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Aleksander Jacuniak: Podczas negocjacji 
braliśmy pod uwagę, że zakład inwestuje w 
nową halę, co w przyszłości przełoży się na 
zyski fi rmy i dalszą poprawę płac. » STRONA 3

Rafał Mikołajczyk:  Z inicjatywy 
Solidarności pracownicy fi rmy otrzymali 
m.in. dofi nansowanie do wyprawek 
szkolnych i do kart sportowych. » STRONA 5

1 kwietnia w miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej ustawiły się długie kolejki. Wiele 
osób już w dniu uruchomienia programu „Rodzina 500+” postanowiło złożyć wniosek o przyznanie świadczenia 
wychowawczego na dziecko, mimo że termin upływa dopiero 30 czerwca.

Ruszył program Rodzina 500+
Z

ainteresowanie 
jest bardzo duże, 
ale spodziewaliśmy 
się, że tak będzie
 – powiedziała kilka 

godzin po starcie programy 
„Rodzina 500+” Beata Wałęsiak, 
zastępca dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Sosnowcu. Kolejka chętnych 
do złożenia wniosku ustawiła 
się w tym ośrodku już wcześnie 
rano, zaraz po jego otwarciu. 
Podobnie było w innych miej-
skich i gminnych ośrodkach 
pomocy społecznej.

W siedzibie sosnowieckiego 
MOPS-u dla klientów przygoto-
wanych zostało pięć stanowisk, 
a mimo to kolejka nie zmniej-
szała się w ciągu całego dnia. 
Gdy jedne osoby wychodziły 
z ośrodka, zaraz pojawiały się 
kolejne. – Musimy sprawdzić, 
czy wniosek został poprawnie 
wypełniony, następnie zareje-
strować go i wydać potwier-
dzenie. Żeby uprościć tę proce-
durę, urzędnicy przy okienkach 
rejestrują wnioski ręcznie, a do 
systemu wprowadzają je osoby 
na zapleczu – dodała Beata 
Wałęsiak. Przyznała, że czas 
przyjęcia wniosku wydłuża 
się, jeżeli nie został on prawid-
łowo wypełniony i wymaga 
wprowadzenia poprawek 
lub uzupełnienia. – Niestety 
takie sytuacje też się zdarzają, 
mimo że na korytarzu ośrodka 
dyżurują pracownicy, którzy 
pomagają klientom w wypeł-
nieniu wniosków – podkreśliła.

Dodatkowo 1 kwietnia 
mieszkańcy Sosnowca mogli 
składać formularze m.in. w 
punktach kancelaryjnych 
Urzędu Miejskiego, w punktach 
terenowych MOPS-u oraz w 
jednej ze szkół podstawowych, 
gdzie uruchomiony został 
mobilny punkt przyjmo-
wania wniosków, który będzie 
dyżurował także w innych 
placówkach oświatowych.

Równocześnie już od 
momentu uruchomienia 
programu formularze napły-
wały do ośrodka drogą elektro-
niczną. W sumie w Sosnowcu 
do świadczenia wychowaw-
czego uprawnionych jest ok. 
13,5 tys. z 29 tys. dzieci miesz-
kających w tym mieście. Tylko 

1 kwietnia złożonych zostało 
650 wniosków, w tym także 
przez internet. 4 kwietnia do 
godziny 14.00 ośrodek przyjął 
ich ponad 1000.

Potrzebna pomoc
Rodziny, które skorzystają 
z programu podkreślają, że 
pieniądze pomogą im przede 
wszystkim w załataniu domo-
wego budżetu i zostaną prze-
znaczona na potrzeby związane 
z wychowaniem potomstwa. 
Wśród nich są m.in. państwo 
Hadałowie z Jaworzna, którzy 
starają się o świadczenie na 
dwoje dzieci. Starsze w tym 
roku skończy 8 lat, młodsze 3. 

– Tylko mąż pracuje, ja jestem 
jeszcze na urlopie wycho-
wawczym. Część pieniędzy 
wydamy na bieżące wydatki, 
a część odłożymy dla star-
szego syna, żeby opłacić mu 
dodatkowe zajęcia, chociażby 
piłkę. To bardzo ważna pomoc. 
Do tej pory takiego wsparcia 
dla rodzin, które wychowują 
dzieci w Polsce nie było, a w 
innych krajach jest ono normą 
– mówi Katarzyna Hadała.

Na  b ieżące  pot rzeby 
pieniądze ze świadczenia 
zamierza też przeznaczyć pan 
Michał, ojciec piątki dzieci, 
którego żona nie pracuje. 
Podkreśla,  że większość 

wydatków ponoszonych 
przez rodzinę wielodzietną 
związana jest z codziennym 
funkcjonowaniem, a wyjazd 
np. na wakacje, czy kupno 
samochodu staje się luksusem. 
– 2 tys. miesięcznie to dla 
nas bardzo dużo pieniędzy. 
Większość z nich na pewno 
przeznaczymy na życie i będzie 
nam łatwiej związać koniec z 
końcem – zaznacza.

Dla pani Edyty, mamy dwójki 
dzieci najważniejsze jest to, że 
rodziny zostaną objęte pomocą 
przez dłuższy czas. – Koszty 
wychowania dzieci cały czas 
rosną. To nie tylko żywność i 
ubrania, ale także np. podręcz-

niki szkolne. 500 zł miesięcznie 
na dziecko, nawet w takiej sytu-
acji, gdy pieniądze należą się 
tylko na młodsze z rodzeństwa, 
to spora kwota, która w każdym 
domowym budżecie zostanie 
zauważona i ułatwi planowanie 
wydatków – podkreśla.

Kiedy pieniądze?
Kolejność składania wniosków 
nie będzie miała wpływu na 
kolejność wypłaty pieniędzy. 
– Wnioski, które nie wymagają 
sprawdzenia będą rozpatry-
wane w trybie przyspieszonym. 
Pierwsze decyzje o wypłacie 
pieniędzy zapadną już w 
najbliższych dniach. Trzeba 

jednak pamiętać o tym, że 
decyzję tę musimy dostar-
czyć klientowi i dopiero po 
otrzymaniu potwierdzenia 
o jej otrzymaniu wypłacimy 
pieniądze. Środki na ten cel 
są już na koncie ośrodka, 
wypłata świadczeń na pewno 
nie będzie wstrzymywana 
– zaznaczyła zastępca dyrek-
tora MOPS w Sosnowcu.

Rozpatrywanie wniosków, w 
których o przyznaniu pieniędzy, 
będzie decydowała sytuacja 
dochodowa rodziny może 
potrwać dłużej. – Będziemy 
musieli sprawdzić dochody 
i rzetelnie je przeliczyć, żeby 
nikogo nie skrzywdzić – dodała 
Beata Wałęsiak. 

Dla kogo 500 zł?
Świadczenie w wysokości 500 zł 
przysługuje na drugie i kolejne 
dzieci w rodzinie do momentu 
ukończenia przez nie 18. roku 
życia. Natomiast pieniądze na 
pierwsze dziecko uzależnione 
są od kryterium dochodo-
wego. Świadczenie należy 
się wówczas, gdy miesięczny 
dochód na osobę nie prze-
kracza 800 zł lub 1200 zł w 
przypadku dziecka z niepeł-
nosprawnością. Z szacunków 
Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej wynika, 
że w całej Polsce z programu 
skorzysta 3,7 mln dzieci. W 
budżecie na 2016 rok na reali-
zację programu zarezerwowa-
nych zostało 17 mld złotych. 
Ośrodki pomocy społecznej 
mają trzy miesiące na wypłatę 
świadczenia. Osoby, które 
w tym czasie złożą wniosek 
otrzymają pieniądze z wyrów-
naniem od 1 kwietnia. Rodziny, 
które przystąpią do programu 
po 30 czerwca 2016 roku będą 
dostawały świadczenie od 
chwili złożenia wniosku.

AGNIESZKA KONIECZNY
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Do tej pory takiego 
wsparcia dla rodzin, 
które wychowują 
dzieci w Polsce nie 
było, a w innych 
krajach jest ono normą.
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N
iewiele jest wytworów cywilizacji 
równie absurdalnych, jak coroczny 
rytuał składania deklaracji podatko-

wych. Za każdym razem stojąc w kolejce 
w urzędzie skarbowym, mam nieodparte 
wrażenie, że właśnie uczestniczę w czymś, 
co nie tylko mogłoby się odbyć bez mojego 
udziału, ale przebiegłoby wówczas znacznie 
sprawniej i szybciej. Co więcej, mam 
podejrzenie graniczące z pewnością, że 
biedne panie po drugiej stronie okienka 
też wolałyby same wypełnić moje druczki 
podatkowe po otrzymaniu odpowiednich 
informacji od mojego pracodawcy. Nie 
musiałyby czekać, aż łaskawie przyjdę 
do nich z moim kwitkiem w ostatnim 
możliwym terminie w towarzystwie całego 
tabunu innych spóźnialskich petentów. Nie 
traciłyby czasu na tłumaczenie jak krowie 
na miedzy, że cyferki które wpisałem w 
rubryczkę A-28 powinny się znaleźć w 
rubryczce B-46, a to co zamieściłem w B-46 
w ogóle nikogo w urzędzie nie interesuje 
i mogę se to co najwyżej wygrawerować 
w charakterze epitafium na własnym 
nagrobku, gdybym umarł ze starości, 
czekając w kolejce do okienka.

W zeszłym roku okazało się, że mam 
niedopłatę podatku w wysokości 1 zł. Aby 
nie marnować czasu pani z okienka, posta-
nowiłem na własną rękę sprawdzić, czy 
mogę sobie tę trywialną sumę wesoło olać, 
czy też fi skus będzie mnie z tego powodu 
ścigał do grobowej deski. Dowiedziałem 
się, że za nieuiszczenie złotówki w trybie 
natychmiastowym, grozi mi wieloletnie 
więzienie w zakładzie o zaostrzonym 
rygorze, a w przypadku zaległości w kwocie 
przedziału 1,50 zł – 1,99 zł najłagodniejszy 
wymiar kary to łamanie kołem, rwanie 
końmi i nakaz chodzenia do kina na 
wszystkie polskie komedie romantyczne 
z Tomaszem Karolakiem i Piotrem Adam-
czykiem w rolach głównych. Mogłem 
coś pokręcić, ale z grubsza tak wygląda 
taryfi kator. Sprawdziłem też, co by było 
gdyby to fi skus nie oddał mi nadpłaconej 
złotówki podatku. Okazuje się, że nie 
tylko nikt nie poniósłby najmniejszych 
konsekwencji z powodu przywłaszczenia 
sobie mojej krwawicy, ale też w ogóle by 
mi mojej złotówki nie oddano.

Ta bulwersująca niesprawiedliwość 
przypomniała mi się, gdy wybuchła afera 
Panama Papers. Jeśli kilka ostatnich dni 
spędziliście w kolejce do okienka w urzę-
dzie skarbowym i nie wiecie, o co chodzi, 
uprzejmie donoszę, że kilka dni temu świa-
towe media poinformowały o gigantycznej 
aferze dotyczącej ukrywania dochodów 
w rajach podatkowych przez różnych 
ważniaków z całego świata. Pełnej listy 
nazwisk jeszcze nie opublikowano, ale 
jest wśród nich 143 polityków i członków 
ich rodzin, w tym 12 byłych i obecnych 
szefów rządów. Są też celebryci, sportowcy, 

pospolici przestępcy i 500 banków. Jest też 
polski akcent. Jak na razie ujawniono trzech 
klientów panamskiej kancelarii Mossack 
Fonseca, zajmującej się obsługą amatorów 
rajów podatkowych. Jest to założyciel tele-
wizji TVN Mariusz Walter, biznesmen Marek 
Profus oraz Paweł Piskorski, były polityk 
Unii Wolności, PO i Stronnictwa Demo-
kratycznego, były prezydent Warszawy, 
a prywatnie facet, który swego czasu 138 
razy z rzędu wygrał w ruletkę, a pierwszy 
milion znalazł między starymi gazetami, 
które szedł zanieść do skupu makulatury. 

Ilu jest jeszcze mistrzów ruletki z naszego 
kraju na liście Panama Papers, na razie nie 
wiadomo. Liczba podobnych misiów, którzy 
korzystają z usług innych kancelarii tego 
typu, też pozostaje tajemnicą. Mam jednak 
pewność, że żaden z nich nie poniesie 
najmniejszych negatywnych konsekwencji 
swojego kombinatorstwa. A teraz kończę, 
bo muszę lecieć do urzędu skarbowego 
sprawdzić, czy nie jestem winien fi skusowi 
złotówki. Bo co jak co, ale takiemu szaracz-
kowi jak ja, na pewno jej nie podarują. 

TRZECI Z CZWARTĄ:)

CHODZI O TO zwłaszcza...
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Na liście Panama Papers Polskę 
reprezentuje m.in. Paweł Piskorski, 
były polityk Unii Wolności i 
Platformy. Podobno pierwszy 
milion znalazł między starymi 
gazetami, które szedł zanieść 
do skupu makulatury. 

3 tys.
aż tyle nowych słów znalazło się w 
najnowszym słowniku ortografi cznym 
PWN opracowanym pod redakcją prof. 
Edwarda Polańskiego. Można tam 
znaleźć takie wyrazy jak selfi e, lanserka, 
lajkować, mem czy kamper. 
To tylko wybrane przykłady obco 
brzmiących słów, które na dobre zagościły 
w języku polskim. Neologizmów i 
zapożyczeń znajdziemy w nim o wiele 
więcej. Oprócz nich w słowniku znalazły 
się informacje dotyczące zasad pisowni, 
gramatyki i interpunkcji. Publikacja 
obejmuje w sumie ponad 140 tys. haseł.

LICZBA tygodnia

KRÓTKO

Projekt ustawy 
w sprawie deputatu
» 126 TYS. PODPISÓW ZEBRANO POD OBYWA-
TELSKIM PROJEKTEM ustawy mającej zagwaran-
tować wypłacanie deputatu węglowego dla emerytów 
górniczych przez budżet państwa. 29 marca podpisy 
trafi ły do Kancelarii Sejmu. 
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej dotyczącej projektu 
zmiany „Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjono-
waniu górnictwa węgla kamiennego” zarejestrowano w 
Sejmie pod koniec 2015 roku. 
Inicjatorem projektu jest Związek Zawodowy Górników 
w Polsce. Do akcji zbierania podpisów dołączyły się inne 
centrale związkowe, w tym również Regionalna Sekcja 
Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność Regionu Śląsko-
-Dąbrowskiego. – Prowadziliśmy zbiórkę poprzez wszyst-
kie struktury naszej sekcji. Udało nam się zgromadzić 
kilkanaście tysięcy podpisów. To bardzo cenna inicja-
tywa i szkoda, że tak późno udało się ją zorganizować, 
bo bałagan w kwestii deputatów trwa już stanowczo za 
długo. Oprócz zbierania podpisów interweniowaliśmy w 
sprawie deputatów m.in. u parlamentarzystów, przesłali-
śmy również nasze stanowisko do pani premier – mówi 
Bronisław Skoczek, przewodniczący RSEiR.
Obecnie sprawy związane z deputatem regulują decyzje 
zarządów spółek węglowych. Powołując się na trudną sytu-
ację ekonomiczną, Jastrzębska Spółka Węglowa i Kompania 
Węglowa pozbawiły emerytów i rencistów deputatu, nato-
miast Katowicki Holding Węglowy SA zawiesił wypłatę tego 
świadczenia na okres trzech lat (2015-2017). 
W ocenie organizatorów obywatelskiej inicjatywy ustawo-
dawczej przeniesienie kosztów związanych z deputatami 
do budżetu państwa odciążyłoby spółki węglowe i zagwa-
rantowałoby równe traktowanie emerytów górniczych. 
Obywatelski projekt ustawy dotyczący deputatów 
zostanie teraz, po zweryfi kowaniu podpisów, przekazany 
do pierwszego czytania w Sejmie. Nastąpi to w ciągu 
najbliższych 3 miesięcy. W styczniu resort energii poin-
formował, że rozpoczął pracę nad własną ustawą mającą 
uporządkować kwestię deputatów.

ŁK

Komunikat

12-15 kwietnia – Negocjacje – trenerzy: Eugeniusz 
Karasiński, Jacek Majewski, szkolenie wyjazdowe

19-20 kwietnia – Zbiorowe prawo pracy – trener: Jadwiga 
Piechocka

19-22 kwietnia – Lider dialogu autonomicznego – trenerzy: 
Eugeniusz Karasiński, Jacek Majewski, szkolenie wyjazdowe

27-28 kwietnia – Negocjacje płacowe: szkolenie doskonalące 
– trener: dr Daniel Kiewra

28-29 kwietnia  – Mobbing w miejscu pracy 
– trener: Maria Kościńska, trener KK

Harmonogram szkoleń 
kwiecień 2016

Miejsce szkoleń: siedziba ZR, Katowice, ul. Floriana 7.

Autopromocja

NIE MUSISZ BYĆ SAM. ZAŁÓŻ ZWIĄZEK I BĄDŹ SILNY W PRACY. 
ZORGANIZOWANI MAJĄ LEPIEJ! 

Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci: 
tel.: 32 728 41 13 * kom. 693 410 836 * e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl
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Ficomirros
» OD 1 KWIETNIA WYNAGRODZENIA 
ZASADNICZE pracowników spółki Ficomirrors 
Polska w Dąbrowie Górniczej wzrosną o ok. 119 
zł brutto. Porozumienie podpisane z pracodawcą 
przez związki zawodowe obok podwyżek płac 
zasadniczych zakłada też podniesienie dodatku 
za pracę w systemie czterobrygadowym oraz 
wypłatę premii świątecznych. Pracownicy, którzy 
pracują w zakładzie dłużej niż 9 miesięcy, 
dostaną premię na Święta Wielkanocne w 
wysokości 1700 zł brutto. Dla pracowników z 
krótszym stażem wyniesie ona 1250 zł brutto. 
Pieniądze wpłyną na konta załogi 10 kwietnia. 
Natomiast premia na Święta Bożego Narodzenia 
w wysokości nie niższej niż 1200 zł brutto 
zostanie wypłacona w grudniu tego roku.
Aleksander Jacuniak, przewodniczący Międzyza-
kładowej Komisji Związkowej NSZZ Solidarność 
w spółce Magneti Marelli w Sosnowcu, która 
obejmuje zasięgiem swojego działania również 
pracowników Ficomirrors, podkreśla, że zapisy 
porozumienia są korzystne dla załogi spółki. 
– Ludzie powinni być zadowoleni, chociaż oczeki-
wania dotyczące premii na Święta Wielkanocne 
były większe. Podczas negocjacji braliśmy pod 
uwagę fakt, że zakład inwestuje w nową halę i 
zatrudnia dodatkowych ludzi, co w przyszłości 
przełoży się na zyski fi rmy i dalszą poprawę płac 
– ocenia przewodniczący.
Porozumienie zakłada też wzrost o 50 zł brutto 
dodatków dla liderów grup i kierowników zmiany, 
które wyniosą odpowiednio 85 i 125 zł brutto. 
Z kolei miesięczny dodatek za pracę w systemie 
czterobrygadowym zostanie podniesiony do 270 
zł brutto, czyli będzie wyższy o 24 zł. Ponadto 
strony uzgodniły, że dla uprawnionych pracow-
ników utrzymane zostanie dofi nansowanie 
posiłków w wysokości 190 zł miesięcznie.
Spółka Ficomirrors Polska zajmuje się produkcją 
lusterek samochodowych. Zakład zatrudnia 
420 pracowników. 

Plastic Omnium
» ZWIĄZKOWCY Z MIĘDZYZAKŁADOWEJ 
ORGANIZACJI NSZZ SOLIDARNOŚĆ ze spółek 
Plastic Omnium Auto Exteriors w Kleszczowie i 
Plastic Omnium Auto w Gliwicach uzgodnili z praco-
dawcą wysokość tegorocznych nagród świątecznych 
i premii wakacyjnej. Po 400 zł brutto nagrody na 
Wielkanoc i Boże Narodzenie oraz 1000 zł brutto 
premii na dofi nansowanie wakacyjnych urlopów 
otrzymają pracownicy z Kleszczowa. Nagrody na 
święta w gliwickim zakładzie wyniosą 500 zł brutto, 
a premia na wakacje 800 zł brutto.
W spółce w Gliwicach te bonusy wypłacane są 
pracownikom już od kilku lat. W zakładzie w Klesz-
czowie zostały zapisane w porozumieniu pomiędzy 
pracodawcą a związkowcami z 30 marca 2015 
roku. Umowa zakłada zastąpienie świadczeń z ZFŚS 
obligatoryjnymi nagrodami świątecznymi i premią 
wakacyjną. Co roku ich wysokość musi zostać zaak-
ceptowana przez stronę związkową.
Jak podkreśla Joanna Kaznowska, przewodni-
cząca międzyzakładowej Solidarności, to rozwią-
zanie dużo bardziej korzystne dla pracowników. 
– Świadczenia z funduszu wynosiły 1093,93 
zł brutto na osobę. Tymczasem łączna wartość 
tegorocznych nagród i premii osiągnęła aż 1800 
zł brutto na pracownika – wyjaśnia.
Związkowcy wskazują jednak, że choć załoga jest 
zadowolona z premii, to problemem jest brak 
podwyżek płac zasadniczych. 
– Pracodawca twierdzi, że na podwyżki stawek 
zasadniczych fi rma nie może sobie pozwolić. 
Podkreśla, że w zamian ludzie otrzymują premie 
i nagrody. W tej sytuacji postanowiliśmy wystąpić 
do pracodawcy z wnioskiem o rozpoczęcie 
rozmów na temat zmian w systemie wynagra-
dzania i w regulaminie płac. Liczymy, że uda 
nam się wprowadzić do tych dokumentów zapisy, 
które pozwolą na wzrost comiesięcznych wynagro-
dzeń pracowników – mówi Krzysztof Masłowski 
z międzyzakładowej Solidarności. Oba zakłady 
zatrudniają łącznie ponad 800 pracowników. 

Delfo Polska
» PRACOWNICY SPÓŁKI DELFO POLSKA 
W TYCHACH po raz pierwszy w historii zakładu 
dostaną premię roczną. Wyniesie ona 2000 zł 
brutto. Premia zostanie wypłacona w dwóch 
ratach po 1000 zł brutto. Pierwsza trafi  na konta 
pracowników 10 kwietnia, druga 10 września. 
Gwarancje wypłaty premii rocznej zapisane 
zostały w porozumieniu zawartym 30 marca 
pomiędzy zarządem spółki a zakładowymi orga-
nizacjami związkowymi.
Jak podkreślają reprezentanci Solidarności, to 
przede wszystkim dzięki dobrej współpracy 
organizacji związkowych działających w spółce 
udało się wynegocjować dwa razy wyższą premię 
roczną, niż zakładał pracodawca. – Rozmowy z 
zarządem były bardzo trudne i żmudne. Trwały 
prawie trzy miesiące. Zarząd chciał przyznać 
pracownikom bonus w wysokości 900 zł brutto. 
My powtarzaliśmy, że ludzie zasłużyli na więcej. 
Nie nadążają z produkcją, poświęcają się dla 
fi rmy, pracują w soboty i w niedziele. W rezul-
tacie udało się nam przekonać pracodawcę i 
podniósł premię do 2000 zł brutto – mówi Grze-
gorz Duda, szef zakładowej Solidarności.
Dodaje, że premie roczne w tej samej wysokości 
otrzymają również pracownicy zatrudnieni w 
Delfo Polska za pośrednictwem agencji pracy 
tymczasowej. – Upomnieliśmy się o taką samą 
premię dla nich, bo przecież oni pracują równie 
wydajnie i efektywnie jak ludzie zatrudnieni przez 
naszą spółkę – wyjaśnia przewodniczący. 
Podczas rozmów płacowych związkowcy uzgodnili 
też z zarządem fi rmy wysokość premii kwartalnej, 
która w 2016 roku wynosić będzie 130 zł brutto. W 
porozumieniu płacowym pracodawca zobowiązał się 
również do przyznania pod koniec roku indywidual-
nych podwyżek wynagrodzeń dla pracowników. 
Tyska spółka Delfo Polska zatrudnia blisko 1200 
pracowników. Firma produkuje m.in. wytłoczki 
oraz elementy spawane i zgrzewane dla prze-
mysłu motoryzacyjnego.

Poczta Polska
» WYNAGRODZENIA ZASADNICZE ZDECY-
DOWANEJ WIĘKSZOŚCI PRACOWNIKÓW 
Poczty Polskiej wzrosną o 150 zł brutto – to 
rezultat negocjacji między Solidarnością i 
zarządem przedsiębiorstwa. Uzgodnienia doty-
czące podwyżek nie oznaczają zakończenia trwa-
jącego w Poczcie Polskiej sporu zbiorowego. W 
najbliższych miesiącach rozmowy płacowe mają 
zostać wznowione.
Wysokość wzrostu płac ustalono podczas rozmów 
25 marca. – Spór zbiorowy na tle płacowym trwa 
w Poczcie Polskiej od końca grudnia 2014 roku. 
Gdyby taki kompromis udało się osiągnąć np. 
w marcu ubiegłego roku moglibyśmy uznać, że 
jest on korzystny dla pracowników. W tej chwili 
możemy jedynie powiedzieć, że uzgodnienia z 25 
marca są krokiem w kierunku rozwiązania prob-
lemów płacowych w przedsiębiorstwie – mówi 
Bogumił Nowicki, szef „S” w Poczcie Polskiej.
Pracownicy Poczty Polskiej otrzymają podwyżki 
wraz z wynagrodzeniem za marzec. Wzrosną 
wynagrodzenia osób, których zarobki nie prze-
kraczają 4 tys. zł brutto, czyli ponad 70 tys. 
pracowników fi rmy. Podczas rozmów ustalono 
również, że tzw. pracownicy eksploatacji dostaną 
jednorazową premię w wysokości 200 zł brutto. 
Są to m.in. listonosze, pracownicy okienek pocz-
towych, rozdzieli i kierowcy. W sumie ok. 69 tys. 
pracowników Poczty Polskiej z kilkunastu grup 
zawodowych. Łącznie na podwyżki i premie prze-
znaczonych zostanie ok. 168 mln zł.
Uzgodniono także, że rozmowy płacowe zostaną 
wznowione nie później niż w czerwcu tego roku. 
Solidarność domaga się wzrostu płac zasadni-
czych wszystkich pracowników o 400 zł brutto. 
Jak przypomina przewodniczący Solidarności w 
przedsiębiorstwie, ostatnie znaczące podwyżki 
pracownicy fi rmy otrzymali w 2008 roku.
Zatrudniająca blisko 80 tys. osób Poczta Polska 
jest jednym z największych pracodawców w kraju.

AGA, BEA
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Instrumenty wsparcia przemysłu energochłonnego opracowane przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego 
w Katowicach zostaną zawarte we wspólnym stanowisku pracodawców i związków zawodowych działających 
w krajowej Radzie Dialogu Społecznego – ustalono 30 marca podczas posiedzenia zespołu problemowego ds. polityki 
gospodarczej i rynku pracy RDS.

Niezbędne wsparcie dla przemysłu 
O

pracowane na 
Śląsku gotowe 
p r o p o z y c j e 
r o z w i ą z a ń 
legislacyjnych 

zyskały aprobatę przedstawi-
cieli pracodawców i związków 
zawodowych na szczeblu 
krajowym. To zdecydowanie 
przybliża nas do wdrożenia 
tych instrumentów niezbęd-
nych dla funkcjonowania 
polskiego przemysłu ener-
gochłonnego – powiedział po 
posiedzeniu zespołu Dominik 
Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności i przewodniczący 
WRDS w Katowicach. 

W lutym WRDS przy-
jęła stanowiska zawierające 
propozycje systemowych 
rozwiązań dla przemysłu 
energochłonnego ze szcze-
gólnym uwzględnieniem 
hutnictwa. Propozycje te 
można podzielić na dwie grupy. 
Pierwsza dotyczy wzmocnienia 
ochrony unijnego rynku stali 
przed nieuczciwą konkurencją 
ze strony państw spoza UE, 

w szczególności z Białorusi 
i Chin poprzez m.in. stoso-
wanie ceł antydumpingowych 
oraz kwot importowych na 

poziomie UE. Rada postuluje 
również utrzymanie metody 
tzw. odwróconego podatku 
VAT jako skutecznego oręża w 

walce z oszustwami w branży 
stalowej. 

Druga grupa rekomendacji 
dotyczy systemu rekompensat 

i ulg w obciążeniach wyni-
kających w unijnej polityki 
klimatyczno-energetycznej. 
Koszty związane z zakupem 
energii elektrycznej w Polsce 
są znacznie wyższe niż w 
innych krajach UE. Jak wynika 
z danych Hutniczej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej, cena 
„czarnej” energii elektrycznej 
w naszym kraju w 2015 roku 
wynosiła niespełna 180 zł za 
MWh. To o 37 proc. więcej 
niż np. w Niemczech. 

Wśród rekomendowanych 
rozwiązań znajduje się m.in. 
utworzenie systemu rekom-
pensat na pokrycie pośrednich 
kosztów uprawnień do emisji 
CO

2
. Unijne prawo dopuszcza 

możliwość przeznaczenia do 
50 proc. przychodu z aukcji 
uprawnień emisyjnych na 
rekompensaty dla przemysłu 
energochłonnego. Tego typu 
rekompensaty funkcjonują we 
wiodących gospodarkach UE. 
W polskiej ustawie o systemie 
handlu uprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnianych 

rekompensaty w ogóle nie 
zostały ujęte. 

Kolejny pakiet propozycji 
dotyczy rozszerzenia systemu 
już funkcjonujących ulg tak, 
aby mogła z nich skorzystać 
większa liczba przedsiębiorstw 
przemysłowych. Obecnie 
system jest skonstruowany 
w taki sposób, że bardzo 
niewiele przedsiębiorstw 
spełnia kryteria uprawnia-
jące do korzystania z ulg. 
– W naszych propozycjach 
nie chodzi o to, aby stwo-
rzyć przemysłowi warunki 
uprzywilejowane, lepsze niż 
w reszcie Unii Europejskiej. 
Jest dokładnie na odwrót. 
Chodzi o to, aby stworzyć 
funkcjonującym w Polsce 
przedsiębiorstwom takie same 
warunki, jakie obowiązują 
na Zachodzie. Bez tego nasz 
przemysł nie będzie w stanie 
konkurować na rynku europej-
skim i światowym i wyniesie 
się z naszego kraju – podkreśla 
Dominik Kolorz. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: commons.wikimedia.org/CC0
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Podwyżki 
w Veolia Południe
» ŚREDNIO O 2,5 PROC., CZYLI O 
BLISKO 97 ZŁ BRUTTO wzrosną płace 
zasadnicze pracowników zakładów spółki 
Veolia Południe. Wyższe pensje zostaną im 
wypłacone w kwietniu z wyrównaniem od 
stycznia. Porozumienie zawarte 30 marca 
pomiędzy pracodawcą a działającymi w 
spółce związkami zawodowymi gwaran-
tuje też wypłatę pracownikom do końca 
kwietnia premii w wysokości 600 zł brutto.
Związkowcy z Solidarności podkreślają, że 
chociaż negocjacje z zarządem spółki były 
trudne, to ich końcowy efekt jest korzystny 
dla pracowników. Otrzymają premię, o 
której w ogóle nie było mowy podczas 
trwających przez blisko trzy miesiące 
rozmów płacowych. Do wypłaty tego 
bonusu związkowcy przekonali praco-
dawcę w czasie ostatniego spotkania 
negocjacyjnego. – Na początku negocjacji 
wystąpiliśmy o podwyżkę płac o 3,5 proc. 
Ostatecznie zarząd zgodził się na podwyżki 
tylko o 2,5 procent. Przekonywaliśmy go, 
że niecałe 100 zł brutto do wypłaty to za 
mało, że takiej podwyżki ludzie prawie nie 
odczują. W rezultacie postanowił, że wypłaci 
dodatkowo premię. Ten bonus w wysokości 
600 zł rozłożony na cały rok oznacza, że 
miesięcznie wynagrodzenie będzie wyższe 
jeszcze o 50 zł brutto – mówi Bernard 
Hatlapa, członek zarządu komisji zakładowej 
Solidarności w Veolia Południe.
Spółka Veolia Południe zatrudnia 139 
pracowników w kilku miastach regionu. 
Specjalizuje się w produkcji i dystrybucji 
energii cieplnej. Firma należy do francu-
skiego koncernu Veolia.

Wzrost płac 
w Avantor
» ŚREDNIO O OKOŁO 4,5 PROC. 
WZROSNĄ OD 1 KWIETNIA płace 
zasadnicze pracowników spółki Avantor 
Performance Materials Poland w Gliwicach. 
Wzrost wynagrodzeń gwarantuje porozu-
mienie zawarte pomiędzy zarządem fi rmy a 
zakładową Solidarnością. 
Jak informują związkowcy, podwyżki na zbli-
żonym poziomie pracownicy spółki otrzy-
mują regularnie od 2013 roku, czyli od 
czasu przejęcia gliwickiego zakładu przez 
amerykański koncern Avantor Performance 
Materials. – Od tego momentu rozmowy 
płacowe w naszym zakładzie zyskały nową, 
lepszą jakość. Nie musimy jak wcześniej 
prosić się o podwyżki i prowadzić żmud-
nych negocjacji, ale po prostu wspólnie z 
zarządem uzgadniamy wysokość wzrostu 
wynagrodzeń w kolejnych latach. Cieszy, że 
obecny pracodawca dbając o rozwój spółki, 
dba o zarobki pracowników – podkreśla 
Maria Romaszko, przewodnicząca zakła-
dowej Solidarności.
Dodaje, że zarząd fi rmy tuż po zawarciu 
uzgodnień z zakładową Solidarnością 
w sprawie podwyżek płac zasadniczych 
zdecydował też o przyznaniu pracownikom 
premii rocznej. Ich wysokość będzie uzależ-
niona od poziomu zaangażowania pracow-
nika w rozwój fi rmy.
Gliwicka spółka Avantor Performance Mate-
rials Poland zatrudnia 232 pracowników. 
Zakład wytwarza m.in. wysokiej jakości 
produkty chemiczne dla przemysłu farma-
ceutycznego, spożywczego, chemicznego 
i laboratoriów badawczych. Spółka jest 
częścią amerykańskiego koncernu Avantor 
Performance Materials, światowego lidera 
w produkcji chemikaliów laboratoryjnych i 
specjalistycznych.

BEA
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Fiasko mediacji w szpitalu
Fiaskiem zakończyły się mediacje w 
ramach sporu zbiorowego w szpi-
talu im. Starkiewicza w Dąbrowie 
Górniczej. Związki zawodowe i 
dyrekcja placówki zwróciły się z 
prośbą o pomoc w rozwiązaniu 
konfl iktu do Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego. 7 kwietnia 
z pracownikami szpitala spotkają 
się miejscy radni.

29 marca w dąbrowskim szpitalu 
odbyło się kolejne spotkanie przed-
stawicieli związków zawodowych i 
dyrekcji placówki z udziałem media-
tora. – Dyrektor szpitala nie przed-
stawił żadnej konkretnej propozycji 
rozwiązania problemu płacowego. 
Po raz kolejny powtórzył wersję 
o odłożeniu terminu rozmów, co 
czynił dotychczas wiele razy. W tej 
sytuacji jedyne, co nam pozostało, 
to zakończenie mediacji i podpisanie 
protokołu rozbieżności – mówi Elżbieta 
Żuchowicz, przewodnicząca Solidar-
ności w szpitalu im. Starkiewicza.

Przedstawiciele organizacji związ-
kowych i dyrekcja placówki zwrócili 

się o interwencję w sprawie sytuacji 
w szpitalu do Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego. – Liczymy, że 
w ramach WRDS, w której zasiadają 
przedstawiciele strony rządowej, 
samorządowej i społecznej uda 
się wypracować kompromisowe 
rozwiązania pozwalające zakończyć 
spór – podkreśla przewodnicząca. 

7 kwietnia o godz. 8.00 na terenie 
szpitala zostanie zorganizowane 
spotkanie pracowników placówki z 
miejskimi radnymi. – Zwróciliśmy 
się do wszystkich członków Rady 
Miasta o udział w tym spotkaniu. 
Chcemy zapoznać radnych z sytu-
acją pacjentów, pracowników oraz 
z problemami organizacyjnymi i 

domagać się zdecydowanej reakcji z 
ich strony. To są osoby, które również 
odpowiadają za przyszłość szpitala 
– zaznacza Elżbieta Żuchowicz.

Spór w szpitalu im. Starkiewicza 
w Dąbrowie Górniczej ma charakter 
płacowy. 22 marca w placówce prze-
prowadzony został dwugodzinny 
strajk ostrzegawczy. Protest miał 
charakter rotacyjny i został zorgani-
zowany w taki sposób, aby pacjenci 
szpitala nie zostali pozbawieni opieki. 
Związki zawodowe domagają się 
podwyżki o 300 zł brutto dla wszyst-
kich pracowników. Ponadto w ocenie 
związkowców dyrekcja placówki 
prowadzi błędną politykę płacową, 
w wyniku której dysproporcje w 
wynagrodzeniach pracowników 
szpitala zatrudnionych na tych 
samych stanowiskach sięgają nawet 
kilkuset zł. Związkowcy podkreślają, 
że z powodu złej organizacji pracy 
i niskich płac powiększa się liczba 
specjalistów rezygnujących z pracy 
w dąbrowskim szpitalu.

ŁK, AGA

Foto: TŚD

Podwyżki dla grup medycznych nieobjętych rozporządzeniem poprzedniego szefa 
resortu oraz problemy w funkcjonowaniu inspekcji sanitarnej – to najważniejsze 
tematy podjęte z inicjatywy związkowców z Solidarności podczas posiedzenia WRDS 
poświęconego służbie zdrowia.

Rada Dialogu o problemach 
w sektorze służby zdrowia
S

potkanie Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego doty-
czące służby zdrowia odbyło 
się 23 marca w Katowicach. 
Członkowie Rady dysku-

towali m.in. o sytuacji płacowej w 
placówkach medycznych. W ocenie 
przewodniczącej Regionalnego 
Sekretariatu Ochrony Zdrowia 
NSZZ Solidarność Haliny Cierpiał 
rozporządzenie poprzedniego szefa 
resortu z października ubiegłego 
roku, zgodnie z którym wzrosły 
wynagrodzenia tylko jednej grupy 
zawodowej – pielęgniarek i położ-
nych, skłóciło środowisko medyczne. 
– Jako Solidarność nigdy nie kwestio-
nowaliśmy faktu, że pielęgniarkom 
i położnym należą się podwyżki, 
ale pominięcie przez ministra 
Zembalę pozostałych grup zawodo-
wych doprowadziło do konfl iktów. 
Zgłosiliśmy ten temat WRDS w 
nadziei, że poprzez to gremium 
uda się doprowadzić do objęcia 
regulacjami płacowymi pozosta-
łych pracowników – mówi Halina 
Cierpiał. Jej zdaniem potrzebne 
są rozwiązania systemowe w tym 
zakresie, które mogłyby zostać 
wprowadzone np. poprzez odpo-
wiednią ustawę lub rozporządzenie. 
– Liczymy na to, że z rekomen-
dacji WRDS kwestią podwyżek w 
służbie zdrowia zajmie się również 
krajowa Rada Dialogu Społecznego 
– zaznacza przewodnicząca.

Kolejną pilną sprawą do rozwią-
zania, na którą podczas posiedzenia 
WRDS zwracali uwagę związkowcy 
z Solidarności, jest powrót inspekcji 
sanitarno-epidemiologicznej pod 

całościowy nadzór ministra zdrowia, 
zarówno od strony merytorycznej, 
jak i fi nansowej. 

Obecnie w zakresie nadzoru 
merytorycznego inspekcja podlega 
Ministerstwu Zdrowia, ale o jej 
fi nansowaniu decydują wojewo-
dowie. W praktyce doprowadziło  
to do sytuacji, w której minister 
zdrowia zleca przeprowadzenie 
konkretnych kontroli, a wojewo-
dowie odmawiają ich fi nansowania, 
zasłaniając się brakiem pieniędzy. 
Dodatkowo, powiatowych inspek-

torów sanitarnych powołują władze 
samorządowe. W konsekwencji dana 
inspekcja nie może kontrolować 
tych placówek, dla których ten sam 
podmiot jest organem założycielskim. 
– Nie ma spójności w działaniu 
wojewódzkich i powiatowych stacji 
sanitarno-epidemiologicznych, 
co prowadzi do bałaganu, a w 
niektórych przypadkach nawet 
utrudnia przeprowadzenie szybkiej 
i skutecznej kontroli. Jeżeli w szkole 
lub szpitalu w powiecie dojdzie 
do zatrucia, kontrolę może prze-

prowadzić inspekcja wojewódzka, 
niejednokrotnie oddalona nawet 
o 100 km – mówi Dorota Walczak, 
przewodnicząca Sekcji Krajowej 
NSZZ Solidarność Pracowników 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. 
Podkreśla, że z powodu przerzucenia 
obowiązku fi nansowania inspekcji 
sanitarno-epidemiologicznej na 
szczebel wojewódzki, w latach 
2012-2014 decyzją wojewodów 
w całej Polsce zlikwidowanych 
zostało 40 laboratoriów.

AGNIESZKA KONIECZNY

Foto: pixabay.com/CC0
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Dobre praktyki w Sandvik Polska
1 kwietnia wzrosły wynagro-
dzenia w katowickiej fi rmie 
Sandvik Polska. Fundusz płac 
zasadniczych został zwiększony 
średnio o 162 zł brutto na etat, 
ale o wysokości podwyżek dla 
poszczególnych pracowników 
decydowali bezpośredni przeło-
żeni, biorąc pod uwagę wyniki 
oceny rocznej za 2015 rok 
oraz zaangażowanie w pracę.

Pracodawca poinformował 
również, że załoga firmy 
dostanie premię wakacyjną 
w wysokości 1500 zł brutto 
oraz 200 zł na rękę nagrody z 
okazji dnia pracownika spółki, 
który w Sandviku obchodzony 
jest 2 maja. Będzie to także 
dzień wolny od pracy.

Jak informuje Rafał Miko-
łajczyk, szef zakładowej Soli-
darności, podwyżki w spółce 
nie podlegają negocjacjom, 
tylko są ustalane przez dział 
Compensation and Benefit 
w siedzibie grupy Sandvik w 
Szwecji na podstawie analiz 
rynku i wskaźników makroe-

konomicznych. – To wynika z 
polityki fi rmy, która zakłada, że 
status materialny pracowników 
nie może ulegać pogorszeniu. 
Związek nie bierze udziału w 

negocjacjach płacowych, ale 
staramy się dopilnować, żeby 
pracownicy zostali sprawied-
liwie ocenieni przez swoich 
przełożonych. Zwracamy też 

uwagę, by docenione zostały te 
osoby, które zarabiają najmniej 
i otrzymały nieco wyższe 
podwyżki, co pozwala na 
niwelowanie różnic w wyna-

grodzeniach – mówi Mikołaj-
czyk. W jego ocenie tegoroczne 
podwyżki są satysfakcjonu-
jące dla pracowników, tym 
bardziej że pociągną za sobą 
wzrost pozostałych składników 
wynagrodzeń.

W 2015 roku zarząd fi rmy 
otrzymał certyfi kat „Pracodawca 
Przyjazny Pracownikom” o 
przyznanie którego wystąpiła 
zakładowa Solidarność. W ten 
sposób związkowcy chcieli 
podkreślić, że w fi rmie przestrze-
gane są przepisy prawa pracy 
i bhp oraz prowadzony jest 
dialog społeczny. – Zwracamy 
się o dodatkowe świadczenia 
dla załogi, które po analizie 
możliwości fi nansowych fi rmy 
w większości są akceptowane. 
Z inicjatywy Solidarności w 
ostatnim okresie pracownicy 
otrzymali m.in. dofi nansowanie 
do kart uprawniających do 
korzystania z obiektów sporto-
wych oraz dofi nansowanie do 
wyprawek szkolnych – dodaje 
Rafał Mikołajczyk.

Przez wiele lat w spółce 
funkcjonował Zakładowy 
Układ Zbiorowy Pracy wyne-
gocjowany przez związek. 
Dokument wygasł w 2012 
roku, ale dzięki Solidar-
ności wszystkie jego zapisy 
zostały przeniesione do 
regulaminu pracy.

Związkowcy z Solidarności 
reprezentują także załogę 
fi rmy na forum Europejskiej 
Rady Zakładowej.

Sandvik Polska jest częścią 
szwedzkiej grupy kapitałowej 
Sandvik. Polska spółka produ-
kuje narzędzia do obróbki 
skrawaniem. Pracuje w niej 
blisko 150 osób. Pracownicy 
zatrudnieni za pośrednictwem 
agencji pracy stanowią mniej 
niż 10 proc. załogi. – Taka 
forma zatrudnienia nigdy 
nie trwała dłużej niż rok. 
Po 12 miesiącach pracow-
nicy agencyjni są przyj-
mowani do pracy w fi rmie 
– podkreśla przewodniczący.

AK

Foto: Sandvik MediaBase

Polska jest trzecim największym producentem piwa w Unii Europejskiej. Rynek browarniczy w ponad 85 proc. 
należy do trzech zagranicznych koncernów. To jednak zaczyna się zmieniać za sprawą regionalnych i rzemieślniczych browarów, 
które zamiast konkurować ceną stawiają na jakość warzonych trunków. 

Czyje są browary w Polsce?
W

edług danych 
międzynaro-
dowej orga-
nizacji The 
Brewers of 

Europe w 2014 roku w Polsce 
wyprodukowano ponad 40 tys. 
hektolitrów piwa. Pod względem 
wielkości produkcji tego trunku 
ustępujemy tylko Niemcom 
(ponad 95 tys. hl) i Brytyjczykom 
(41,2 tys. hl). Średnio każdy z nas 
wypija rocznie 98 litrów piwa. 
To czwarty wynik w Europie po 
Czechach, Niemcach i Austria-
kach. Działające w Polsce browary 
bezpośrednio zatrudniają ok. 
16 tys. pracowników. Dodat-
kowo generują kolejne tysiące 
etatów m.in. w transporcie 
gastronomii i handlu. 

Zdecydowana większość 
wyprodukowanego w Polsce 
piwa trafi a na rodzimy rynek. 
W statystykach dotyczących 
eksportu, nasza branża wygląda 
co najmniej mizernie w porów-
naniu z resztą Europy. W 2014 
roku za granicę wyjechało 
tylko 2,8 tys. hl uwarzonego 
w Polsce piwa, czyli ok. 7 
proc. produkcji. Dla porów-
nania Belgowie czy Holendrzy 
eksportują ponad połowę 
wyprodukowanego trunku. 

Piwny oligopol
Czy to oznacza, że polskie piwo 
nie jest tak cenione na świecie 
jak sugerują telewizyjne reklamy 
jednej z wiodących marek? 
Przede wszystkim w przypadku 
zdecydowanej większości najpo-
pularniejszych piw w naszym 
kraju określenie „polskie” jest 
zdecydowanie na wyrost. 

Rynek browarniczy w naszym 
kraju w ponad 85 proc. jest 
zdominowany przez 3 między-
narodowe koncerny. Największy 
gracz to Kompania Piwowarska 
należąca w całości do światowego 
potentata fi rmy SABMiller. KP 
posiada 3 browary przejęte 
przez spółkę na przełomie XX 
i XXI wieku: Lech Browary 
Wielkopolski, Browar Książęcy 
w Tychach i Browar Dojlidy 
w Białymstoku. Należąca do 
SABMillera spółka kontro-
luje ok. 36 proc. krajowego 
rynku. Ze stajni KP pochodzą 

m.in. marki „Tyskie”, „Lech”, 
„Żubr”, „Dębowe” „Książęce”, 
czy „Wojak”. 

 Kolejne ok. 30 proc. rynku 
należy do Grupy Żywiec, 
której głównym akcjonariu-
szem jest koncern Heineken 
International BV. GŻ posiada 
Arcyksiążęcy Browar w 
Żywcu, Browar Zamkowy w 
Cieszynie, oraz browary w 
Elblągu, Leżajsku i Warce. W 
zakładach produkcyjnych GŻ 
warzy się m.in. piwo „Żywiec”, 
„Warka”, „Tatra”, „Królewskie”, 
„Brackie”, Leżajsk i EB. 

Trzecie miejsce na podium 
największych producentów 
piwa w Polsce należy Grupy 
Calsberg posiadającej browary 
Okocim w Brzesku, Kasztelan w 
Sierpcu i Bosman w Szczecinie. 
Marki należące do Calsberga to 
m.in. „Okocim”, „Kasztelan”, 
„Harnaś”, „Piast” czy „Książ”. 

Określenie, które najlepiej 
pasuje do struktury polskiej 
branży browarniczej w ostat-
nich latach, to oligopol. Niemal 
całkowite podporządkowanie 
rynku przez 3 wielkie koncerny 
doprowadziło do upadku 

szereg polskich regionalnych 
browarów, często o kilkusetlet-
niej tradycji. Nierzadko razem 
z nimi niepowrotnie utracono 
nie tylko miejsca pracy, ale 
również bezcenny dorobek 
polskiego piwowarstwa. 

Niech żyje rewolucja
Era panowania wielkich 
browarów dobiega jednak 
końca. Ostatnie kilka lat to 
prawdziwy renesans browarów 
regionalnych z polskim kapi-
tałem, które zamiast ceną 
konkurują jakością i różno-
rodnością produkowanych 
trunków. Browary takie jak 
pomorski Amber, Kormoran z 
Olsztyna, czy przede wszystkim 
grupa Browary Regionalne 
Jakubiak, w odróżnieniu od 
koncernów oferują klientom 
znacznie więcej niż tylko jasne 
lagery, różniące się od siebie 
tylko etykietą na butelce. Wraz 
z rozwojem browarów regio-
nalnych w polskich sklepach 
pojawiły się piwa pszeniczne, 
koźlaki, portery, stouty czy piwa 
górnej fermentacji warzone 
z użyciem amerykańskich 
odmian chmielu. 

Jednak prawdziwa piwna 
rewolucja odbywa się na 
polskim rynku za sprawą 
powstających jak grzyby 
po deszczu niewielkich 
browarów rzemieślniczych 
i kontraktowych. Tylko w 
pierwszej połowie ubiegłego 
roku powstało 19 nowych 
browarów rzemieślniczych 
i 16 browarów kontrakto-
wych, które nie posiadają 
własnych warzelni, a jedynie 

wynajmują moce produkcyjne 
innych browarów. W pierwszej 
połowie 2015 roku browary 
rzemieślnicze, kontraktowe 
i restauracyjne wypuściły na 
rynek ponad 450 nowych piw. 
Choć za półlitrową butelkę 
piwa z rzemieślniczego browaru 
trzeba zapłacić od 6 do nawet 
kilkunastu zł, popyt w tym 
segmencie rynku znacznie 
przewyższa podaż, a piwa z 
browaru Pinta, Artezan czy 
Kraftwerk można już kupić 
nie tylko w specjalistycznych 
sklepach, ale również w hiper-
marketach a nawet w niewiel-
kich osiedlowych sklepach. 

A może spróbować samemu?
Rzemieślnicze browary wyrosły 
z coraz popularniejszego w 
naszym kraju piwowarstwa 
domowego. Według statystyk 
Polskiego Stowarzyszenia Piwo-
warów Domowych własne piwo 
chociaż raz w życiu uwarzyło 
kilkadziesiąt tysięcy Polaków. 
Jest to znacznie łatwiejsze 
niż mogłoby się wydawać. 
Wystarczy trochę wiedzy, duży 
garnek, kilka plastikowych 
wiader i gumowych wężyków. 
Podstawowy zestaw sprzętu 
można kupić za niespełna 300 
zł, a surowce potrzebne do 
zrobienia 20 litrów własnego 
piwa to koszt od kilkudziesięciu 
do ok. 100 zł w zależności od 
gatunku. Frajdy towarzyszącej 
samodzielnemu warzeniu piwa, 
które na dodatek smakiem 
i aromatem na głowę bije 
koncernowe marki nie da się 
przeliczyć na złotówki.

ŁUKASZ KARCZMARZYK 

Foto: commons.wikimedia.org/De Kolonel
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Reklama

14 kwietnia w Gnieźnie i na Ostrowie Lednickim rozpoczną się centralne uroczystości 1050. rocznicy 
chrztu Polski i powstania państwa polskiego. 15 kwietnia w Poznaniu zbierze się Zgromadzenie Narodowe.

Wspólne święto Polaków
W 

9 6 6  r o k u , 
w  W i e l k ą 
Sobotę, która 
w tamtym 
roku przy-

padała 14 kwietnia, książę 
Mieszko przyjął chrzest. Choć 
w gruncie rzeczy o samym 
wydarzeniu wiadomo niewiele i 
pojawiają się rozmaite hipotezy 
dotyczące tego, kim właściwie 
był Mieszko, skąd pochodził, 
co skłoniło go do przyjęcia 
chrztu i gdzie dokładnie ów 
akt nastąpił, jedno nie ulega 
wątpliwości – decyzja księcia 
rządzącego Wielkopolską, Kuja-
wami, częścią ziemi mazowie-
ckich i małopolskich była aktem 
przełomowym. Oznaczała 
wejście ziem, które stanowią 
trzon dzisiejszej Polski, w 
obszar kultury łacińskiej (dziś 
mówimy zachodnioeuropej-
skiej), a zarazem narodziny 
państwa polskiego. 

Tysiąclecie istnienia naszego 
państwa przypadło w 1966 
roku, w czasach Polski zniewo-
lonej przez system sowiecki. 
Episkopat zorganizował 
obchody Milenium Chrztu 
Polski, ówczesne władze 
obchody Tysiąclecia Państwa 
Polskiego. Przygotowania do 

obchodów rozpoczęły się blisko 
dekadę wcześniej. Prymas 
Stefan Wyszyński ogłosił przy-
gotowania do milenijnych 
uroczystości w 1957 roku. 
Rok później peerelowskie 
władze odpowiedziały własnym 

programem przygotowań, 
głosząc m.in. słynne hasło: 
„Tysiąc szkół na tysiąclecie”. 
Do materialnych pomników 
tego programu, tzw. „tysiąc-
latek”, uczęszczał niejeden z 
czytelników naszego tygo-

dnika i do dziś uczęszczają 
jego dzieci lub wnuki. Małe, 
białe domki na „tauzenie”, czyli 
bloki na katowickim osiedlu 
Tysiąclecia to też owoc walki 
ówczesnej władzy „o rząd 
dusz”. Te pomniki z dzisiejszej 

perspektywy można ocenić 
jako owoc w ostatecznym 
rozrachunku pozytywny, 
jednak trzeba pamiętać, że 
był to czas bezwzględnej walki 
z Kościołem i wierzącymi. 
Peerelowskie władzy robiły 
wszystko, aby odciągnąć ludzi 
od uroczystości kościelnych 
i intensywnie prowadziły 
program ateizacji i represji 
wobec Kościoła katolickiego, 
wobec całej wspólnoty wier-
nych. Obok marchewki w 
postaci pomnikowych inwe-
stycji i imprez rozrywkowych, 
stosowano kij wobec mani-
festujących w przestrzeni 
publicznej swoją wiarę. Doszło 
nawet do tego, że władze 
„aresztowały” peregrynującą 
po Polsce kopię obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej.

Dziś, pół wieku po milenium, 
obchody rocznicy chrztu Polski 
i narodzin naszego państwa, 
mogą być wreszcie świętem całej 
wspólnoty Polaków. Świętem 
polskiego państwa i polskiego 
Kościoła. Świętem, które łączy 
Polaków mimo różnic poli-
tycznych czy wyznaniowych.

14 kwietnia odbędzie się 
ekumeniczne nabożeństwo na 
Ostrowie Lednickim z udziałem 

duchownych wspólnot chrześ-
cijańskich zrzeszonych w 
Polskiej Radzie Ekumenicznej. 
Później w katedrze w Gnieźnie, 
gdzie znajdują się relikwie 
patrona Polski św. Wojciecha, 
odprawiona zostanie uroczysta 
msza święta pod przewod-
nictwem legata papieskiego, 
kardynała Pietro Parolina, z 
udziałem kardynałów, arcy-
biskupów i biskupów. We 
mszy wezmą udział przed-
stawiciele  najwyższych 
władz państwowych z prezy-
dentem RP Andrzejem Dudą i 
premier Beatą Szydło na czele. 
Homilię wygłosi Prymas Polski 
abp Wojciech Polak.

15 kwietnia w Poznaniu 
odbędzie się uroczyste Zgroma-
dzenie Narodowe dla uczczenia 
1050. rocznicy chrztu Polski i 
powstania państwa polskiego. 
W posiedzeniu Zgromadzenia, 
po raz pierwszy organizowa-
nego poza Warszawą, obok 
parlamentarzystów wezmą 
udział prezydent RP, Rada 
Ministrów, członkowie Konfe-
rencji Episkopatu Polski oraz 
przedstawiciele parlamentów 
europejskich i korpusu dyplo-
matycznego. 

STEFAN WOŹNICKI

Odznaczanie dla pierwszego przewodniczącego w KWK Ziemowit
Kazimierz Kasprzyk, współ-
założyciel i pierwszy prze-
wodniczący NSZZ Solidarność 
w kopalni Ziemowit został 
odznaczony Krzyżem Wolności 
i Solidarności. 

18 marca w Kudowie-Zdroju 
w imieniu Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy odznaczenie wręczył 
prezes Instytutu Pamięci Naro-
dowej Łukasz Kamiński. W 
uroczystości wzięli też udział 
dr Andrzej Sznajder, dyrektor 
oddziału IPN w Katowicach 
oraz Eugeniusz Karasiński, 
przewodniczący Stowarzy-

szenia Osób Represjonowa-
nych w Stanie Wojennym 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, 
który przekazał Kazimierzowi 
Kasprzykowi list gratulacyjny 
od przewodniczącego śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności 
Dominika Kolorza. – Te dwa 
słowa, dwie idee – wolność 
i solidarność – przyświecały 
Panu przez całe życie. Nie 
był Pan biernym świadkiem 
najważniejszych wydarzeń we 
współczesnej historii Polski, ale 
ich aktywnym uczestnikiem, 
począwszy od pamiętnego 
czerwca 1956 roku. Krzyż 

Wolności i Solidarności przyzna-
wany przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej to symbol 
piękny i ważny. Chciałbym 
jednak, aby najważniejszym 
i najpiękniejszym odznacze-
niem, jakie zechce Pan przyjąć, 
była nasza wdzięczność za 
wszystko, co Pan uczynił dla 
urzeczywistnienia idei wolności 
i solidarności. O tej wdzięcz-
ności pragnę dziś Pana z całą 
mocą zapewnić – podkreślił w 
liście Dominik Kolorz.

Niespełna 19-letni Kazi-
mierz Kasprzyk w czerwcu 
1956 roku był uczestnikiem 

manifestacji odbywających 
się w Poznaniu. Został za to 
zwolniony z pracy, a następnie 
aresztowany i skazany na rok 
więzienia. W sierpniu 1980 
roku były współzałożycielem i 
przewodniczącym NSZZ Soli-
darność przy KWK Ziemowit. 
W stanie wojennym był przez 
kilka miesięcy internowany, 
później zaangażował się w 
działalność w podziemnych 
strukturach związku. Uczest-
niczył w zakładaniu Soli-
darności w KWK Ziemowit 
w 1988 roku. 

NY, IPNFoto: TŚD

Foto: commons.wikimedia.org/CC0
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Ś L Ą S K O - D Ą B R O W S K I  N S Z Z

Ochrona przedemerytalna
O

chrona przedemerytalna 
co do zasady dotyczy 
osób, którym brakuje 

mniej niż 4 lata do osiągnięcia 
wieku emerytalnego. Jeśli wiek 
emerytalny wynosi mniej niż 
67 lat, np. 65 lat i 3 miesiące, 
to okres ochronny rozpoczyna 
się w wieku 61 lat i 3 miesięcy. 
Te zasady generalnie nie budzą 
wątpliwości.

UWAGA: Ochrona przed-
emerytalna nie chroni przed 
zwolnieniem dyscyplinarnym 
(por. art. 52 K.p.).

W przypadku emerytur 
wcześniejszych trudno znaleźć 
w Kodeksie pracy bezpośrednią 

odpowiedź na pytanie, czy 
możliwość skorzystania z takiej 
emerytury powoduje, że okres 
ochronny rozpoczyna się wcześ-
niej. W tym zakresie należy 
odnieść się do orzecznictwa 
sądów, które wypracowały 
linię orzeczniczą dotyczącą 
wcześniejszych emerytur.

Pracodawca nie może 
wypowiedzieć umowy o pracę 
pracownikowi, któremu do 
emerytury pomostowej brakuje 
nie więcej niż 4 lata (I PK 
145/12 – wyrok SN – Izba Pracy 
z dnia 06-12-2012).

Zdaniem Sądu przewidziany 
w art. 39 K.p. zakaz wypowia-

dania umowy o pracę dotyczy 
także pracowników zatrudnio-
nych w szczególnych warunkach 
lub w szczególnym charakterze, 
jeżeli dalszy okres zatrudnienia 
umożliwi im uzyskanie prawa 
do wcześniejszej emerytury. Dla 
pracowników takich niższy od 
powszechnego wiek emery-
talny jest więc normalnym 
ustawowym wiekiem emery-
talnym (III APa 17/12 – wyrok 
SA Gdańsk z dnia 11-10-2012).

Przez wiek emerytalny, o 
którym mowa w art. 39 K.p. 
należy rozumieć wiek określony 
w przepisach emerytalnych 
zezwalający na uzyskanie 

uprawnień w normalnym 
trybie, z uwzględnieniem, iż 
niższy od powszechnego wiek 
emerytalny pracowników 
zatrudnionych w szczególnych 
warunkach lub w szczególnym 
charakterze, górników, czy 
pracowników kolejowych 
jest dla nich normalnym usta-
wowym wiekiem emerytalnym, 
a to z kolei sprawia, że tacy 
pracownicy w okresie 4 lat 
przed osiągnięciem wieku 
emerytalnego właściwego dla 
tych kategorii zatrudnienia 
korzystają ze szczególnej 
ochrony prawnej przewi-
dzianej w art. 39 K.p. (I PK 

119/11 – postanowienie SN 
– Izba Pracy z dnia 26-01-2012).

Ochrona przysługuje pracow-
nikowi tylko raz. Zdaniem Sądu 
Najwyższego nie można uznać, 
że pracownik po zakończeniu 
okresu ochronnego z art. 39 K.p. 
wskutek spełnienia przesłanek 
do emerytury w obniżonym 
wieku, wchodzi w kolejny 
okres ochronny wynikający z 
oczekiwanego nabycia prawa 
do emerytury w normalnym 
wieku emerytalnym. Jak łatwo 
zauważyć prowadziłoby to do 
wydłużenia okresu ochronnego 
ponad 4 lata (niezgodnie z art. 
39 K.p.). Każdy pracownik tylko 

jeden raz w karierze zawodowej 
(w życiu) osiąga przewidziany 
w tym przepisie wiek emery-
talny uzasadniający ochronę 
„przedemerytalną”. (II PK 353/12 
– postanowienie SN – Izba Pracy 
z dnia 04-04-2013).

Jeśli pracodawca wypowie 
umowę w okresie ochronnym, 
pracownikowi przysługuje 
7-dniowy termin (liczony od dnia 
otrzymania wypowiedzenia) 
na odwołanie do sądu pracy.

W takiej sytuacji pracownik 
musi wykazać, że obowią-
zuje go okres ochronny, po 
upływie którego nabędzie 
uprawnienia emerytalne.

Małgorzata 
Karolczyk-Pundyk

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

TEŚCIA
Joannie Stanik

z Biura Finansowo-Księgowego
Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 

NSZZ Solidarność

składa
Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
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Zaliczenie do wysługi lat pracy w gospodarstwie rolnym
W 

mojej praktyce zawo-
dowej zdarzają się 
przypadki osób, 

które przed podjęciem pracy 
zawodowej wykonywały pracę 
w gospodarstwie rolnym. W 
pewnych sytuacjach, wymienio-
nych w ustawie, prace te mogą 
zostać zaliczone do stażu pracy. W 
takiej sytuacji pracownik będzie 
mógł otrzymać wyższe świad-
czenia lub wyższą emeryturę. 
Kwestię tę reguluje ustawa z 1990 
roku o wliczaniu okresów pracy 
w indywidualnym gospodarstwie 
rolnym do pracowniczego stażu 
pracy. Wg. ustawy istnieją trzy 
możliwości zaliczenia okresów 
pracy w gospodarstwie rolnym 
do wysługi lat:
1) okresy prowadzenia indywi-
dualnego gospodarstwa rolnego 

lub pracy w takim gospodar-
stwie, prowadzonym przez 
współmałżonka,
2) przypadające przed dniem 
1 stycznia 1983 roku okresy 
pracy po ukończeniu 16 roku 
życia w gospodarstwie rolnym 
prowadzonym przez rodziców 
lub teściów, poprzedzające objęcie 
tego gospodarstwa i rozpoczęcie 
jego prowadzenia osobiście lub 
wraz ze współmałżonkiem,
3) przypadające po dniu 31 
grudnia 1982 roku okresy pracy 
w indywidualnym gospodarstwie 
rolnym w charakterze domow-
nika w rozumieniu przepisów 
o ubezpieczeniu społecznym 
rolników indywidualnych i 
członków ich rodzin.

Zgodnie wyrokiem NSA 
w Warszawie z 5 paździer-

nika 2001 r. sygn. akt II SA 
613/00 – przez prowadzenie 
gospodarstwa rolnego należy 
rozumieć samodzielną lub 
przy pomocy innych osób 
(osób bliskich, pracowników 
najemnych) faktyczną pracę w 
gospodarstwie rolnym wyko-
nywaną na własny rachunek 
w charakterze właściciela bądź 
posiadacza w rozumieniu art. 
336 Kodeksu cywilnego. 

Praca w gospodarstwie 
powinna zostać udokumen-
towana. Na wniosek zaintere-
sowanej osoby właściwy urząd 
gminy jest obowiązany stwierdzić 
okresy jej pracy w indywidu-
alnym gospodarstwie rolnym, 
wydając stosowne zaświadczenie 
w celu przedłożenia w zakładzie 
pracy – szkole/placówce. Doku-

mentami potwierdzającymi 
są księgi podatkowe, rejestry 
gruntów, ewidencja wojskowa, 
w której np. zaznaczony jest fakt 
odroczenia służby wojskowej 
w związku z prowadzeniem 
gospodarstwa, dokumentacja 
związana z ubezpieczeniem 
społecznym, majątkowym, 
osobowym oraz inne znajdujące 
się w dyspozycji urzędu. 

Jeżeli organ nie dysponuje 
dokumentami uzasadniają-
cymi wydanie zaświadczenia 
o pracy zainteresowanej osoby 
w indywidualnym gospodar-
stwie rolnym, zawiadamia ją o 
tej okoliczności na piśmie. W 
takiej sytuacji okresy pracy w 
gospodarstwie rolnym mogą być 
udowodnione w inny sposób 
– na przykład za pomocą innych 

dokumentów, takich jak odpisy 
aktów własności, postanowienia 
sądu, umowy cywilnoprawne, 
nakazy płatnicze, kwity obowiąz-
kowych dostaw zboża lub żywca. 

Okresy pracy w indywidu-
alnym gospodarstwie rolnym 
mogą być również udowodnione 
zeznaniami co najmniej dwóch 
świadków zamieszkujących w 
tym czasie na terenie, na którym 
jest położone to gospodarstwo 
rolne. Zeznania mogą być także 
odebrane – i w praktyce często 
tak się dzieje – przez pracow-
nika urzędu gminy. Zeznania 
mogą być odebrane również 
przez pracodawcę świadka lub 
przez notariusza. W praktyce 
spotykam się z takim sposobem 
udowadniania pracy w gospo-
darstwie rolnym.

W celu udowodnienia 
okresów pracy może okazać 
się konieczne przedłożenie 
dokumentu, który potwierdza 
istnienie gospodarstwa rolnego 
(zaświadczenie ze starostwa). 

 W przypadku pracy w gospo-
darstwie rolnym w charakterze 
domownika należy przedstawić 
dowód zameldowania we wska-
zanym okresie (chyba, że gospo-
darstwo prowadzone było przez 
jego właściciela lub posiadacza). 
Pracownik może przedstawiać 
także inne dowody na okolicz-
ność pracy w gospodarstwie w 
charakterze domownika. 

Powyższe informacje są 
ważne szczególnie dla osób, u 
których od stażu pracy zależy 
np. nagroda jubileuszowa czy 
uprawniania emerytalne.

Koleżance

Joannie Stanik 

z Biura Finansowo-Księgowego
Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

oraz 

Rodzinie

przekazujemy wyrazy najgłębszego współczucia
z powodu śmierci

TEŚCIA
Koleżanki i koledzy

ze śląsko-dąbrowskiej Solidarności

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

MAMY
naszego Kolegi

Janusza Wojciechowskiego

przewodniczącego Solidarności w Nadleśnictwie Brynek.

Wyrazy najgłębszego współczucia i słowa wsparcia

przekazują
koleżanki i koledzy

z Biura Terenowego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność w Tarnowskich Górach i Terenowej Sekcji 

Problemowej NSZZ Solidarność Powiatu Tarnogórskiego
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» LUDZIE DZIELĄ SIĘ NA DWIE 
KATEGORIE: tych, co najgorsze wiado-
mości wolą usłyszeć od razu i tych, którym 
bardziej pasuje zostawienie ich na koniec. 
My należymy do tej pierwszej grupy, 
dlatego zaczniemy od byłej posłanki pali-
kociarni Anny Grodzkiej, która właśnie 
została twarzą rajstop jednej ze znanych 
marek. Billbordy z Grodzką wbitą w rajtki 
cielistego koloru widzieliśmy na własne 
oczy i do tej pory nie możemy się z tego 
widoku otrząsnąć. Podróżny złośliwie i 
na głos się zastanawia, czy w kalesonach 
też może pójść oczko.

» ZMIENIAMY TEMAT I PRZECHO-
DZIMY do innej przedstawicielki polskiej 
sceny politycznej, której kariera zbladła 
po ostatnich wyborcach niczym nasze 
lica po zobaczeniu billboardu z nogami 
Grodzkiej w rajstopach. Otóż nieodżało-
wana była premier Ewka Kopacz raczyła 
wygłosić opinię na temat rządowego 
programu „Rodzina 500 plus”. Zdaniem 
ex-premier program ten wywoła zamieszki 
w przedszkolach, gdyż: „Może rodzice 
między sobą nie będą mieli żalu, ale dzieci 
rozmawiające w przedszkolu, jedni, którzy 
przynoszą nowe zabawki i mówią: ja jadę 
z rodzicami na basen, a drugie powie: ja 
nie dostałem 500 zł, będzie czuło żal”. 
Za rządów Ewki było znacznie lepiej. 
Co prawda żadne dziecko nie dostało 
kasy na zabawki, ale za to wszystkie nie 
dostały po równo. 

» W STARYM DOBRYM STYLU 
BŁYSNĄŁ TEŻ były prezydent Bronek 
Komorowski. W jednym z wywiadów 
stwierdził, że jest gorącym zwolennikiem 
KOD-u i dlatego „opóźnia moment, kiedy 

pojawi się na demonstracjach”. Czyżby w 
końcu zrozumiał, że każda inicjatywa, w 
którą bezpośrednio się zaangażuje, musi 
skończyć się spektakularną katastrofą? 

» A TERAZ WIEŚĆ Z DRUGIEJ STRONY 
BARYKADY. Jak donosi Super Express 
złotousta posłanka Krysia Pawłowicz 
padła ofi arą cenzury prewencyjnej własnej 
partii. Dziennikarz SE poprosił Krysię o 
udzielenie wywiadu, a ta odpowiedziała, 
że nie może bez zgody rzeczniczki partii. 
Rzeczniczka zgody nie udzieliła, a sama 
Kryśka ową odmowę skomentowała z 
rozbrajającą szczerością: „Jestem osobą, 
która mówi bardzo spontanicznie i nie 
chcę służyć, jak to się mówi, za ‚małpę’, 
która szkodzi partii” oraz dodała, że sama 
poprosiła partię, by ta za nią decydo-

wała kiedy może mówić i o czym. Jeżeli 
Kryśka mówi prawdę, to jest mądrzejsza 
niż myśleliśmy, a biuro prasowe PiS-u 
głupsze, bo sami powinni na to wpaść 
już dawno temu. 

» NA KONIEC KOLEJNY PRZEJAW 
DOBREJ ZMIANY w mediach publicz-
nych. Otóż dwóch posłów PiS Marek Suski 
i Andrzej Jaworski zaapelowali do prezesa 
Kury o to, aby do wieczornego pasma TVP1 
powróciła dobranocka, bo lubią oglądać 
„Smerfy” oraz „Bolka i Lolka”. I co z tego, 
że dzieci mają do dyspozycji milion pińcet 
kanałów tematycznych, w których bajki 
lecą na okrągło, więc 20 min. dobranocki 
mają pewnie w tych samych rejonach, w 
których Grodzka ma klin z rajtek. 

GOSPODZKI&PODRÓŻNY

ROZBAWIŁO nas to

Foto: demotywatory.pl

Do sypialni wchodzi mąż, kładzie 
się koło żony i mówi: 
– Wiesz, nie mam majtek.... 
– Jutro Ci wypiorę. 

***
Facet wchodzi do urzędu i pyta 
się sekretarki:
– Naczelnik przyjmuje?
– Nie odmawia...

***
Firma poszukuje młodej sekretarki 
z umiejętnością pracy na kompu-
terze... stole, krześle i wszędzie, 
gdzie nadarzy się okazja.

***
Szkolna pani psycholog mówi do 
kobiety na wywiadówce:
– Pani syn ma kompleks Edypa.
– Kompleks, nie kompleks – ważne, 
żeby mamunię kochał!

***
Przychodzi facet do seksuologa. 
Ten go pyta: – Kiedy miał pan 
ostatnio stosunek? 
– Doktorze, tak dawno, że nie 
pamiętam. Zadzwonię do żony, 
może ona wie. 
Wykręca numer i mówi: – Zosia, 
kiedy ostatni raz uprawialiśmy seks? 
– A kto mówi?

***
– Panie doktorze, mój rozrusznik 
serca ma chyba defekt! 
– Dlaczego pan tak sądzi? 
– Jak kaszlnę, to mi się brama od 
garażu otwiera.

***
Jakie były ostatnie słowa pana 
od biologii?
– Spokojnie, znam ten gatunek 
węża, nie jest jadowity.

Szef na zebraniu oznajmia swoim 
podwładnym, że ma dwie wiado-
mości dla nich – jedną dobrą i 
jedną złą.
– Od której zacząć? – pyta.
– Od złej – odpowiada załoga.
– Zła wiadomość jest taka, że 
w tym miesiącu macie mniejszą 
wypłatę.
– A dobra szefi e? – pyta pracownik.
– Dobra wiadomość jest taka, że 
w tym miesiącu pensja jest wyższa 
niż ta co będzie za miesiąc.

***
Szef składu opałowego do nowego 
pracownika:
– Pracujesz ponad miesiąc, a nadal 
nie odróżniasz węgla od koksu!
– Ale już się od szefa nauczyłem, 
że tona ma 900 kg.

***
Pracodawca pyta kandydata na 
pracownika:
– Dlaczego powinienem pana 
zatrudnić w moim biurze?
– Bo jestem bardzo odpowiedzialną 
osobą. W poprzedniej pracy, kiedy 
coś szło nie tak, zawsze mówili, 
że jestem za to odpowiedzialny.

***
Facet dał ogłoszenie do gazety: 
„Szukam żony”.
Jeszcze tego samego dnia otrzymał 
mnóstwo odpowiedzi. Zdecydowana 
większość zaczynała się słowami: 
„Weź pan moją”. 

***
Kolega do kolegi:
– Dlaczego nie przyjechałeś wczoraj 
na zlot twardzieli?
– Żona mnie nie puściła.

Reklama


