątpliwości w doktrynie 
prawa cywilnego wywołuje fakt 
ewentualnego dopuszczenia i 
przeprowadzenia dowodu z 
rozmowy nagranej bez zgody 
rozmówcy, czyli z naruszeniem 
zawartej w art. 49 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej zasadę 
wolności i ochrony tajemnicy 
komunikowania się. Sąd Apela-
cyjny w Poznaniu w wyroku z 
dnia 10 stycznia 2008 r., sygn. 
akt IACa 1057/07 expressis 
verbis wskazał, iż podstępne 
nagranie prywatnej rozmowy 
godzi w konstytucyjną zasadę 
swobody i ochrony komuniko-
wania się z art. 49 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
zasadę prawa do poszanowania 
życia prywatnego i rodzin-
nego zawartą w Konwencji 
o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności. 
W doktrynie pojawiały się 
również poglądy, jakoby dopusz-
czenie dowodu z podstępnie 
nagranej prywatnej rozmowy 
powodowało naruszenie dóbr 
osobistych, które na podstawie 
art. 23 K.c. podlegają ochronie.

Z drugiej  strony Sąd 
Najwyższy w wyroku z dnia 
25 kwietnia 2003, sygn. akt 
I CKN 94/01 stwierdził, iż w 
sytuacji, w której jedna ze stron 

postępowania nie zakwestiono-
wała skutecznie autentyczności 
materiału dźwiękowego, nie 
ma powodów, które miałyby 
spowodować oddalenie takiego 
wniosku dowodowego.

Nie bez znaczenia jest 
również fakt, iż dowody o 
charakterze audialnym wobec 
bardzo zaawansowanych możli-
wości technicznych mogą zostać 
stosunkowo łatwo zniekształ-
cone oraz zmanipulowane, co 
dodatkowo może budzić wątpli-
wości w zakresie możliwości 
dopuszczenia takich środków 
dowodowych oraz implikuje 
konieczność wzmożonej wery-
fi kacji, w szczególności doty-
czącej okoliczności i kontekstu 
powstania takiego nagrania. 
Zgodnie z art. 233 K.p.c. sąd 
oceniając wiarygodność i moc 
dowodów, winien kierować 
się własnym przekonaniem 
wypracowanym na podstawie 
wszechstronnego rozważenia 
całości zebranego materiału.

Konkludując powyższe 
rozważania, warto wskazać na 
orzeczenie Sądu Apelacyjnego 
w Szczecinie z dnia 9 paździer-
nika 2014 r., sygn. akt I ACa 
432/14, zgodnie z którym wobec 
faktu, iż procedura cywilna nie 
reguluje kwestii możliwości 
wykorzystania dowodu z nagrań 
rozmowy, nie można przyjąć 
zasady całkowitej swobody i 
dowolności w procesowym 
wykorzystywaniu dowodów 
uzyskanych z naruszeniem prze-
pisów Konstytucji, konwencji 
czy prawa cywilnego mate-
rialnego. W treści powoła-
nego orzeczenia Sąd wskazał 
również, iż nie zasługuje na 

aprobatę stanowisko statuujące 
bezwzględny i całkowity zakaz 
korzystania z takich dowodów.

Reasumując, w praktyce 
pomimo istotnych wątpliwości 
doktrynalnych dowody z nagrań 
rozmów prywatnych są stosun-
kowo często dopuszczane przez 
sądy. Ostatecznie jednak za 
każdym razem o dopuszczeniu 
dowodu z nagrania dźwięku 
decyduje sąd, którego postano-
wienie w tym zakresie w oparciu 
o dotychczasowe orzecznictwo 
uzależnione będzie przede 
wszystkim od okoliczności, w 
jakich powstało nagranie, możli-
wości stwierdzenia i ustalenia 
tożsamości osób nagranych 
oraz od charakteru sprawy, w 
której przedmiotowy dowód 
ma zostać przeprowadzony.

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 niewielkie ramy objętościowe 
opracowania, artykuł dostarcza 
jedynie informacji ogólnych, które 
nie mogą zastąpić porady prawnej 
w indywidualnej sprawie.

Przypominamy, że osoby posia-
dające Ochronę Prawną CDO24 
mogą zawsze, na bieżąco zasięgnąć 
szczegółowych informacji w depar-
tamencie prawnym CDO24 pod 
numerem telefonu 801 00 31 38 
lub 32 47 81 700, 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. Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ERNESTYNY 
PĘCAK-SKONIECZNY

wieloletniej działaczki związkowej, 
przewodniczącej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty 

w Gliwicach w latach 1992-2010.

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

Mężowi i Bliskim Zmarłej

składa
Zarząd MOZ NSZZ Solidarność

Pracowników Oświaty w Gliwicach

Komunikat 
dla Komisji Zakładowych

Komisje nieposiadające numeru REGON i NIP oraz nieskła-
dające aktualnej ankiety informacyjnej, analizy składek, 
nie otrzymają potwierdzenia rejestracji ZOZ i MOZ. 

Ponadto przypominamy o ustawowych terminach składania spra-
wozdań w urzędach skarbowych.

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

Jeżeli data podjęcia uchwały jest przed 31 marca 2016 roku – komplet 
(CIT-8, CIT-8/O, sprawozdania) składa się do 10 dni od daty uchwały.

Jeżeli data podjęcia uchwały jest po 31 marca 2016 roku, CIT-8, 
CIT-8/O, należy składać do 31 marca 2016 roku; pozostałe spra-
wozdania składa się do 10 dni od daty uchwały, ale nie później 
niż do 30 czerwca 2016 roku.

PIT 4R – do 1 lutego 2016 roku.

PIT 11 i PIT 8C – rozliczeniowe z tytułu podatku dochodowego 
od osób fi zycznych należy złożyć do 1 lutego 2016 roku do urzędu 
skarbowego, a do 29 lutego 2016 roku wysłać podatnikom.

Termin składania do ZR analizy składek za rok 2015 upływa 
31 marca 2016 roku.

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

Więcej informacji: 
Halina Murzyn – pok. 112, tel. 32 353 84 25 wew. 112.

Komunikat

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszej Koleżanki

ERNESTYNY 
PĘCAK-SKONIECZNY

długoletniej działaczki związkowej, byłej przewodniczącej 
Solidarności Pracowników Oświaty w Gliwicach oraz 

Terenowej Sekcji Problemowej Gliwic i Powiatu Gliwickiego.  

Rodzinie oraz Bliskim

serdeczne wyrazy współczucia

składają
koleżanki i koledzy   

 z organizacji związkowych w Gliwicach 
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» BOHATEREM MIJAJĄCEGO TYGO-
DNIA został rzecznik ministra sportu, 
niejaki Pancerz, Kolczuga czy Zbroja. 
Dokładnie nie możemy sobie przypomnieć, 
ale to nie ma znaczenia, bo ten pan nie 
jest już rzecznikiem i nikt nigdy już przez 
tego pana obrażony nie będzie. Chłopina 
stracił robotę, bo wpadł na pomysł, aby 
pożartować sobie na Twitterze z lizuso-
stwa mediów, które hurtowo nagradzają 
Prezesa Całej Polski tytułem Człowieka 
Roku i okadzają obecną władzę. Zamieścił 
na swoim prywatnym profi lu ankietę pt. 
„Kto najlepiej nawilżył” i dał do wyboru 
trzy opcje: bracia Karnowscy, Gazeta Polska 
i Wprost. Jakby to powiedział Szpakowski 
– pomysł dobry, ale wykonanie słabe. A 
wystarczyło nieco inaczej sformułować 
pytanie, sięgnąć do słownika wyrazów 
bliskoznacznych. Jest tyle synonimów 
lizusostwa, niekonieczne wulgarnych. 

» JUŻ NASTĘPNEGO DNIA PO UMIESZ-
CZENIU OWEJ ANKIETY i wywołaniu 
afery pan o rycerskim nazwisku honorowo 
podał się do dymisji, przepraszając za, 
cytujemy, „nieodpowiedzialne i niefor-
tunne zachowanie”. W sumie żal nam 
się chłopa zrobiło, bo ten akurat był 
prawdziwie niepokorny.

» SWOJĄ DROGĄ CIEKAWE, KTO 
ZOSTANIE NOWYM RZECZNIKIEM 
ministra sportu, bo już na początku grudnia 
mieliśmy wrażenie, że PiS wyczerpał 
swoje partyjne rezerwy kadrowe i był 
zmuszony sięgnąć po zasoby ludzkie w 
niepokornych gazetach lub czasopismach 
oraz mediach nie z głównego nurtu. Doszło 

do tego, że publicyści otrzymywali teki 
wiceministrów. Przypomniało nam się 
słynne TKM. Wiemy, że narażamy się 
tym przypomnieniem części zwolen-
ników dobrej zmiany, ale trudno. My też 
jesteśmy za dobrą zmianą, ale mamy tu 
na myśli powrót do normalności, a nie 
przegięcie w drugą stronę. 

» KRÓTKIE KOREPETYCJE Z HISTORII 
MYŚLI POLITYCZNEJ w Polsce. TKM 
to skrót od „Teraz, k... my”, czyli motto 
każdej nowej władzy. Jako pierwszy 
tego określenia użył sam Prezes Jarosław 
opisując motywacje i sposób działania 
części kolegów z list AWS po zwycię-
skich wyborach 1997 roku. Wymyślone 

przez Prezesa niezwykle syntetyczne, a 
zarazem głęboko analityczne określenie 
ujęło wszystkich, od prawa do lewa. Od 
tego czasu oglądaliśmy różne TKM-y z 
udziałem LSD, peło i niezniszczalnych 
arbuzów. Zapytacie pewnie, do czego 
zmierzamy, pisząc teraz o tym TKM? 
Wstyd powiedzieć, ale chcieliśmy wyrazić 
swój podziw dla Prezesa Całej Polski. Jego 
genialne określenie, mimo że minęło już 
prawie 20 lat, jest ciągle aktualne. 

» W TYM WYDANIU WIEŚCI NIE 
PISZEMY o KOD-ach, Petrusach, peło i 
innych takich, co oderwano ich od koryta, 
ponieważ nam się nie chce. 

PODRÓŻNY&GOSPODZKI

ROZBAWIŁO nas to

Foto: esmem

Mąż do żony:
– Masz nogi jak sarenka.
– Takie zgrabne?
– Nie, takie owłosione.

***
Mąż dzwoni do domu:
– To ty kochanie? – pyta.
– Nie, to ja – odpowiada żona.

***
Mocno już starszawy pan hrabia 
prosi do tańca także już niemłodą 
hrabinę. W trakcie uprzejmej 
rozmowy hrabina pyta:
– A ileż to pan szanowny liczy 
sobie lat?
– 92, łaskawa pani
– Oj nie dałabym!
– A ja i nie nalegam – pan hrabia 
odpowiada na to.

Młodzieniec pyta mędrca, jakie 
kobiety dotrzymują wierności: 
blondynki, brunetki, szatynki, 
czy rude.
– Siwe – odpowiada mędrzec.

***
Mąż przygląda się jak jego żona 
uczy psa służyć.
– Daj spokój kochanie, to się 
nie uda...
– Uda się, uda. Z tobą też mi na 
początku nie wychodziło.

***
Ona i on siedzą blisko na kanapie.
– Szanowny Panie, pragnę zwrócić 
uwagę, że za pół godziny wraca 
mój mąż...
– Ależ ja nie robię nic niestosownego.
– No właśnie, a czas leci...

– Co to jest miłość?
– Światło życia.
– A małżeństwo?
– Rachunek za to światło.

***
Do lekarza specjalisty przychodzą 
rodzice pewnego młodego czło-
wieka i biadolą:
– Panie doktorze, nie możemy 
odciągnąć syna od komputera.
– No cóż – wyrokuje lekarz – trzeba 
będzie go leczyć.
– Ale czym?
– Dziewczętami, papierosami, 
piwem...

***
Para wybrała się na zimowe ferie 
do małego, romantycznego domku 
gdzieś w górach. On od razu poszedł 

do drewutni po drwa do kominka. 
Po powrocie krzyczy:
– Kochanie, jak strasznie zmarzły 
mi ręce!
– Włóż je między moje uda i 
ogrzej  – odpowiada ona czule.
Jak powiedziała, tak zrobił i to go 
rozgrzało. Zjedli obiad i on poszedł 
narąbać jeszcze trochę drewna. Po 
powrocie woła:
– Kochanie, ależ mi zimno w ręce!
– Włóż je między moje uda i ogrzej  
– odpowiada ponownie dziewczyna.
Nie trzeba mu było dwa razy 
powtarzać. Po kolacji chłopak udał 
się po zapas drewna na całą noc. 
Ledwo wrócił, od razu woła:
– Jejku, jejku, kochanie, jak mi 
zimno w ręce!

– Ręce, ręce! – nie wytrzymuje dziew-
czyna. – A uszy to ci nie marzną?

***
Przychodzi Rosjanin do domu, 
w rękach ma 3 butelki wódki. 
Żona pyta:
– Skąd masz tę wódkę.
– Złapałem złotą rybkę.

***
Przychodzi blondynka do sklepu 
i mówi:
– Chciałam złożyć skargę.
– Tak? A z jakiego powodu? 
– Dlaczego moje Lays prosto z 
pieca są zimne?

***
Sędzia na rozprawie rozwodowej:
– Postanowiłem przyznać pańskiej 
żonie 2 tys. zł miesięcznie.

– Świetnie, Wysoki Sądzie – odpo-
wiada mąż. – Ja też od czasu do 
czasu dorzucę jej parę złotych 
od siebie.

***
Mistrz w rzucie oszczepem do 
trenera:
– Dziś muszę pokazać klasę... 
Na trybunie siedzi moja teściowa.
– E....! nie dorzucisz...

***
Gdzieś w Niemczech:
– Mamo, wąsy mi rosną!
– Dojrzewasz, córeczko.

***
Rozmowa dwóch sklerotyków:
– Znasz Kowalskiego?
– A jak się nazywa?
– Kto?

Reklama

Ogłoszenie

ZAŁÓŻ ZWIĄZEK I BĄDŹ SILNY 
W MIEJSCU PRACY.

Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci: 

tel. 32 728 41 13 kom. 693 410 836
e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl
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