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W 
sprawozdaniu 
z działalno-
ści Zarządu 
Regionu zło-
żonym dele-

gatom Dominik Kolorz, szef 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności 
zaznaczył, że ostatnie kilka-
naście miesięcy były bardzo 
trudnym okresem dla całego 
województwa śląskiego, szcze-
gólnie dla przemysłu ciężkiego 
w naszym regionie. Wymienił 
najważniejsze działania i akcje 
protestacyjne organizowane 
przez śląsko-dąbrowską Soli-
darność w tym okresie. W 
swoim wystąpieniu sporo miej-
sca poświęcił porozumieniu 
zawartemu między związkami 
zawodowymi i rządem 17 
stycznia 2015 roku. Podkreślił, 
że choć do dzisiaj nie zostało 
ono w pełni zrealizowane, 
pozwoliło uratować dziesiątki 
tysięcy miejsc pracy. – Przez 
wiele miesięcy rząd ówczesnej 
premier Ewy Kopacz oszukiwał 
mieszkańców naszego regionu i 
wiele elementów styczniowego 
porozumienia wciąż czeka na 
realizację. Jednak to dzięki temu 
porozumieniu uratowaliśmy 5 
z 6 kopalń, które wówczas prze-
znaczone były do likwidacji i 
daliśmy możliwość godnej pracy 
dla reszty kopalń Kompanii 
Węglowej. To porozumienie 
dało też oddech zakładom 
Bumar-Łabędy, które były 
wtedy na skraju upadłości oraz 
wszystkim hutom i stalowniom 
w Polsce, gdyż dzięki temu 
porozumieniu została m.in. 
obniżona akcyza na energię 
dla hutnictwa – mówił Kolorz.

Kontrakt dla Śląska
Jednym z elementów porozu-
mienia zawartego 17 stycznia 
2015 roku była kwestia opraco-
wania nowego Kontraktu dla 
Województwa Śląskiego, czyli 
kompleksowego programu 
wszechstronnego rozwoju 
naszego regionu. Koncepcja 
stworzenia takiego programu 
została zainicjowana przez śląsko-
-dąbrowską Solidarność. Jak przy-
pomniał Dominik Kolorz, choć 
ówczesny rząd koalicji PO-PSL 
nie wywiązał się z deklaracji 
dotyczącej Kontraktu złożonej 
w porozumieniu z 17 stycznia, 
obecnie w ramach Wojewódz-
kiej Rady Dialogu Społecznego 
trwają prace nad założeniami 
tego dokumentu. – Tu chodzi o 

rozwój województwa śląskiego 
w perspektywie co najmniej 
dwudziestoletniej. WRDS powo-
łała z inicjatywy Solidarności 
specjalny zespół złożony z 
naukowców i ekspertów, który 
do połowy lipca ma przygotować 
założenia Kontraktu – powie-
dział przewodniczący.

Podkreślił, że Kontrakt dla 
Województwa Śląskiego powi-
nien stać się elementem tzw. 

„planu Morawieckiego”, czyli 
rządowego Planu na Rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju. 
– „Plan Morawieckiego” jest 
dobry, ale ze smutkiem obser-
wuję, że oprócz polskiego 
kombajnu o Śląsku nie ma tam 
nic. Jeżeli przyjmiemy Kontrakt 
dla Województwa Śląskiego 
jako partnerzy społeczni w 
województwie, powinien on stać 
się aneksem do tego programu. 

To będzie takie powiedzenie 
„sprawdzam” obecnej ekipie 
rządzącej w kwestii jej intencji 
wobec naszego województwa 
– wskazał szef Śląsko-Dąbrow-
skiej Solidarności.

Ustawa emerytalna
Piotr Duda, przewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ Solidar-
ność, który jest delegatem na 
WZD Regionu Śląsko-Dąbrow-

skiego, w swoim wystąpieniu 
zapowiedział, że Solidarność 
będzie domagała się reali-
zacji umowy programowej 
podpisanej przed wyborami 
prezydenckimi z ówczesnym 
kandydatem na najwyższy 
urząd w państwie Andrzejem 
Dudą. Dotyczyła ona m.in. 
podwyższenia kwoty wolnej od 
podatku oraz obniżenia wieku 
emerytalnego i powiązania 

uprawnień emerytalnych ze 
stażem pracy. – Nadszedł czas 
na realizację porozumienia. My 
na to nie czekamy, tylko tego 
się domagamy – dodał.

Przewodniczący Solidar-
ności mówił też o pracach 
Rady Dialogu Społecznego. Za 
najważniejsze osiągnięcia RDS 
uznał m.in. wprowadzenie od 1 
stycznia 2017 roku minimalnej 
stawki godzinowej wyno-
szącej 12 zł dla pracowników 
zatrudnionych na podstawie 
umów-zleceń oraz wypraco-
wanie wspólnego stanowiska 
przedstawicieli pracodawców 
i związków zawodowych w 
sprawie zmian w ustawie o 
zamówieniach publicznych.

Nowelizacja ustawy 
Odniósł się też do projektu 
ustawy o związkach zawodo-
wych. Podkreślił, że znajdują 
się w nim rozwiązania postu-
lowane przez Solidarność. 
Są to m.in. możliwość zrze-
szania się w związki zawodowe 
pracowników zatrudnionych 
na podstawie umów cywilno-
prawnych i samozatrudnionych 
oraz wprowadzenie reprezen-
tatywności związków zawo-
dowych. – Nie może być tak, 
że związek zawodowy, który 
liczy 10 członków w zakładzie 
10-tysięcznym będzie miał 
takie same prawa jak związek, 
który zrzesza 40 czy 50 proc. 
załogi – powiedział.

Nowi członkowie ZR
Podczas WZD wybrano też 
dwóch nowych członków 
Zarządu Regionu Śląsko-
-Dąbrowskiego NSZZ Soli-
darność. Są to Bogdan Syposz, 
przewodniczący Solidarności 
w kopalni Bolesław Śmiały 
oraz Mirosław Grzywa, który 
kieruje biurem terenowym 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności 
w Katowicach.

Ponadto w trakcie obrad 
delegaci przyjęli uchwałę zobo-
wiązującą Zarząd Regionu 
do podjęcia działań protesta-
cyjnych przeciwko umowie 
TTIP (Transatlantic Trade and 
Investment Partnership – Trans-
atlantyckie Partnerstwo w 
dziedzinie Handlu i Inwestycji) 
oraz kilka stanowisk i apeli 
dotyczących ważnych spraw 
pracowniczych i związkowych. 
Więcej na ten temat na str. 3

ŁK, AGA, POD

Prace nad Kontraktem dla Województwa Śląskiego, nowelizacja ustawy o związkach zawodowych 
oraz założenia nowej ustawy emerytalnej – m.in. tym kwestiom poświęcone były obrady X Walnego Zebrania 
Delegatów Regionu Śląsko-Dabrowskiego NSZZ Solidarność, które odbyły się 26 kwietnia w Katowicach.

X Walne Zebranie Delegatów 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

Foto: TŚD
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P
rzed nami maraton świąt. Trzydniówka 
taka. Obywatelki i obywatele się 
radują, bo to okazja do długiego 

łykendowania, a my Polacy lubim długie 
łykendy. Nawarstwienie świąt państwowych 
i rocznic w ciągu tych trzech dni (w tym 
dwa ustawowo wolne od pracy) jest tak 
wielkie, że przeciętny obywatel zaczyna 
się gubić. Co obchodzić, jak obchodzić 
i czy w ogóle obchodzić? Postanowiłem 
więc przypomnieć, pod jakim pretekstem 
łykendujemy. 

1 maja to międzynarodowe święto 
większości z nas, czyli robotników. Oczy-
wiście część się oburzy, twierdząc, że nie 
czuje się robotnikami, ale specjalistami, 
team liderami, klasą lekko półśrednią itd. 
Nie zmienia to faktu, że większość z nas 
to pracownicy najemni, czyli robotnicy 
właśnie. Problemem jest to, że dzień 1 
maja stał się świętem władzy w państwach 
bloku sowieckiego, a nie robotników. 
Mimo że tamten system upadł przeszło 
ćwierć wieku temu, 1 maja w powszechnej 
świadomości to data wciąż traktowana z 
podejrzliwością. Takie nie wiadomo co. Ni 
to święto z sentymentem wspominających 
dawnych pochodów czar, ni to okazja 
lewackich i feministycznych happeningów. 
Jakby tego wszystkiego było mało, 1 maja 
to też rocznica naszego wuniowstąpienia, 
które też u części rodaków wywołuje 
mieszane uczucia. 

2 maja to zwykły dzień roboczy, ale 
też święto – Dzień Flagi Rzeczypospo-
litej Polskiej. To święto symbolu, który 
powinien nas łączyć. O ile jednak barwy 
biało-czerwone chętnie manifestujemy, 
kibicując polskim sportowcom, dużo mniej 
chętnie robimy to w tym dniu. To smutna, 
ale niestety prawdziwa obserwacja. Biało-
-czerwone fl agi zdobią prawie wyłącznie 
gmachy urzędowe. Rzadkością są prywatne 
mieszkania i domy, gdzie na oknach czy 
balkonach można dostrzec nasze polskie 
fl agi. Będąc kilka lat temu w Norwegii, w 
małym, bogatym kraju, który zdawałoby 
się jest zamieszkany przez kosmopolitów 
nie przywiązujących wagi do barw naro-

dowych, ze zdumieniem zauważyłem, że 
Norwegowie są dumni ze swej fl agi. Jest 
dosłownie na każdym kroku. I to nie tylko 
na budynkach rządowych. Przy wielu 
prywatnych domach i gospodarstwach 
stoją maszty, na których fl aga narodowa 
powiewa przez cały rok, a nie tylko z okazji 
państwowych świąt. Nie wstydzą się tego, 
kim są, gdzie się urodzili i mieszkają.

Kolejny, ostatni dzień to święto Konstytucji 
3 maja. Jak chętnie się powtarza – pierwszej 
w Europie i drugiej na świecie. To balsam 

na nasze kompleksy wobec tej bogatszej 
części naszego kontynentu. Inna sprawa, 
że część historyków twierdzi, iż ów majowy 
akt tylko przyspieszył decyzję naszych 
odwiecznych sąsiadów o III rozbiorze 
Polski. Ale o tym rzadziej się przypomina, 
bo i po co psuć radość z faktu, że są rzeczy, 
w których byliśmy pierwsi. A że skończyło 
się jak zwykle? Taka karma.

A teraz życzę udanego świętowania, czyli 
grillowania. Na marginesie pragnę tylko 
napomknąć, że 95 lat temu, w nocy z 2 na 
3 maja wybuchło III Powstanie Śląskie. I 
co trzeba koniecznie podkreślić, było to 
powstanie zwycięskie, co stanowi ewenement 
w historii naszych narodowych zrywów, 
bo jeszcze tylko w Wielkopolsce się udało 
w 1919 roku. I choćby z tej okazji warto 
by wywiesić fl agę biało-czerwoną, zanim 
wyruszycie uroczyście podpalić węgiel 
drzewny i układać na ruszcie karkówkę, 
kiełbasę czy szaszłyki. 

JEDEN Z DRUGĄ;)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: esmem

O ile barwy biało-czerwone 
chętnie manifestujemy, 
kibicując polskim sportowcom, 
dużo mniej chętnie robimy 
to w tym dniu. To smutna, ale 
niestety prawdziwa obserwacja.

INNI napisali

Niemcy 
przeciwko TTIP 

K
ilkadziesiąt tysięcy osób demonstro-
wało w Hanowerze przeciwko TTIP 
– umowie o wolnym handlu między 

Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. 
Akcja Protestacyjna została zorganizowana w 
przeddzień wizyty w Niemczech prezydenta 
USA Baracka Obamy. 

Na czele manifestacji jechało 35 rolniczych 
ciągników. Na jednej z przyczep ustawiono 
drewnianego konia z napisem „TTIP – koń 
trojański”. Według szacunków organizatorów 
w demonstracji uczesniczyło ok. 90 tys. osób. 

Negocjowana w tajemnicy przed opinią 
publiczną umowa TTIP pod hasłem liberali-
zacji handlu i inwestycji przyznaje ogromne 
uprawnienia międzynarodowym korpo-
racjom kosztem krajowych parlamentów. 
TTIP umożliwi korporacjom zaskarżanie 
jakichkolwiek decyzji demokratycznych 
władz państw członkowskich UE, jeśli będą 
one ograniczały zyski tych korporacji. Korpo-
racje będą mogły np. kwestionować podnie-
sienie płacy minimalnej, ograniczenie umów 
śmieciowych czy też wymusić na krajach UE 
prywatyzację usług publicznych, takich jak 
edukacja czy służba zdrowia. Demonstracja 
w Hanowerze nie była pierwszym protestem 
przeciwko TTIP w Niemczech. W ubiegłym 
roku w Berlinie przeciwko umowie manife-
stowało ćwierć miliona ludzi. 

Czeskie górnictwo 
na krawędzi

C
zeska spółka węglowa OKD może 
ogłosić upadłość, jeżeli do 29 kwietnia 
nie będzie porozumienia z rządem 

w sprawie restrukturyzacji jej zadłużenia 
– donosi dziennik Rzeczpospolita. 

Od grudnia 2015 roku trwają rozmowy 
z akcjonariuszami grupy NWR właści-
ciela OKD oraz czeskim rządem na temat 
restrukturyzacji zadłużenia górniczej spóki i 
zagwarantowania jej płynności. Właściciele 
czeskich kopalń zaoferowali spisanie 420 
mln euro długu oraz zainwestowanie 35 
mln euro w gotówce, jeżeli rząd w Pradze 
kupi udziały w OKD za 150 mln euro. 

W lutym większościowym udziałowcem 
NWR stała się grupa Ad Hoc Group skupiająca 
trzy brytyjskie spółki inwestycyjne. Dotych-
czasowy większościowy udziałowiec NWR 
miliarder Zdenek Bakala obwiniany przez 
cześć czeskich mediów za doprowadzenie 
kopalń na skraj bankructwa zbył udziały 
grupy nieodpłatnie i ostatecznie pożegnał 
się z branżą górniczą.

OKD jest jedynym producentem węgla 
kamiennego w Czechach. Spółka posiada 3 
czynne kopalnie i jedną znajdującą się w stanie 
zamrożenia produkcji. OKD zatrudnia 12 tys. 
pracowników. Ok. 20 proc. załóg stanowią 
Polacy dojeżdżający do pracy w czeskich 
kopalniach głównie ze Śląska Cieszyńskiego.

Niedozwolona 
pomoc?

B
rytyjski rząd zadeklarował gotowość 
do przejęcia 25 proc. udziałów w 
funkcjonujących w tym kraju zakła-

dach hutniczych koncernu Tata Steel, aby 
uchronić je przed likwidacją. 

Pod koniec marca borykający się ze skutkami 
globalnego kryzysu na rynku stali Tata Steel 
wystawił na sprzedaż swoje zakłady w Wlk. 
Brytanii zatrudniające łącznie 15 tys. osób. 26 
kwietnia rząd brytyjski zadeklarował, że jest 
gotowy objąć udziały w tych zakładach, aby 
wesprzeć potencjalnego nowego inwestora 
w zapewnieniu im długoterminowej przy-
szłości. Rząd Davida Camerona poinformował 
także, że wraz z kierownictwami funduszy 
emerytalnych Tata Steel i British Steel pracuje 
nad zminimalizowaniem skutków, jakie dla 
nabywcy spółki miałyby wypłacane przez 
nie świadczenia. 

Zaangażowanie władz Wielkiej Brytanii 
w ratowanie prywatnych zakładów z branży 
stalowej w tym kraju to kolejny przykład 
podwójnych standardów dotyczących tzw. 
niedozwolonej pomocy publicznej w UE. 
Podczas, gdy najbogatsze kraje Unii surowo 
zabraniają jakiejkolwiek pomocy tego typu 
w nowych krajach członkowskich, u siebie 
wspierają zakłady przemysłowe i chronią 
miejsca pracy własnych obywateli.

OPRAC. ŁK

Ogłoszenie

KRÓTKO

Pamięć o ofi arach 
wypadków przy pracy
» UROCZYSTE POSIEDZENIE RADY OCHRONY 
PRACY oraz konferencja z udziałem ekspertów będą 
częścią obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci 
Ofi ar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, który 
przypada 28 kwietnia.
Na uroczyste posiedzenie ROP oraz towarzyszącą mu 
konferencję naukową zaproszeni zostali przedstawiciele 
nauki i praktyki z zakresu bezpieczeństwa pracy, instytucji 
ustawodawczych i nadzorujących, m.in. z Państwowej 
Inspekcji Pracy, Głównego Urzedu Statystycznego, Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz Centralnego Instytutu Ochrony 
Pracy. Obecni będą także przedstawiciele pracodawców oraz 
central związkowych. Honrowy patronat nad uroczystościami 
objął Marszałek Sejmu Marek Kuchciński.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego 
łączna liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy 
w Polsce w 2015 roku wyniosła 87622 osoby. Na 
skutek wypadku przy pracy, życie straciło w ubiegłym 
roku 303 pracowników. Szacuje się, że średnio 7 na 
10 wszystkich wypadków przy pracy w Polsce w 2015 
roku wynikło z błędów człowieka (błędy w zarządzaniu, 
złe przygotowanie stanowisk pracy, niewystarczające 
przeszkolenie pracowników, błędy i brawura w 
zachowaniach pracowników, itp.). Tylko do ok. 30 proc. 
wypadków doszło na skutek usterek technicznych i/
lub wad materiałowych. Najwięcej ofi ar śmiertelnych 
odnotowano w dziale przetwórstwa przemysłowego i w 
budownictwie, gdzie w sumie życie straciło 147 osób, czyli 
49 proc. wszystkich ofi ar.
W ocenie solidarności statystyki dortyczące wypadków 
przy pracy powinny stanowić punkt wyjścia do 
tworzenia skuteczniejszych programów budowania 
kultury bezpieczeństwa pracy w Polsce opartych na 
zaangażowaniu i współpracy wszystkich zainteresowanych 
stron: pracodawców, służb bhp, instytucji państwowych 
oraz przedstawicieli związków zawodowych i społecznych 
inspektorów pracy. 

NA PODST. DIKK, ŁK

Z okazji Dnia Świętego Floriana
wszystkim hutnikom, strażakom,

pracownikom koksowni
i przedstawicielom 
innych zawodów,

którymi opiekuje się ten patron,
życzę bezpiecznej i godnie 
wynagradzanej pracy 

oraz sukcesów zawodowych
i pomyślności w życiu prywatnym.

Niech św. Florian otacza 
Was i Wasze rodziny 
nieustanną opieką.

Dominik Kolorz 
przewodniczący

Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ Solidarność
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Uchwały i stanowiska X WZD
Uchwała ws. TTIP
Delegaci na X WZD przyjęli 
uchwałę zobowiązującą Zarząd 
Regionu do podjęcia działań 
protestacyjnych przeciwko 
umowie TTIP (Transatlantic 
Trade and Investment Part-
nership – Transatlantyckie 
Partnerstwo w dziedzinie 
Handlu i Inwestycji). – W 
ocenie delegatów ta opraco-
wywana w tajemnicy przed 
opinią publiczną umowa ma 
na celu zwiększenie uprawnień 
międzynarodowych korporacji 
kosztem ograniczenia praw 
pracowniczych, konsumenckich 
i obywatelskich. Narusza też w 
sposób oczywisty suwerenność 
państw-członków Unii Euro-
pejskiej w dziedzinie stano-
wienia prawa w obszarze m.in. 
rynku pracy, przemysłu oraz 
handlu i usług, w tym usług 
publicznych. Stawia wielkie 
korporacje ponad państwa 
narodowe. TTIP grozi utratą 
przeszło miliona miejsc pracy 
w krajach UE, ograniczeniem 
praw pracowniczych oraz 
pogorszeniem warunków 
pracy i płacy – podkreślono 
w uchwale.

WZD upoważniło Zarząd 
Regionu do wystąpienia do 
krajowych władz związku i 
do przedstawicieli najwyż-
szych władz państwowych, a 
także do polskich posłów do 
Parlamentu Europejskiego z 
apelem o podjęcie wszelkich 
niezbędnych działań mają-
cych na celu doprowadzenie 
do przerwania negocjacji ws. 
TTIP w obecnej formule.

Apel do prezydenta
Delegaci ocenili, że postulat 
obniżenia wieku emerytalnego 
i powiązania go ze stażem pracy 
wciąż nie został zrealizowany 
w sposób satysfakcjonujący 
dla większości społeczeństwa, 
a projekt ustawowych zmian 
w tym obszarze przygotowany 
przez Kancelarię Prezydenta 
RP Andrzeja Dudy odbiega 
od oczekiwań pracowników 
i członków związku. – WZD 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność zwraca 
się z apelem do Pana Prezy-
denta Andrzej Dudy o podjęcie 
działań mających na celu 
realizację przedwyborczych 
zapowiedzi w sposób zgodny z 
oczekiwaniami pracowników 
i członków naszego związku 
– podkreślono w apelu do 
prezydenta przyjętym jedno-
głośnie podczas obrad WZD.

Realizacja porozumienia
WZD przyjęło również jedno-
głośnie kierowane do premier 
Beaty Szydło stanowisko ws. 
realizacji wszystkich zapisów 
porozumienia zawartego 17 
stycznia 2015 roku pomiędzy 
stroną rządową a reprezentan-
tami strony społecznej. – Aby 
osiągnąć założony w porozu-
mieniu cel, czyli uzdrowienie 
sytuacji społeczno-gospodarczej 
w najbardziej zagrożonych 
dziedzinach gospodarki w 
naszym regionie, niezbędne 

jest wypełnienie całości zobo-
wiązań podjętych przez stronę 
rządową 17 stycznia 2015 
roku, w tym w szczególności 
tych, które dotyczą powstania 
Kontraktu dla Województwa 
Śląskiego, jak również wsparcia 
dla przemysłu energochłonnego 
oraz przemysłu zbrojeniowego 
w naszym regionie – czytamy 
w dokumencie.

Niska emisja
W kolejnych stanowiskach 
delegaci opowiedzieli się 
też m.in. za zwiększeniem 
środków budżetowych na 
działalność Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Społecznego 
oraz zaapelowali do władz 
samorządowych, aby pod 
pretekstem walki z tzw. niską 
emisją nie eliminowały najtań-

szego nośnika energii, jakim 
jest węgiel, przestrzegając 
przed dramatycznymi konse-
kwencjami tego działania. 
Przypomnieli, że za tzw. niską 
emisję co najmniej w 50 proc. 
odpowiada transport samo-
chodowy. – W ocenie WZD 
wszelkie programy na rzecz 
przeciwdziałania niskiej emisji 
powinny się opierać przede 
wszystkim na zastępowaniu 
starych instalacji grzewczych 
nowoczesnymi, wysoko-
sprawnymi, nisko emisyjnymi 
kotłami węglowymi oraz na 
zwiększeniu kontroli nad 
jakością paliwa spalanego 
w ogrzewnictwie indywi-
dualnym. Spalanie węgla o 
odpowiednich parametrach 
jakościowych w nowoczes-
nych kotłach jest skuteczną i 

jednocześnie najtańszą metodą 
walki z niską emisją – podkre-
ślono w stanowisku WZD.

Sprawy branżowe
Delegaci przyjęli także apele 
i stanowiska zgłoszone przez 
przedstawicieli regionalnych 
struktur branżowych NSZZ 
Solidarność ze służby zdrowia, 
nauki, hutnictwa i energe-
tyki. Dotyczyły one m.in. 
sprzeciwu związku wobec 
planów powołania Państwowej 
Inspekcji Żywności, koniecz-
ności systemowego uregulo-
wania wynagrodzeń pracow-
ników ochrony zdrowia i 
zniwelowania dysproporcji 
płacowych w tym sektorze, 
wykorzystania potencjału 
badawczego polskich placówek 

naukowych, kwestii zagospo-
darowania terenów po dawnej 
Hucie Baildon oraz planów 
redukcji zatrudnienia w spół-
kach grupy Tauron Polska 
Energia, a w szczególności w 
spółce Tauron Wytwarzanie.

Walne Zebranie Delegatów 
zaapelowało do Komisji 
Krajowej o podjęcie działań 
zmierzających do odmro-
żenia odpisu na Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych 
począwszy od roku 2017. W 
tym dokumencie delegaci 
podkreślili, że kwota odpisu 
na ZFŚS w gospodarce ustalana 
jest na podstawie przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce 
w drugim półroczu 2010 roku i 
od kilku lat wynosi 1093,93 zł.

OPRAC. ŁK, NY

Foto: TŚD
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UM Rybnik
» NAGRODĘ W WYSOKOŚCI 430 ZŁ 
BRUTTO otrzymają w maju wszyscy pracownicy 
z jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi 
Miasta w Rybniku. To świadczenie z okazji Dnia 
Samorządowca. Jest ono zagwarantowane w 
regulaminie wynagradzania, pracownicy dostają 
je co roku. Jednak tym razem będzie dwukrotnie 
wyższe niż w poprzednich latach.
To efekt ubiegłorocznych negocjacji płacowych 
pomiędzy władzami Rybnika a związkowcami 
z Solidarności. – Przekonaliśmy wówczas prezy-
denta miasta nie tylko do podwyżek płac w 
2016 roku, ale również do podwojenia nagrody 
z okazji Dnia Samorządowca – mówi Leszek 
Moń, przewodniczący Solidarności Pracowników 
Samorządowych i Służb Publicznych w Rybniku. 
Dodaje, że jeszcze w tym półroczu związek 
zamierza rozpocząć negocjacje w sprawie 
podwyżek płac od stycznia 2017 roku.
W jednostkach podległych rybnickiemu Urzę-
dowi Miasta zatrudnionych jest około 2 tys. 
pracowników. 

PEC Tychy
» 1500 ZŁ NAGRODY Z ZYSKU otrzymali 
pracownicy Przedsiębiorstwa Energetyki Ciep-
lnej w Tychach. O wypłacie nagrody zdecydo-
wało pod koniec marca Walne Zgromadzenie 
Wspólników PEC na wniosek zarządu fi rmy.
Jak podkreśla Stanisław Gondzik, przewod-
niczący zakładowej Solidarności, w historii 
spółki nie zdarzyło się, by pracodawca pominął 
załogę przy podziale zysku za dany rok. – Te 
pieniądze zawsze dzielone są sprawiedliwie 
pomiędzy wspólników naszego zakładu oraz 
pracowników. Jesteśmy informowani, jaka jest  
wysokość zysku osiągniętego w danym roku. 
Następnie pracodawca proponuje wysokość 
nagrody dla pracowników i konsultuje ją z 
nami. Ostateczną decyzję podejmuje walne 
zgromadzenie – mówi Stanisław Gondzik, prze-
wodniczący zakładowej Solidarności.
Tyski PEC zatrudnia blisko 120 pracowników. 
Zakład jest głównym dystrybutorem ciepła i 
ciepłej wody dla miast Tychy i Łaziska Górne.

Energomontaż-
Południe
» OD 3 DO 4 ZŁ BRUTTO WZROSŁY 
STAWKI GODZINOWE pracowników Ener-
gomontażu-Południe sp. z o.o w Katowicach. 
Podwyżki płac przewiduje nowy regulamin wyna-
gradzania obowiązujący w fi rmie od 1 kwietnia. 
Wypracowali go wspólnie przedstawiciele zarządu 
spółki i zakładowej Solidarności.
Związkowcy zaakceptowali wariant podwyższenia 
stawek godzinowych pracowników kosztem 
rezygnacji z nagród jubileuszowych. Wyjaśniają, 
że Energomontaż-Południe sp z o.o powstała 
niespełna dwa lata temu, po to by przejąć 
pracowników z upadłej spółki Energomontaż-
-Południe SA. – Dzięki temu uratowane zostały 
miejsca pracy. Mamy już za sobą jedną upad-
łość i po tych doświadczeniach uznaliśmy, że 
nie będziemy upierać się przy zapisach starego 
regulaminu dotyczących tzw. jubilatów. To byłoby 
dla naszego nowego zakładu zbyt poważne obcią-
żenie. Nie chcemy, by ludzie znowu bali się o 
miejsca pracy. Wspólnie z zarządem spółki znaleź-
liśmy inne, naszym zdaniem bardziej korzystne 
dla załogi rozwiązanie. Dzięki podwyżce stawek 
godzinowych, miesięczne wypłaty pracowników 
mogą być wyższe o kwotę od 600 zł do nawet 
800 zł brutto – wyjaśnia Andrzej Stefaniak, prze-
wodniczący zakładowej Solidarności.
Katowicki Energomontaż-Południe sp. z o.o. 
zatrudnia blisko 80 pracowników. Zakład 
wykonuje usługi w zakresie montażu, moder-
nizacji, remontów urządzeń oraz instalacji 
energetycznych i przemysłowych.

OPRAC. BEA

KRÓTKO Związkom zawodowym z zakładów spółki Kopex Machinery S.A. w Zabrzu i Rybniku 
udało się ograniczyć o 10 proc. liczbę pracowników, którzy zostaną objęci zwolnieniami 
grupowymi. 25 maja w obu fi rmach ruszy redukcja zatrudnienia z przyczyn ekonomicznych. 

Zwolnienia w Kopex Machinery
U

stawowe konsultacje 
z zarządem spółki na 
temat zmniejszenia 
liczby zwalnianych 
pracowników były 

niezwykle trudne. Aby uratować 
przed zwolnieniami choćby część 
pracowników, poświęciliśmy 
Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych. Zaproponowaliśmy 
jego zawieszenie do końca roku. 
W ten sposób w obu zakładach 
wybroniliśmy 35 spośród 340 
osób, które pierwotnie plano-
wano zwolnić – informuje Józef 
Zaniewski, szef Solidarności w 
rybnickiej Ryfamie, wchodzącej w 
skład spółki Kopex Machinery S.A.

Decyzję o zawieszeniu ZFŚS w 
zakładach Kopex Machinery w 
Zabrzu i Ryfama w Rybniku na 
okres od 1 maja do 31 grudnia w 
zamian za ograniczenie skali zwol-
nień związki zawodowe podjęły 
27 kwietnia, podczas decydującej 
rundy 20-dniowych konsultacji 
społecznych, przewidzianych w 
ustawie o zwolnieniach grupo-
wych. Jak dodaje Zaniewski, te 
uzgodnienia zawarte zostaną w 
porozumieniu pomiędzy praco-
dawcą a związkami zawodowymi, 
które strony podpiszą 4 maja 
w przededniu upływu terminu 
zakończenia konsultacji.

Ofi cjalną wiadomość o zwol-
nieniach grupowych w zakła-
dach spółki Kopex Machinery 
należącej do Grupy Kapitałowej 
Kopex S.A., związki zawodowe 
otrzymały 15 kwietnia. Zarząd 
spółki poinformował, że zamierza 
nimi objąć 340 pracowników. 
Redukcję zatrudnienia pracodawca 
uzasadnił fatalną kondycją ekono-
miczną obu zakładów związaną 
z dekoniunkturą w górnictwie. 
Związkowcy są jednak przeko-
nani, że ogromne straty spółki 

to w dużej mierze rezultat złego 
zarządzania. 

– Trudna sytuacja górnictwa na 
pewno negatywnie przekłada się 
na kondycję naszych zakładów, ale 
straty wynikające z niewłaściwego 
zarządzania naszą spółką i całą 
grupą kapitałową w poprzednich 
latach są nie do odrobienia. M.in. 
doprowadziły do nich nietrafi one 
pomysły rozwojowe. Właściciel 
oficjalnie podał, że straty całej 
grupy za 2015 rok wynoszą blisko 
500 mln zł. Ale dotarły do nas 
informacje, że ostatecznie mogą być 
one nawet trzykrotnie wyższe. W 
tej sytuacji zwolnienia dotkną nie 
tylko naszych pracowników. Kopex 

już zapowiedział redukcję zatrud-
nienia oraz cięcia płac w innych 
spółkach zależnych – podkreśla 
Józef Zaniewski.

Procedura zwolnień grupowych 
w zakładach Kopex Machinery 
rozpocznie się 25 maja, a zakończy 
30 września. Podczas konsultacji 
związki zawodowe zawnioskowały 
do pracodawcy o natychmiastowe 
rozpoczęcie rozmów z powiato-
wymi urzędami pracy w Zabrzu i 
Rybniku w sprawie opracowania 
programów aktywizacji zawodowej 
dla zwalnianych pracowników. 

Redukcja zatrudnienia w Kopex 
Machinery oraz tragiczna sytu-
acja spółek zaplecza górnictwa 

były głównym tematami posie-
dzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego, które odbyło się 18 
kwietnia. WRDS przyjęła pakiet 
rekomendacji dla rządu dotyczą-
cych wsparcia firm z otoczenia 
górnictwa. Przedstawiciele Rady 
wskazywali, że wielu jej zakładom 
grozi bankructwo m.in. z powodu 
opóźnień spółek węglowych w 
uiszczaniu opłat za dostarczane 
im towary i usługi. 

Kopex Machinery w Zabrzu i 
Ryfama w Rybniku zatrudniają 
łącznie blisko 1250 pracowników. 
To największy w Polsce producent 
maszyn i urządzeń górniczych. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

Foto: commons.wikimedia.org/LWBogdanka

Czym grozi sprzedaż PEC?
5 tys. ulotek informujących o nega-
tywnych skutkach prywatyzacji 
bytomskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej rozdali związ-
kowcy z zakładowej Solidarności 
mieszkańcom miasta. Akcja infor-
macyjna będzie kontynuowana 
wspólnie m.in. ze spółdzielniami 
mieszkaniowymi, które również 
sprzeciwiają się sprzedaży PEC.

– Rozdajemy ulotki w najbar-
dziej ruchliwych punktach miasta, 
wrzucamy je też do skrzynek pocz-
towych. Cześć mieszkańców dopiero 
od nas dowiedziała się, że władze 
Bytomia planują sprzedać nasz 
zakład i jakie będą tego konse-
kwencje – mówi Roman Poloczek, 
przewodniczący Solidarności w 
PEC Bytom. – Podjęliśmy również 
współpracę ze spółdzielniami miesz-
kaniowymi, które zaopatrujemy 
w ciepło. Dla nich sprzedaż PEC 
oznacza niemal pewną podwyżkę 
cen. Spółdzielnie piszą o tej sprawie 
w swoich biuletynach, planujemy 
również wspólnie organizować 

spotkania z mieszkańcami – dodaje 
przewodniczący. 

26 kwietnia odbyło się posie-
dzenie bytomskiej Rady Miasta, 
które zdominował temat przyszłości 

PEC. Opozycyjni radni zgłosili 
dwie uchwały w tej kwestii. Jedna 
dotyczyła zablokowania możliwości 
sprzedaży przedsiębiorstwa, a druga 
referendum w tej sprawie. Obie 

uchwały zostały odrzucone. – Nie 
chcemy, aby nasz protest był łączony z 
jakąkolwiek opcją polityczną, dlatego 
nie angażujemy się w inicjatywy 
radnych. Uczestniczyliśmy jednak 
w sesji i poinformowaliśmy radnych 
o naszych obawach dotyczących 
przyszłości miejsc pracy w PEC 
– zaznacza Roman Poloczek. 

Władze Bytomia i Radzionkowa, 
do których należy bytomski zakład, 
nie podjęły jeszcze ostatecznej 
decyzji w sprawie sprzedaży PEC-u. 
Kupnem przedsiębiorstwa zainte-
resowanych jest kilku inwestorów, 
w tym m.in. spółki DK Energy, 
Eneris, Fortum i Węglokoks Energia. 
W ocenie zakładowej „S” spółka 
nie potrzebuje inwestora, bo jest 
w dobrej kondycji finansowej 
i co roku wypracowuje zyski. 
Pracownicy PEC obawiają się, że 
ewentualna zmiana właściciela 
spółki będzie się wiązać m.in. z 
redukcją zatrudnienia. Bytomski 
PEC zatrudnia 154 osoby. 

ŁK
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S P R AW Y  Z W I Ą Z K U Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

www.solidarnosckatowice.pl   Nr 16/2016 |  KATOWICE 28.04-4.05.2016 5
KRÓTKO

Tramwaje Śląskie
» 25 KWIETNIA ORGANIZACJE ZWIĄZ-
KOWE działające w Tramwajach Śląskich 
podpisały z pracodawcą porozumienie pła-
cowe. Wynagrodzenia zasadnicze w spółce 
wzrosną średnio o ok. 150 zł brutto na etat. 
Najwyższe podwyżki dostaną ci pracownicy, 
którzy zarabiają najmniej.
Jak informuje Antoni Krzęciesa, przewodniczący 
Solidarności w Tramwajach Śląskich, o ostatecz-
nej wysokości podwyżek dla poszczególnych pra-
cowników będą decydowali kierownicy zakładów 
wspólnie z przedstawicielami związków zawodo-
wych. – Będziemy dążyli do tego, żeby pracow-
nicy, którzy zarabiają najmniej, dostali podwyżki 
wynoszące ponad 200 zł. Naszym celem jest 
podniesienie najniższych wynagrodzeń oraz 
niwelowane dysproporcji w zarobkach – mówi 
szef zakładowej Solidarności. Podczas rozmów 
strony ustaliły, że najniższa stawka w fi rmie nie 
może być niższa niż 12 zł netto za godzinę. – Są 
pracownicy, którzy zarabiają ok. 11 zł netto na 
godzinę i to oni w pierwszej kolejności powinni 
otrzymać wyższe podwyżki – zaznacza Krzęciesa.
Negocjacje płacowe rozpoczęły się w Tramwajach 
Śląskich w lutym tego roku. Podpisane 25 kwiet-
nia porozumienie wejdzie w życie 1 czerwca.
Spółka obsługuje 5 miast aglomeracji śląskiej i 
zatrudnia ok. 1700 osób.

ArcelorMittal
» PRACOWNICY ARCELORMITTAL 
POLAND otrzymają z okazji Dnia Hutnika 
dodatek w wysokości 343 zł brutto. Pieniądze 
wpłyną na ich konta wraz z wynagrodzeniem za 
kwiecień, czyli do 10 maja. Wypłata dodatku 
została zagwarantowana załodze spółki w 
Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Jak 
informuje Jerzy Goiński, przewodniczący Soli-
darności w AMP, dodatek otrzymają wszyscy 
pracownicy bez względu na wymiar czasu 
pracy, w którym zostali zatrudnieni oraz liczbę 
umów podpisanych z pracodawcą.
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy obowiązuje 
w ArcelorMittal Poland od czerwca 2010 roku 
i zawiera szereg korzystnych rozwiązań dla 
pracowników. Jednym z nich, oprócz dodatku z 
okazji Dnia Hutnika, jest dodatek stażowy, który 
w wysokości 5 proc. płacy zasadniczej przysłu-
guje pracownikom po 5 latach pracy. Dodatek 
ten wzrasta co roku o 1 proc., zatrzymując się na 
poziomie 26 proc. Od stycznia tego roku osoby, 
które wcześniej były zatrudnione w fi rmach 
zewnętrznych świadczących usługi na rzecz 
AMP, mają do stażu pracy wliczane okresy 
pracy tymczasowej w tych spółkach. Ponadto 
zgodnie z zapisami ZUZP pracownicy zatrud-
nieni w systemie czterobrygadowym otrzymują 
dodatkowy dzień wolny za każdy miesiąc prze-
pracowany w czterobrygadówce.
AMP posiada oddziały w Dąbrowie Górniczej, 
Krakowie, Sosnowcu, Zdzieszowicach, Święto-
chłowicach i Chorzowie. Spółka zatrudnia 
ok. 10 tys. pracowników.

AK

Co dalej z rudzką kopalnią?
Związki zawodowe z kopalni Wujek 
protestują przeciwko odmownej 
decyzji Okręgowego Urzędu Górni-
czego w Katowicach dotyczącej 
uruchomienia nowej ściany w rudzkiej 
części kopalni. W ich ocenie to wstęp 
do likwidacji kopalni zatrudniającej 
łącznie ok. 3100 osób.

– Jeśli nie dostaniemy zgody na 
rozcięcie nowej ściany, to w przy-
szłym roku spotkamy się nie pod 
Wyższym Urzędem Górniczym, 
tylko pod Spółką Restrukturyzacji 
Kopalń lub pod urzędem pracy. 
Jeśli w maju nie ruszą roboty przy-
gotowawcze na nowej ścianie, w 
przyszłym roku nie będziemy mieli 
czego fedrować – powiedział Piotr 
Bienek, przewodniczący Solidarność 
w kopalni Wujek Ruch Śląsk podczas 
konferencji prasowej zorganizo-
wanej 22 kwietnia przed siedzibą 
WUG w Katowicach.

19 kwietnia Okręgowy Urząd 
Górniczy wydał negatywną decyzję 
w sprawie dodatku do planu ruchu 
KWK Wujek  na lata 2015-2017, 
dotyczącego uruchomienia nowej 
ściany w rudzkiej części kopalni. W 
ocenie związkowców decyzja OUG 
nie ma żadnych podstaw mery-
torycznych. – Zakres eksploatacji 

przedstawiony w dodatku został 
pozytywnie zaopiniowany przez 
powołaną na wniosek właśnie Dyrek-
tora OUG w Katowicach Komisję ds. 
Zagrożeń w Zakładach Górniczych 
działającą przy Wyższym Urzędzie 
Górniczym w Katowicach oraz 
inne zespoły naukowo-doradcze 
– czytamy w petycji do prezesa 
WUG złożonej przez przedsta-

wicieli związków zawodowych z 
kopalni Wujek. – Kopalnia nigdy nie 
była tak bezpieczna, jak jest dzisiaj. 
Kosztem skrócenia żywotności 
kopalni zrezygnowaliśmy z Pola 
Panewnickiego, gdzie w ubiegłych 
latach dochodziło do wstrząsów i 
tragedii. Tam już nikt nie będzie 
pracował. Zostały nam dwa rejony, 
które są odprężone i można w nich 

bezpiecznie prowadzić eksploatacje 
– zaznaczył Piotr Bienek.

Podczas konferencji związkowcy 
zaapelowali o interwencję do ministra 
energii, któremu podlega Wyższy 
Urząd Górniczy. – To, co się dzieje 
wokół naszej kopalni, wygląda jak 
polityka poprzedniego rządu wobec 
górnictwa, która miała polegać na 
restrukturyzacji przez likwidację. 
Chcielibyśmy zapytać, czy minister 
energii wie, co się dzieje w Katowi-
cach; wie, co się dzieje w urzędach 
górniczych, które wydają decyzje 
merytorycznie nie mające nic wspól-
nego ze sztuką górniczą – mówił 
przewodniczący Solidarności w 
Ruchu Śląsk kopalni Wujek.

Jak podkreślił, rudzka cześć 
kopalni Wujek jest jedyną kopalnią 
w Katowickim Holdingu Węglowym 
posiadającą w 100 proc. złoża węgla 
koksowego, którego eksploatacja 
jest obecnie znacznie bardziej 
opłacalna niż w przypadku węgla 
energetycznego.

Kopalnia Wujek składająca 
się z Ruchu Wujek w Katowi-
cach oraz Ruchu Śląsk w Rudzie 
Śląskiej zatrudnia łącznie ok. 3,1 
tys. pracowników.

ŁK

Komunikat

Bilety do Twinpigs
Miasteczko Westernowe Twinpigs 
w Żorach oferuje  członkom 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności 
wejściówki w promocyjnej cenie 
33 zł od osoby.
Bilety można kupić w Biurze Admini-
stracyjnym Zarządu Regionu Śląsko-
-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność 
w Katowicach przy ul. Floriana 7, pokój 99.

Więcej informacji: tel. 32 353 84 25 
w. 103 lub 199 oraz 503 130 855 lub 
783 940 573.

26 kwietnia w Katowicach podpisano porozumienie w sprawie utworzenia Polskiej 
Grupy Górniczej. Nowy podmiot przejmie kopalnie i zakłady Kompanii Węglowej wraz z załogą 
liczącą ponad 32 tys. pracowników. PGG rozpocznie działalność 1 maja. 

Powołanie PGG
P

orozumienie podpisano w 
gmachu Sejmu Śląskiego 
w obecności premier Beaty 
Szydło oraz ministra energii 
Krzysztofa Tchórzewskiego. 

Sygnatariuszami dokumentu obok 
zarządów Kompanii Węglowej i 
Polskiej Grupy Górniczej oraz przed-
stawicieli kompanijnych central 
związkowych są inwestorzy: PGE 
Górnictwo i Energetyka Konwencjo-
nalna, Energa Kogeneracja, PGNiG 
Termika, Węglokoks, Fundusz 
Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw, 
Towarzystwo Finansowe Silesia, a 
także banki: Alior Bank, Bank BGŻ 
BNP Paribas, Bank Gospodarstwa 
Krajowego, Bank Zachodni WBK 
oraz PKO BP. 

Zgodnie z zapisami porozumienia 
Polska Grupa Górnicza zostanie 
dokapitalizowana łączną kwotą 
2 mld 417 mln zł. Oprócz tego banki 
oraz Węglokoks zadeklarowały 
objęcie nowych obligacji PGG na 
kwotę 1mld 37 mln zł, które spółka 
będzie musiała spłacić w trzech 
transzach w latach 2019-26. PGG 
będzie funkcjonować w oparciu o 
biznesplan, którego celem jest m.in. 
osiągnięcie określonych poziomów 
rentowności i poprawa efektywności 
funkcjonowania spółki. 

– To porozumienie, to, że 
powstaje silny podmiot górniczy, 
który będzie gwarantem rozwoju 
polskiego górnictwa, podstawą 
polskiej energetyki, to jest przede 
wszystkim pójście w kierunku 
wzmacniania bezpieczeństwa ener-
getycznego Polski – powiedziała 
premier Beata Szydło podczas 
uroczystości podpisania porozu-
mienia w gmachu Sejmu Śląskiego. 

 – Dobrze, że Polska Grupa 
Górnicza powstanie, że udało się 
dopiąć uzgodnienia z inwestorami. 
Stronie społecznej trudno tu mówić 
jednak o sukcesie, to raczej bardzo 
trudny kompromis. Teraz oczeku-
jemy od zarządu PGG realizacji 
tego wszystkiego, co zadeklarował 
– podkreślił Bogusław Hutek, szef 
Solidarności w Kompanii Węglowej, 
jeden z sygnatariuszy porozumienia. 

Podpisanie porozumienia 
dotyczącego powstania PGG z 
inwestorami było możliwe dzięki 
wcześniejszemu, zawartemu 19 
kwietnia porozumieniu między 
zarządem Kompanii Węglowej i stroną 
społeczną. Zgodnie z jego zapisami 
pracownicy KW przechodząc do 
nowego pracodawcy, zachowają 
wszystkie dotychczasowe warunki 

pracy i płacy za wyjątkiem tzw. 14. 
pensji, która została zawieszona 
na okres maksymalnie dwóch lat. 
Dotychczasowe regulacje płacowe 
będą obowiązywać do czasu wpro-
wadzenia nowego zakładowego 
układu zbiorowego pracy, co ma 
nastąpić do końca przyszłego roku.

W dokumencie podpisanym 
19 kwietnia zapisano również, że 
wypłata „czternastek” może zostać 
odwieszona przed upływem dwóch 
lat, jeśli pozwoli na to sytuacja fi nan-
sowa spółki. Ponadto ustalono, że w 
związku z zawieszeniem „czternastek” 
obniżone zostaną płace dyrektorów 
kopalń i zakładów spółki, którzy 
ten element wynagrodzenia mają 
wliczony do pensji. 

PGG przejmie 11 kopalń i 4 
zakłady Kompanii Węglowej. Będzie 

największym producentem węgla 
kamiennego w Unii Europejskiej. 
Biznesplan nowej grupy zakłada 
utworzenie tzw. kopalń zespolo-
nych. Od 1 lipca kopalnia Ziemowit 
ma zostać połączona z kopalnią 
Piast, jeden organizm mają stwo-
rzyć kopalnie Rydułtowy, Chwa-
łowice, Jankowice i Marcel, a także 
rudzkie kopalnie Bielszowice, Pokój i 
Halemba. Jako samodzielne zakłady 
nadal będą funkcjonować kopalnie 
Bolesław Śmiały i Sośnica. Część 
majątku Kompanii Węglowej ma 
zostać przekazana do Spółki Restruk-
turyzacji Kopalń. Do SRK ma trafi ć 
również od 3,8 do 4 tys. pracowników 
KW, którzy będą mogli skorzystać 
z osłon socjalnych przewidzianych 
w tzw. ustawie górniczej. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: TŚD

Foto: fl ickr.com/Kancelaria Premiera
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Reklama

Powstania Śląskie obok Powstania Wielkopolskiego były najbardziej skutecznymi zrywami narodowymi w 
historii państwa polskiego. Doprowadziły do przyłączenia wschodniej części Górnego Śląska do Polski – podkreśla prof. 
Zygmunt Woźniczka, historyk z Uniwersytetu Śląskiego.

Skuteczne i sprawnie przeprowadzone
B

ezpośrednią przyczyną 
wybuchu III Powstania 
Śląskiego w nocy z 2 
na 3 maja 1921 roku 
były niekorzystne dla 

Polski plany podziału wschod-
niej części Górnego Śląska. 
Przeprowadzony 20 marca 1921 
roku plebiscyt, podczas którego 
ludność spornych terenów miała 
opowiedzieć się za przynależ-
nością narodową, nie przyniósł 
zdecydowanych rozstrzygnięć.

Głosowanie przeprowadzone 
zostało pod nadzorem Między-
sojuszniczej Komisji Rządzącej 
i Plebiscytowej, na czele której 
stał francuski generał Henri 
Le Rond. Wzięło w nim udział 
blisko 1,2 mln ludzi, z czego 
za przyłączeniem do Polski 
opowiedziało się ponad 40 proc. 
głosujących. – Należy zadać 
pytanie: Dlaczego ponad 40 
proc. głosujących opowiedziało 
się za przyłączeniem tego terenu 
do Polski? Niemcy byli tu setki 
lat, Polska powstała zaledwie 
dwa lata wcześniej – mówi prof. 
Zygmunt Woźniczka.

Szok w Reichstagu
Historyk podkreśla, że Górny 
Śląsk przed wojną należał do 
Niemiec, gdzie trafi ł w wyniku 
wojny prusko-austriackiej 
w XVIII wieku. – Z punktu 
widzenia polityków nie była 
to ziemia, która odpadła od 
Polski w wyniku rozbiorów. 
Domaganie się Górnego 
Śląska przez Polaków było dla 
Niemców zaskoczeniem. Oni 
twierdzili, że jest to teren czysto 
niemiecki, a Polaków, którzy 
posługiwali się gwarą śląską, 
uważali za obywateli niemieckich 
– podkreśla historyk. Zaznacza, 
że świadomość polska wśród 
mieszkańców Górnego Śląska 
zaczęła powstawać w XVIII i 
XIX wieku w wyniku działań 
środowisk polskich. – Wystą-
pienie Wojciecha Korfantego 
w Reichstagu 25 października 
1918 roku, podczas którego 
zapowiedział, że Polska będzie 

domagała się Górnego Śląska 
oraz rejencji opolskiej utraconej 
w XIII wieku, było dla Niemców 
szokiem – dodaje historyk.

Skuteczność i rozwaga
Brak kompromisu w sprawie 
podziału Górnego Śląska zaowo-
cował powstaniem dwóch 
wykluczających się koncepcji. 
Zgodnie z pierwszą, profran-
cuską, której celem było osła-
bienie Niemiec, podział dla 
Polski miał być korzystny. W 
ocenie gen. Le Ronda Polsce 
należało przyznać wschodnie 
powiaty Górnego Śląska wraz z 
okręgiem przemysłowym. Nato-
miast druga wersja brytyjsko-
-włoska była satysfakcjonująca 
dla strony niemieckiej. Zakła-
dała ona, że Polska otrzyma 
ok. 25 proc. spornych terenów, 
bez przemysłu.

Plany te przedostały się do 
opinii publicznej, wywołując 
gigantyczną falę strajków, w 
których wzięło udział ok. 190 
tys. Ślązaków oraz interwencję 

dyplomatyczną. W jej wyniku 
zaproponowano podział Górnego 
Śląska wzdłuż Linii Korfantego, 
w większości zgodny z propo-
zycją gen. Le Ronda. – Należy 
jednak pamiętać, że wyniki 
plebiscytu z 20 marca 1921 
odbierano jako przegraną strony 
polskiej, co zdecydowało o 
niekorzystnym dla nas podziale 

terenu plebiscytowego. Na 
początku maja 1921 roku doszło 
do tajnego spotkania gen. Le 
Ronda z Korfantym w pałacu w 
Czarnym Lesie koło Bytomia. 
Francuz poinformował Polaka 
o wspomnianym wcześniej 
zamiarze aliantów. Obaj zgodzili 
się, że w tej sytuacji potrzebny 
byłby nowy, mocny argument 

na rzecz sprawy polskiej. W tej 
sytuacji Korfanty podjął decyzję 
o rozpoczęciu w nocy z 2 na 3 
maja III Powstania Śląskiego 
– zaznacza prof. Woźniczka.

Przemysł dla Polski
Do najważniejszych walk doszło 
w Katowicach, Królewskiej Hucie, 
Zabrzu i w Gliwicach. Po począt-
kowym szoku Niemcy zaczęli 
się mobilizować. Do najbardziej 
zaciętych walk doszło pod Górą 
Świętej Anny, w których to 
Niemcy byli stroną przeważającą. 
Ciężkie walki toczono także o 
Kędzierzyn. Strzały ucichły po 
zawieszeniu broni 12 czerwca 
1921 roku. Rozejm podpisano 25 
czerwca w Błotnicy Strzeleckiej, 
a jednostki polskie i niemieckie 
wycofywały się z terenu spor-
nego do 5 lipca. 

Mimo że walki zostały zakoń-
czone kompromisem militarnym 
III Powstanie Śląskie przyniosło 
rozwiązania korzystne dla Polski. 
Decyzją Konferencji Ambasa-
dorów w Paryżu z 20 paździer-
nika 1921 roku Polsce przyznano 
m.in. Katowice, Królewską Hutę, 
Siemianowice Śląskie, Święto-
chłowice, Mysłowice Mikołów, 
Pszczynę, Rybnik, Żory oraz 
części powiatów pszczyńskiego, 
katowickiego, bytomskiego 
wiejskiego, bytomskiego miej-
skiego, raciborskiego i tarnogór-

skiego. – Otrzymaliśmy ok. 30 
proc. spornego terenu wraz z 
większością kopalń, stalowni i 
wielkich pieców, co miało decy-
dujący wpływ na rozwój II RP. 
Dzisiaj nie dostrzega się wielkości 
powstańców i mądrości Korfan-
tego, który poprzez umiejętne 
działania polityczne, dyploma-
tyczne i wojskowe przyprowa-
dził Śląsk do Polski – podkreśla 
prof. Woźniczka.

I i II Powstanie Śląskie
Powstanie z 1921 roku było 
trzecim zrywem narodowym 
Polaków na Górnym Śląsku. 
I Powstanie Śląskie wybuchło w 
sierpniu 1919 roku. Spowodo-
wane zostało pogarszającymi się 
warunkami ekonomicznymi i 
masakrą przed kopalnią Mysło-
wice, podczas której spacyfi ko-
wane zostały rodziny górników 
czekających na wypłatę. Od kul 
zginęło 10 osób, wśród nich 
kobiety i 13-letni chłopiec. 
II Powstanie Śląskie rozpoczęło 
się w nocy z 19 na 20 sierpnia 
po ataku policji bezpieczeń-
stwa zwanej Sipo na Polską 
Komisję Plebiscytową w Bytomiu 
i zamordowaniu w Katowicach 
polskiego lekarza Andrzeja 
Mielęckiego. Zryw doprowadził 
do rozwiązania znienawidzonej 
przez Polaków Sipo.

AGNIESZKA KONIECZNY

Foto: commons.wikimedia.org

3 maja  o  godz.  19.00 
na placu przed Urzędem 
Miasta w Sosnowcu odbę-
dzie się koncert „W hołdzie 
powstańcom śląskim”. Przed-
sięwzięcie zorganizowano w 
celu uczczenia w 95. rocz-
nicy wybuchu III Powstania 
Śląskiego, największego 
zrywu Ślązaków w XX wieku.
– Koncert odbędzie s ię w 
Sosnowcu, bo chcemy podkreślić, 

że należące wówczas do Polski 
Zagłębie Dąbrowskie, bardzo 
mocno wspierało powstańców 
ze  Ś ląska .  Sosnowiec  by ł 
ważnym punktem logistycznym 
dla wszystkich śląskich zrywów 
– wyjaśnia Wojciech Skwira 
ze Stowarzyszenia Pokolenie 
w Katowicach. 
Podczas koncertu wystąpią śląscy 
i zagłębiowscy artyści: Dżem, 
Myslovitz, Piotr Kupicha z zespołu 

Feel, Kasia Grzesiek, Maciej 
Lipina oraz raper Miuosh. Jak 
podkreśla Wojciech Skwira, ci 
znani i cenieni artyści z chęcią 
zgodzili się na udział w sosno-
wieckim koncercie. – Tym samym 
pokazali, że mocno utożsamiają 
się z historią naszego regionu 
– ocenia Skwira.
To kolejny już wspólny projekt 
Stowarzyszenia Pokolenie i Urzędu 
Miasta w Sosnowcu. Pierw-

szym był koncert z okazji 150 
rocznicy wybuchu Powstania 
Styczniowego, zorganizowany 
w 2013 roku w miejscowej 
hali Expo-Silesia. 
Obecne wydarzenie w znacznej 
części zostało sfi nansowane przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego oraz Narodowe 
Centrum Kultury. Koncert retrans-
mitować będzie Telewizja Polska. 

BEA

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

Tomasz Kosterka
CDO24

Zabudowa cudzego gruntu
Jednym z częstych prob-

lemów dotyczących naru-
szenia prawa własności 

nieruchomości jest wznie-
sienie przez posiadacza gruntu, 
który nie jest jego właści-
cielem budynku, budowli lub 
innego urządzenia, które jest 
trwale związane z gruntem. 
Powyższy problem występuje 
powszechnie w szczególności 
na terenach mniej zurbanizo-
wanych, gdzie granice działek 
często nie są oznaczone za 
pomocą widocznych znaków, 
a przekonanie co do prze-
biegu granic poszczególnych 
nieruchomości nie pokrywa 
się z rzeczywistym stanem 
faktycznym.

Rozważania dotyczące prob-
lematyki zabudowy cudzego 
gruntu należy rozpocząć od 
wskazania obowiązującej w 
prawie rzeczowym zasady 
superfi cies solo cedit. Wyjaśnić 
należy, iż zgodnie z przytoczoną 
zasadą stypizowaną w art. 191 
K.c. własność nieruchomości 
rozciąga się na rzecz ruchomą, 
która została połączona z 
nieruchomością w taki sposób, 
że stała się jej częścią skła-
dową. Wskazaną zasadę należy 
skonfrontować z brzmieniem 
art. 231 § 1 K.c., zgodnie z 
którym samoistny posiadacz 
gruntu w dobrej wierze, który 
wzniósł na powierzchni lub pod 
powierzchnią gruntu budynek 
lub inne urządzenie o wartości 
przenoszącej znacznie wartość 
zajętej na ten cel działki, może 
żądać, aby właściciel przeniósł 
na niego własność zajętej 
działki za odpowiednim wyna-
grodzeniem. Z kolei, zgodnie 
z § 2 wskazanego przepisu 
właściciel gruntu, na którym 
wzniesiono budynek lub inne 
urządzenie o wartości przeno-
szącej znacznie wartość zajętej 
na ten cel działki, może żądać, 
aby ten, kto wzniósł budynek 
lub inne urządzenie, nabył od 

niego własność działki za odpo-
wiednim wynagrodzeniem.

Biorąc pod uwagę powyższe, 
ustawodawca usankcjonował 
dwa zróżnicowane roszczenia 
dotyczące wykupu gruntu: 
tj. roszczenie samoistnego 
posiadacza w dobrej wierze, 
które może być kierowane 
przeciwko właścicielowi oraz 
roszczenie właściciela gruntu, 
które może zostać skierowane 
przeciwko podmiotowi, który 
wzniósł budynek, budowlę 
lub inne urządzenie na jego 
gruncie. Podkreślenia wymaga 
fakt, iż zgodnie z art. 231 K.c. 
chodzi o obiekty budowlane, 
które są trwale związane z 
gruntem. Zgodnie natomiast z 
poglądem doktryny i orzecz-
nictwa jako przykłady innych 
urządzeń można wskazać: 
ogrodzenie, drogę lub urzą-
dzenia przesyłowe.

W kontekście pierwszego 
roszczenia należy wyjaśnić, 
iż za samoistnego posiadacza 
w dobrej wierze uznać można 
podmiot, który posiada okre-
śloną nieruchomość i włada 
nią jak właściciel, jednocześnie 
pozostaje w błędnym, ale uspra-
wiedliwionym okolicznościami 
przekonaniu, iż przysługuje 
mu prawo własności co do 
zabudowanej nieruchomości. 

W tym miejscu warto zwrócić 
uwagę na orzeczenie Sądu 
Najwyższego z dnia 7 lipca 
2004 r., sygn. akt I CK 38/04 
zgodnie, z którym dla oceny 
dobrej wiary i powstania upraw-
nienia do żądania przeniesienia 
własności zabudowanej działki 
na podstawie art. 231 § 1 K.c. 
właściwa jest chwila budowy 
a nie nabycia posiadania. W 
konsekwencji późniejsza zmiana 
świadomości posiadacza i utrata 
dobrej wiary nie ma wpływu 
na realizację tego roszczenia. 
Z uwagi na powyższe istotne 
dla możliwości skorzystania z 
roszczenia samoistnego posia-

dacza z art. 231 § 1 K.c., jest aby 
w dniu powstania budynku, 
budowli lub innego urządzenia 
posiadanie nieruchomości 
gruntowej było posiadaniem 
w dobrej wierze.

Analiza wskazanego prze-
pisu prowadzi do wniosku, iż 
art. 231 K.c. jako lex specialis 
wobec zasady stypizowanej 
w art. 191 K.c. znajduje zasto-
sowanie tylko w sytuacji, 
w której zabudowa posiada 
wartość znacznie przewyższa-
jącą wartość zajętej na ten cel 
działki. Nadto przedmiotowa 
zabudowa następuje z naru-
szeniem prawa własności czyli 
powstaje na gruncie, którego 
właścicielem jest inny podmiot.

Jako trafny należy uznać 
pogląd wyrażony przez Sąd 
Najwyższy w wyroku z dnia 
15 stycznia 2009 r., w sprawie 
o sygnaturze akt I CSK 333/07, 
zgodnie z którym roszczenie 
samoistnego posiadacza o 
wykup działki gruntu, na 
której wzniósł on budynek, 
przechodzi zarówno na jego 
spadkobiercę, jak i na nabywcę 
z mocy czynności prawnej; 
w obydwu wypadkach prze-
słanką nabycia roszczenia przez 
następcę prawnego posiadacza 
jest przejście na niego posia-
dania zajętej pod budowę 
nieruchomości gruntowej.

Właściciel gruntu, na którym 
inny podmiot wzniósł budynek, 
budowlę lub inne urządzenie o 
wartości przenoszącej znacznie 
wartość zajętej na ten cel działki, 
może żądać wykupu zajętej na 
ten cel działki. W tym miejscu 
należy wskazać, iż roszczenie 
właściciela gruntu z art. 231 § 
2 K.c. nie jest uzależnione od 
tego, żeby podmiot dokonujący 
zabudowy był samoistnym 
posiadaczem gruntu pozosta-
jącym w dobrej wierze.

Zakres żądanego rosz-
czenia na podstawie art. 231 
K.c. dotyczy wyłącznie części 

nieruchomości gruntowej, 
która została zajęta pod zabu-
dowę. Wyjątkowo można 
żądać wykupu części nieru-
chomości, która jest potrzebna 
do korzystania z budynku 
lub budowli. Ustawodawca 
nie uregulował precyzyjnie 
kwestii wysokości wynagro-
dzenia z tytułu wykupu części 
nieruchomości ograniczając się 
do pojęcia „odpowiedniego 
wynagrodzenia”. Zgodnie z 
utrwaloną linią orzecznictwa 
za odpowiednie należy uznać 
wynagrodzenie, które odpowiada 
przeciętnym cenom, stoso-
wanym na rynku właściwym.

Reasumując, w praktyce 
intencją ustawodawcy było 
rozwiązanie problemu rozli-
czenia nakładów pomiędzy 
posiadaczem gruntu a jego 
właśc ic ie lem,  które  na 
wypadek nieskutecznego 
rozwiązania zaistniałego 
sporu w sposób ugodowy 
może odbyć się poprzez przy-
musowy wykup zajętej na 
ten cel części nieruchomości.

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

Przypominamy, że osoby 
posiadające Ochronę Prawną 
CDO24 mogą zawsze, na bieżąco 
zasięgnąć dodatkowych infor-
macji w departamencie prawnym 
CDO24 pod numerem telefonu 
801 00 31 38 lub 32 43 43 
105, który działa codziennie 
od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8.00 do 16.30. 
Pozostałe osoby zainteresowane 
posiadaniem ochrony prawnej 
zapraszamy do zapoznania się z 
ofertą CDO24 na stronie inter-
netowej www.cdo24.pl.

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2016 roku):   1.850,00 zł

» Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
(w IV kwartale 2015 roku):  4.280,39 zł

» Najniższa emerytura 
(od 1 marca 2016 roku):  882,56 zł

»  Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy i renta rodzinna 
(od 1 marca 2016 roku):  882,56 zł

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci naszej koleżanki 

DANUTY GRÜTZNER
długoletniej członkini Solidarności w Centralnym Szpitalu 

Klinicznym im. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach-Ligocie.

Wyrazy serdecznego współczucia oraz słowa otuchy 

Rodzinie i Bliskim

przekazują
koleżanki i koledzy 

z zakładowej Solidarności

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

HENRYKA KOMPAŁY
zastępcy przewodniczącego Koła Emerytów i Rencistów

NSZZ Solidarność KWK Staszic

Żonie i całej Rodzinie

składa
Bronisław Skoczek
przewodniczący

Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów
NSZZ Solidarność

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

JADWIGI FILAPEK
wieloletniej działaczki związkowej, 

wiceprzewodniczącej Koła Emerytów i Rencistów „S”
w Hucie Pokój w Rudzie Śląskiej

Pogrążonej w bólu 

Rodzinie i Bliskim

wyrazy szczerego współczucia
w imieniu Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów 

NSZZ Solidarność

składa
Bronisław Skoczek
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» PEWIEN BRODATY PAN Z KOD-U, 
który prowadził przed kapeeremem 
głodówkę, zdecydował o jej zakończeniu. 
Po wszystkim – i to wcale nie żart – podzię-
kował ludziom, którzy przynosili mu do 
namiotu zupę i inne jedzenie. Jeden z 
internautów skomentował informację o 
fi nale heroicznego protestu, porównując 
brodatego pana do faceta ze starego dowcipu, 
który chcąc się powiesić obwiązał sznur 
wokół pasa. Zapytany, dlaczego nie założył 
pętli na szyję, odpowiedział, że próbował, 
ale wtedy go dusi. Nic dodać, nic ująć. 

»  A PROPOS DEMOKR ACJI 
BRONIONEJ bohatersko przez broda-
tego pana i jego kumpli, czyli takiej, w 
której wybory wygrywa tylko jedyna 
słuszna opcja. Tygodnik Do Rzeczy opub-
likował nagranie rozmowy sprzed dwóch 
lat pomiędzy rzecznikiem rządu Donal-
dihno Pawłem Grasiem a biznesmenem dr 
Janem. Podczas pogawędki rzecznik Paweł 
skarżył się doktorowi Janowi, że dziennik 
Fakt krytykuje premiera Donalda. Dr Jan 
obiecał rzecznikowi Pawłowi, że pogada 
z niemieckim właścicielem dziennika i 
dziwnym zbiegiem okoliczności kilka 
tygodni później naczelny Faktu wyle-
ciał z roboty. I słusznie. Nie po to mamy 
demokracje, żeby byle pismak dokuczał 
premierowi. No chyba, że jest to premier 
nie ten co trzeba. Wtedy można. Należy 
mu się jak głodującemu kodziarzowi zupa.

» DEMOKRACJI TEJ TAKIEJ PRAW-
DZIWEJ, za którą tęsknią brodaci panowie 
z KOD-u, zazdroszczą nam w całej Europie. 
Kilka dni temu gruchnęła wieść, że człon-
kiem nowego rządu Ukrainy będzie jeden 
z ojców III RP, niejaki balcerowicz. Do 

niedawna uważaliśmy, że bozia obdarzyła 
nas sporą dawką wyobraźni i naprawdę 
niewiele jest nas w stanie zadziwić. Jednak 
tego, że balcerowicz stanie się kiedyś 
naszym towarem eksportowym, nie 
przeczuwaliśmy nawet w najczarniej-
szych koszmarach. Proponujemy, aby na 
cześć tego wiekopomnego wydarzenia 
w dziejach naszych bratnich narodów, 
zaktualizować słowa popularnej biesiadnej 
przyśpiewki i od teraz nucić: „Hej sokoły, 
sprzedawajcie góry, lasy, doły”. 

» A NA KONIEC COŚ Z INNEJ BECZKI, 
ale równie absurdalne, jak pomysł ściąg-
nięcia sobie z własnej woli na kark pana 

balcerowicza. Otóż, jak ujawniła najbardziej 
niepokorna telewizja we wszechświecie, 
Ministerstwo Obrony Narodowej za 
panowania ministra Siemoniaka zaku-
piło w ramach modernizacji polskich sił 
zbrojnych 10 tys. tablic Mendelejewa. 
Tablice leżą obecnie grzecznie w piwnicy 
siedziby resortu. Od razu poczuliśmy 
się bezpieczniej. Może i nie posiadamy 
zbyt wielu czołgów, okrętów wojennych 
czy myśliwców, a w naszym wojsku na 
jednego szeregowca przypada dwudziestu 
generałów. Za to na inwazję nauczycieli 
chemii polska armia przygotowana jest 
w stu procentach. 

GOSPODZKI&PODRÓŻNY

ROZBAWIŁO nas to

Foto: paczaizm.pl

Mąż pyta się żony: 
– Mamusia do Afryki pojechała? 
– No co ty, zgłupiałeś? 
– No bo mówili w wiadomościach, 
że w Południowym Sudanie poja-
wiła się cholera. 

***
Żona do męża: 
– Kochanie, a wiesz, że mamusia 
była wczoraj u tego słynnego 
dentysty? 
– Taaaa? A co, kanały jadowe jej 
udrażniał? 

***
Mąż do żony: 
– Kochanie, spełniło się twoje 
marzenie, by zamieszkać w droż-
szym mieszkaniu. Od przyszłego 
tygodnia podnoszą nam czynsz. 

***
Rozmawia dwóch jaskiniowców:
– Wiesz, chyba nauczę moją 
kobietę mówić.
– Spróbuj, żadnej szkody to prze-
cież nie wyrządzi.

***
Mąż do żony:
– Wiesz Zocha, przy tobie czuję 
się jak bigamista.
– No co ty. Przecież bigamia jest 
wtedy, gdy ma się o jedną żonę 
za dużo.
– No właśnie…

***
Rozmawiają dwie koleżanki: 
– Widziałaś, jak Kaśka zbrzydła? 
– No, aż miło popatrzeć. 

***
– Halo, infolinia medyczna? Proszę 
mi powiedzieć, gdzie kupię viagrę 
dla kobiet?

– Proszę pana, w dowolnym 
sklepie jubilerskim.

***
– Wiesz kochanie – mówi mąż 
do żony – jesteśmy już 20 lat 
po ślubie, ale jeszcze nigdy nie 
zrobiłaś mi takiej dobrej kawy!
– Zostaw, to moja!

***
Nauczyciel matematyki zwraca 
klasówki w pewnej wyjątkowo 
tępej klasie. 
– Muszę z przykrością stwierdzić, że 
60% z was nie ma najmniejszego 
pojęcia o matematyce. 
Na to jeden z uczniów: 
– Przesadza pan psorze! Tylu to 
nas nawet nie ma w tej klasie. 

***
Przychodzi do lekarza uhahana, 
radosna, śmiejąca się krowa. 
Lekarz pyta: 
– Co pani dolega? 
A krowa na to: 
– Nie wiem, panie doktorze, to 
chyba po tej trawie... 

***
Po czym odróżnić faceta, który 
nie ma nic do powiedzenia, od 
kobiety, która nie ma nic do 
powiedzenia? 
Facet milczy.

***
Mężczyzna do nieznajomej dziew-
czyny w barze:
– Jesteś tak ładna, że zamówiłem 
sobie tylko sok.

***
– Panie doktorze jak wyleczyć 
owsiki? 
– A co, kaszlą?

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

Reklama


