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pracowników obejmą 

zwolnienia grupowe 
w zakładach spółki 
Kopex Machinery.
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Rafał Górski: Na umowie TTIP zyskają 
międzynarodowe korporacje, a stracą 
zwykli ludzie, zarówno w krajach UE, 
jak i w USA. » STRONA 5

Katarzyna Grabowska:  Żądania, które 
zgłosiliśmy pracodawcy są możliwe 
do zrealizowania, nawet jeżeli zostaną 
rozłożone w czasie. » STRONA 3

Porozumienie płacowe w ArcelorMittal Poland
100 zł podwyżki brutto do 
płacy zasadniczej, nagroda 
uzupełniająca oraz nagroda 
roczna – to najważniejsze 
zapisy porozumienia płacowego 
parafowanego 16 maja przez 
reprezentatywne organizacje 
związkowe działające w Arce-
lorMittal Poland i pracodawcę. 

Jak informują związkowcy z 
zakładowej Solidarności, doku-
ment zostanie ofi cjalnie podpi-
sany w ciągu najbliższych dni.

Parafowanie porozumienia 
zakończyło rozmowy prowa-
dzone w AMP od końca ubie-
głego roku. – Przeciągające 
się negocjacje płacowe na 
2016 rok były bardzo trudne 
zarówno dla pracodawcy, 
jak i dla związków. Każda ze 
stron miała inne oczekiwania, 
zarówno co do wysokości 
podwyżek, jak i do sposobu 
rozdysponowania środków 
przeznaczonych na ten cel 

– mówi Jerzy Goiński, przewod-
niczący Solidarności w AMP.

Podkreśla, że wzrost płac 
zasadniczych o 100 zł brutto 
spowoduje wzrost pozosta-
łych wskaźników wynagro-
dzeń pracowników spółki. 
Podwyżki wejdą w życie z 
dniem 1 maja. Wyrównanie 
za okres od 1 stycznia do 30 
kwietnia tego roku wpłynie 
na konta pracowników 10 
czerwca w formie jednora-

zowego świadczenia wyno-
szącego 400 zł brutto.

Oprócz podwyżek pracow-
nicy AMP otrzymają nagrodę 
roczną w wysokości 1000 zł 
brutto, która zostanie wypła-
cona w dwóch równych ratach 
– pierwsza z wynagrodzeniem 
za czerwiec, druga wraz z 
wypłatą za sierpień.

Uzgodniono także, że jeżeli 
w okresie od 1 stycznia do 31 
października spółka osiągnie 

zakładane w biznesplanie wyniki 
ekonomiczne, pracownicy otrzy-
mają jednorazową nagrodę w 
wysokości 300 zł brutto. – Jeśli 
pieniądze na tę nagrodę zostaną 
uruchomione, wpłynie ona na 
konta pracowników wraz z 
wynagrodzeniem za listopad, 
czyli do 10 grudnia – zaznacza 
Jerzy Goiński.

Kolejny zapis porozumienia 
dotyczy możliwości urucho-
mienia środków fi nansowych 

na indywidualny wzrost płac 
zasadniczych, który zostanie prze-
znaczony na regulacje płacowe 
w grupach zawodowych.

Jak dodaje szef Solidar-
ności w AMP, parafowano 
także porozumienie dotyczące 
uruchomienia od 1 stycznia 
przyszłego roku programu 
medycznego dla pracowników 
fi rmy, który będzie fi nansowany 
przez pracodawcę.

AGA

Polacy przez rządy Platformy i PSL-u stracili ok. 340 mld zł – powiedziała premier Beata Szydło w Sejmie 
podczas prezentacji raportu z audytu rządów poprzedniej koalicji. Nieprawidłowościami wykazanymi w 
audycie zajmie się teraz prokuratura. 

Audyt rządów Platformy i PSL
3

40 mld to mogło być 
8 lat obowiązywania 
programu 500+, 5 tys. 
nowo wybudowa-
nych przedszkoli, 250 

nowych szpitali i 1500 km auto-
strad. Szans i możliwości, które 
odebraliście Polakom, policzyć 
się nie da. To był egoizm, 
marnotrawstwo, pogarda dla 
państwa i obywateli – podkre-
śliła szefowa rządu. 

Wyniki audytu z pracy 
poszczególnych ministerstw w 
czasach rządów koalicji PO-PSL 
przedstawili obecni szefowie 
resortów. Minister skarbu 
państwa Dawid Jackiewicz 
prezentując swoją część raportu 
mówił m.in. o gigantycznych 
zarobkach szefów spółek z 
udziałem Skarbu Państwa w 
minionych latach. – Prezes 
Grupy Lotos zarabiał rocznie 
1,5 mln zł. Były i takie spółki, 
w których wynagrodzenia 
prezesów przekraczały 3 mln zł 
rocznie, a z odprawami nawet 
6 mln zł rocznie. Prezes Orlenu 
za rok 2015 uzyskał 6,5 mln zł, 
łącznie z odprawą – wyliczał 
Jackiewicz. 

Rozrzutność i marnotrawstwo
Powszechnym zjawiskiem w 
spółkach Skarbu Państwa było 
również m. in. przeznaczanie 
dziesiątek milionów zł na 
różnego rodzaju zewnętrzne 
usługi. – Mamy grupę kapita-
łową, która wydała w latach 
2014-2015 na usługi doradcze i 
marketingowe kwotę w wyso-
kości ponad 209 mln. Jedna z 
grup kapitałowych poniosła 

koszty na zewnętrzną obsługę 
prawną w 2015 roku w wyso-
kości 33 mln zł, pomimo że 
grupa ta, uwaga, zatrudnia 
46 etatowych radców praw-
nych – wymieniał minister 
Jackiewicz. 

Długi i wyprzedaż majątku
Wicepremier i minister rozwoju 
Mateusz Morawiecki w swoim 
wystąpieniu ocenił, że rządom 
poprzedniej ekipy towarzyszył 
brak jakiejkolwiek komplek-
sowej polityki gospodarczej i 
ogromne zwiększenie długu 
publicznego. – Rozwijaliśmy się 
w ogromnym stopniu w oparciu 
o wzrost długu publicznego. 

W 2007 roku, dług publiczny 
wynosił 511 mld. Dzisiaj to jest 
ponad 900 mld, ale jednocześnie 
skonsumowaliście państwo 
160 mld z OFE – podkreślił 
szef resortu rozwoju.

Morawiecki skrytykował 
również masową prywatyzację 
majątku narodowego dokony-
waną przez rządy PO-PSL, a 
także przez poprzednie ekipy od 
lat dziewięćdziesiątych. – Dzisiaj 
mamy taką sytuację, że tylko 
50 proc. naszego przemysłu 
jest w rękach przemysłowców i 
przedsiębiorców polskich, a 65 
proc. sektora bankowego jest 
w rękach zagranicznych. 2/3 
naszego eksportu jest wypra-

cowywane przez fi rmy z kapi-
tałem zagranicznym. 2/3 marż 
i zysków trafia do kieszeni 
podmiotów zagranicznych 
– wyliczał wicepremier. 

Horoskopy dla psów
Minister rozwoju wskazał też 
m.in. na nieudolność poprzed-
niej ekipy w wydatkowaniu 
środków unijnych. Jak tłuma-
czył po przejęciu władzy przez 
obecny rząd, okazało się, że 
z powodu niefrasobliwości 
poprzedniej koalicji grozi 
nam utrata środków unij-
nych w wysokości 9 mld euro. 
Błędny w ocenie ministra był 
również sposób wydawania 

pieniędzy pochodzących z UE. 
Jak podkreślił, środki te były 
marnotrawione na projekty 
nie niosące żadnych korzyści 
dla obywateli. Jako przykłady 
najbardziej absurdalnych 
projektów fi nansowanych ze 
środków unijnych Morawiecki 
wskazał m.in. horoskopy dla 
psów, wirtualne cmentarze, 
budowę 9 kilometrów słupków 
w szczerym polu czy projekt 
dotyczący innowacyjnego 
pudełka do butów. 

Dokręcanie śruby obywatelom
Raport dotyczący finansów 
państwa oraz funkcjonowania 
systemu podatkowego zapre-

zentował minister fi nansów 
Paweł Szałamacha. Jak zazna-
czył, dochody budżetowe z 
tytułu podatków spadły w 
ciągu 8 lat rządów poprzed-
niej koalicji o ok. 3 proc. PKB. 
Z kolei reakcją ówczesnego 
rządu na malejące wpływy 
budżetowe zamiast działań na 
rzecz uszczelnienia systemu 
podatkowego było wyłącznie 
podnoszenie stawek podatków 
dla zwykłych obywateli.

Jednocześnie, jak wyka-
zała minister rodziny, pracy 
i polityki społecznej Elżbieta 
Rafalska, zwiększeniu opodat-
kowania zwykłych obywa-
teli towarzyszyło radykalne 
ograniczenie świadczeń z 
pomocy społecznej. – W 2006 
roku liczba korzystających z 
pomocy społecznej wynosiła 
3 mln, w roku 2015 skurczyła 
się do 1 mln 770 tys. – mówiła 
minister Rafalska. Podkreśliła 
jednocześnie, że spadek liczby 
osób uprawnionych do świad-
czeń z pomocy społecznej nie 
wynikał z poprawy sytuacji 
materialnej społeczeństwa, 
tylko z zamrożenia progów 
dochodowych uprawniających 
do korzystania ze świadczeń.

Nieprawidłowościami wska-
zanymi w audycie mają się 
zająć organy ścigania. 13 maja 
minister koordynator ds. służb 
specjalnych Mariusz Kamiński 
oświadczył, że na podstawie 
informacji zawartych w audycie 
do prokuratury trafi  19 zawia-
domień. Dodał, że nie jest to 
ostateczna liczba. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: fl ickr.com/Kancelaria Premiera
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45 tys.
dzieci, które jesienią ubiegłego roku 
w wieku 6 lat rozpoczęły naukę w szkołach 
podstawowych będzie powtarzać klasę 
– poinformowało Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. To blisko 12 proc. spośród 
wszystkich dzieci, które w ubiegłym roku 
w wieku 6 lat poszły do I klasy. Możliwość 
powtarzania klasy została wprowadzona 
ubiegłoroczną nowelizacją ustawy o systemie 
oświaty. Nowela zniosła obowiązek szkolny 
dla sześciolatków. Od 1 września 2016 roku 
o posłaniu sześciolatków do szkół będą 
decydować rodzice.

LICZBA tygodnia

S
iedzieje, ojacie! Premier pojechała do 
Watykanu w czarnej chustce na głowie, 
Radzio Sikorski nazwał Macierewicza 

świrem, a złoty mercedes wcale nie był 
złoty. Po drugiej stronie jeszcze większy 
ubaw i jajca jak berety. Feministki założyły 
se papierowe torby na głowy, nowoczesny 
Rychu znowu palnął gafę, a alimenciarz 
został bohaterem Kongresu Kobiet. Schetyna 
nie przyszedł na spotkanie do prezesa, a 
prezes nie pójdzie na spotkanie do Schetyny. 
I tak dzień w dzień od pół roku z okładem. 
Coraz większa jazda, coraz gęstsze opary 
absurdu i z jednej, i z drugiej strony. 

Niektórzy się cieszą, bo taką nawalankę 
po prostu lubią i nigdy im się nie znudzi. 
Innych ona pewnie już męczy. Tłumaczą 
jednak, że przynajmniej dzisiaj mamy 
wreszcie jako taki pluralizm, jako taką 
równowagę. I choć o 19.00 wciąż poka-
zują wyłącznie, jak Tutsi leją Hutu, to o 
19.30 na innym kanale możemy obejrzeć, 
jak Hutu dają łupnia Tutsi. Trudno takiej 
argumentacji nie przyznać racji. A jeszcze 
trudniej dziwić się komuś, kto przez 8 lat 
dostawał po głowie, że teraz, gdy zyskał 
przewagę, ma ochotę się odwinąć. 

Jest jeszcze druga strona medalu. Gdy 
nawalanka zajmuje cały czas antenowy i 
wypełnia szczelnie szpalty gazet, to nie ma 
już miejsca na nic innego. W wieczornych 
serwisach informacyjnych, po codziennej 
dawce propagandy i obrony przed propa-
gandą wrażą, czasu starcza już tylko na 
pogodę i sport. Konsekwencje mogą 
być znacznie poważniejsze niż tylko to, 
że większość widzów powie „dość” i 
zamiast serwisu następnym razem obejrzy 
mecz albo serial. 

Unia Europejska negocjuje w całkowitej 
tajemnicy przed opinią publiczną umowę 
TTIP. Wedle ofi cjalnej narracji umowa ma 
znieść bariery w wolnym handlu między 
UE i Stanami Zjednoczonymi, przyczy-
niając się tym samym do gospodarczego 
rozkwitu po obu stronach Atlantyku. W 
rzeczywistości TTIP ma służyć wielkim 
międzynarodowym korporacjom, które 
jeśli umowa wejdzie w życie, będą mogły 

narzucić poszczególnym państwom swoją 
wolę, gwiżdżąc sobie na takie mrzonki jak 
suwerenność czy demokracja. 

Brzmi to jak scenariusz ponurego fi lmu 
science fiction, ale zagrożenie jest jak 
najbardziej realne. 24 lata temu USA 
zawarło podobną umowę z Meksykiem i 
Kanadą. Zniesienie barier handlowych dla 

Meksyku skończyło się tym, że został on 
zalany towarami produkowanymi przez 
znacznie bogatszego i silniejszego sąsiada. 
Jedna czwarta meksykańskich rolników 
porzuciła swoje gospodarstwa, bo nie była 
w stanie konkurować z bogatymi amery-
kańskimi farmerami. Połowa populacji 
tego kraju żyje w biedzie. 

Czy tak będzie też w Polsce po podpisaniu 
TTIP? Możliwe, że przesadzam. Nie wiem, 
chociaż bardzo chciałbym się dowiedzieć. 
Niestety, nie mam na to najmniejszych 
szans. Politycy z obu stron barykady, 
których wybraliśmy do pilnowania naszych 
interesów, wolą zajmować się liczeniem 
uczestników marszu KOD i zabawą w 
chowanego z prezesem Rzeplińskim. Z 
kolei media tej zabawie ochoczo wtórują. 
Na nic innego czasu już nie wystarcza.

TRZECI Z CZWARTĄ;)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: demotywatory.pl

Gdy nawalanka wypełnia 
szczelnie szpalty gazet, nie 
ma już miejsca na nic innego. 
W serwisach informacyjnych, 
po dawce propagandy i obrony 
przed propagandą wrażą, czasu 
starcza już tylko na pogodę i sport.

INNI napisali

Wypłata 
w kurczakach

Jak poinformowała BBC, a w ślad za nią 
Polska Agencja Prasowa i większość 
największych portali internetowych 

w Polsce, nauczyciele z Nukus, stolicy 
autonomicznej Republiki Karakałpacji w 
Uzbekistanie otrzymują pensje w świeżo 
wyklutych kurczętach. Powodem jest 
brak pieniędzy w bankach W ubiegłym 
roku pensje wypłacano im w ziemnia-
kach, marchewkach i dyniach. Miejscowe 
władze twierdzą, że każdy kurczak przeka-
zywany nauczycielom został wyceniony 
na równowartość 2,5 dolara i można go 
sprzedać. Jednak według BBC na tamtej-
szych targowiskach pisklęta można kupić 
za dwa razy niższą cenę. 

Uzbekistan ma nieustanne kłopoty z 
wypłacaniem pensji pracownikom budże-
tówki. Przed miesiącem pracownicy sektora 
publicznego z Taszkientu, stolicy tej byłej 
radzieckiej republiki skarżyli się, że od 
dwóch miesięcy nie otrzymują pensji. 
Mieszkańcy Uzbekistanu o taką sytuację 
obwiniają skorumpowane władze. Starają 
się jednak nie tracić poczucia humoru. 
„Rosół na śniadanie, smażony kurczak na 
lunch i kura na obiad – przynajmniej jest 
to odżywcze” – żartował jeden z uzbeckich 
rozmówców BBC. 

Polacy są bogatsi 
od Greków

Jak podał dziennik Rzeczpospolita, 
Polska pod względem poziomu życia 
przegoniła Grecję. Tak przynajmniej 

wynika z danych Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego (MFW), według 
których przy uwzględnieniu realnej mocy 
nabywczej walut narodowych w 2015 
roku dochód na mieszkańca wynosił w 
Grecji 26 449 dolarów, a w Polsce był o 6 
dolarów wyższy. Różnica jest niewielka, 
ale zdaniem MFW będzie się ona szybko 
powiększać i w przyszłym roku wyniesie 
1500 dolarów.

W 2004 roku, gdy Polska wchodziła 
do Unii Europejskiej od Grecji dzielił nas 
ogromny dystans. Tam dochód narodowy na 
mieszkańca wynosił 96 proc. średniej w UE, 
podczas gdy w Polsce był niemal dwukrotnie 
niższy i wynosił 49 proc. średniej.

Choć Grecja jest pierwszym krajem 
zachodniej Europy, który po przeszło 
ćwierćwieczu gonienia udało nam się 
doścignąć, to warto pamiętać, że to nie tylko 
skutek wzrostu gospodarczego w Polsce, 
ale też w ogromnym stopniu efekt kryzysu 
w Grecji i wprowadzenia narzuconego 
przez Niemcy planu oszczędnościowego, 
co spowodowało, że dochód narodowy 
Grecji w ciągu czterech lat spadł o 1/3.

Strajki i protesty 
we Francji

W
e Francji od dwóch miesięcy 
trwają masowe protesty przeciwko 
forsowanym przez rząd zmianom 

w prawie pracy, które liberalizują rynek 
pracy, wydłużają godziny pracy w skali 
tygodnia, ułatwiają zwalnianie pracow-
ników i i ograniczają uprawnienia związków 
zawodowych. W ubiegłym tygodniu rząd 
Francoise’a Hollande’a wprowadził w życie 
nowy kodeks pracy bez głosowania w 
niższej izbie parlamentu, co spowodowało 
eskalację protestów. 

17 maja przez największe miasta kraju 
z Paryżem na czele przetoczyły się wielo-
tysięczne manifestacje. W stolicy Francji 
demonstrowało 55 tys. osób. Doszło do 
zamieszek i starć z policją. Do protestów 
przyłączyli się kierowcy ciężarówek, blokując 
drogi dojazdowe do portów. Obawiają się 
spadku dochodów, bo projekt reformy 
prawa pracy przewiduje redukcję stawek za 
nadgodziny. 18 maja do strajku przystąpili 
kolejarze. W tym dniu kursował średnio co 
drugi pociąg. Protestowali też pracownicy 
portów z północnego wybrzeża kraju, co 
spowodowało konieczność anulowania 
części połączeń promowych pomiędzy 
Francją a Wielką Brytanią. 

OPRAC. NY
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Mostostal Zabrze
» SOLIDARNOŚĆ ZE SPÓŁKI MOSTOSTAL ZABRZE 
REALIZACJE PRZEMYSŁOWE SA z siedzibą w 
Kędzierzynie-Koźlu wynegocjowała nowy taryfi kator 
płac. Dzięki temu płace zasadnicze pracowników 
produkcyjnych we wszystkich oddziałach spółki wzrosną 
o co najmniej 168 zł brutto, a pracowników umysłowych 
o minimum 100 zł brutto. Wyższe pensje zostaną 
wypłacone w czerwcu wraz z wypłatą za maj.
O zmianę taryfi katora płac związkowcy wystąpili podczas 
rozmów płacowych pod koniec 2015 roku. Wówczas 
pracodawca nie zgodził się na podwyżki wynagrodzeń, 
przyznając załodze tylko jednorazową premię. 
– Przystaliśmy wtedy na takie rozwiązanie ze względu 
na trudną kondycję ekonomiczną spółki, ale w zamian 
zobowiązaliśmy pracodawcę do rozpoczęcia negocjacji w 
sprawie zmiany taryfi katora płac. Negocjacje zakończyły 
się sukcesem. Nowy taryfi kator z wyższymi stawkami 
godzinowymi zaczął obowiązywać w maju. To był jedyny 
sposób na to, by po kilku latach bez podwyżek pracownicy 
wreszcie zaczęli otrzymywać wyższe płace – mówi Andrzej 
Talaga, szef Solidarności w Mostostalu Zabrze.
Talaga zapowiada, że gdy tylko poprawi się sytuacja fi nansowa 
spółki, zakładowa Solidarność wystąpi do pracodawcy o 
kolejne podwyżki płac. Związkowcy spodziewają się, że 
informacje na temat kondycji przedsiębiorstwa zarząd 
przedstawi im na początku 2017 roku. 
W oddziałach spółki Mostostal Zabrze Realizacje 
Przemysłowe SA w Kędzierzynie-Koźlu, Czechowicach-
Dziedzicach, Częstochowie, Katowicach i Opolu zatrudnionych 
jest ponad 800 pracowników. Przedsiębiorstwo wykonuje 
m.in. konstrukcje stalowe.

Lasy Państwowe
» Z OKAZJI DNIA LEŚNIKA WSZYSTKIM 
PRACOWNIKOM przedsiębiorstwa Lasy Państwowe 
została wypłacona nagroda w wysokości 1000 zł brutto. 
Nagrodę fi nansową z okazji branżowego święta gwarantuje 
pracownikom przedsiębiorstwa Ponadzakładowy Układ 
Zbiorowy Pracy. Jej wysokość co roku ustala pracodawca, a 
następnie akceptują ją związki zawodowe. 
Jak mówi Janusz Wojciechowski, przewodniczący 
Solidarności w Nadleśnictwie Brynek, wysokość nagrody 
uzależniona jest od aktualnej sytuacji fi nansowej spółki. 
– W tym roku jest ona na dość dobrym poziomie. To 
świadczy, że obecnie kondycja ekonomiczna Lasów 
Państwowych jest przyzwoita. W poprzednich latach 
zdarzało się, że bywało u nas krucho i nagrody z okazji Dnia 
Leśnika były znacznie niższe – podkreśla Wojciechowski.
W całej Polsce Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe zatrudnia ponad 20 tys. pracowników. 

BEA

Komunikat

UWAGA
Drodzy Czytelnicy, informujemy, że 
następny numer Tygodnika ukaże 
się 2 czerwca.

Redakcja TŚD
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Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach zaapelowało do prezesów Newag SA 
oraz Grupy PKP SA o podjęcie rozmów na temat sprzedaży gliwickiego zakładu Newagu na rzecz jednej ze 
spółek PKP. Ma to być sposób na utrzymanie produkcji nowoczesnych lokomotyw na Śląsku i miejsc pracy ponad 350 osób.

Interwencja WRDS w sprawie Newagu
P

rzyszłość gliwickiego 
zakładu Newag SA 
oraz potencjalne 
konsekwencje plano-
wanych przekształceń 

w spółce były głównym tematem 
posiedzenia prezydium Woje-
wódzkiej Rady Dialogu Społecz-
nego w Katowicach, które odbyło 
się 11 maja.  W spotkaniu brali 
udział przedstawiciele strony 
społecznej w gliwickim zakładzie 
Newag SA oraz pełnomocnik 
zarządu spółki.

– Po wnikliwym zapoznaniu 
się ze stanowiskami obu stron 
prezydium WRDS postanowiło 
zwrócić się z apelem do zarządu 
Newag SA o odstąpienie od 
planu likwidacji zakładu w 
Gliwicach i podjęcie rozmów 
w sprawie sprzedaży zorgani-
zowanej części tego przedsię-
biorstwa do jednej ze spółek 
Grupy PKP SA z jednoczesnym 
przekazaniem pracowników na 
zasadzie art. 231 Kodeksu pracy. 
W ocenie prezydium WRDS takie 
rozwiązanie byłoby korzystne 
zarówno ze względu na plany 
i interesy Newag SA związane 
z optymalizacją produkcji i 
zysków, jak również ze względu 
na gospodarcze i społeczne 
znaczenie gliwickiego zakładu 

dla naszego regionu – czytamy 
w piśmie prezydium WRDS skie-
rowanym 12 maja do prezesa 
Newag SA Zbigniewa Konieczka.

W ocenie prezydium WRDS 
zakup gliwickiego zakładu byłby 
również korzystnym rozwiąza-

niem dla Grupy PKP ze względów 
fi nansowych i logistycznych 
oraz znacząco wzmocniłoby 
potencjał spółki. Prezydium 
WRDS zadeklarowało gotowość 
do uczestnictwa w rozmowach 
stron i wsparcia działań mają-

cych na celu realizację procesu 
przejęcia zakładu Newag SA w 
Gliwicach przez Grupę PKP SA.

5 maja przedstawiciele Newag 
SA poinformowali działające 
w firmie związki zawodowe 
o planach przekształceń w 

spółce. Rozpatrywane są cztery 
scenariusze dotyczące przy-
szłości Centrum Kompetencji 
Pojazdów Szynowych w Gliwi-
cach. Pierwszy z nich zakłada 
likwidację zakładu i przeniesienie 
produkcji do Nowego Sącza. 

Drugi – jego funkcjonowanie w 
dotychczasowej formule. Trzeci 
możliwy wariant to sprzedaż 
lub wydzierżawienie zakładu 
obcemu inwestorowi, czwarty 
zakłada przeniesienie napraw 
lokomotyw spalinowych z 
Nowego Sącza do Gliwic. W 
ocenie związkowców najbardziej 
prawdopodobny wariant to 
zamknięcie gliwickiego zakładu  
o czym świadczą chociażby 
wypowiedzenia umów o pracę 
wręczone 23 pracownikom CKPS 
pod  koniec kwietnia.

Należące do Newagu CKPS 
zajmuje się produkcją lokomotyw 
elektrycznych oraz remontem 
taboru wykorzystywanego przez 
przewoźników kolejowych, 
w tym PKP Intercity. Obecnie 
w Gliwicach produkowane 
są nowoczesne lokomotywy 
elektryczne Dragon i Griffi  n. 
Zakład zajmuje się również 
remontem taboru należącego 
m.in. do spółek z grupy PKP.

Newag SA posiada zakłady 
produkcyjne w Gliwicach i 
Nowym Sączu, w których łącznie 
pracuje ok. 1780 osób. Od 2013 
roku spółka jest notowana na 
warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych.

ŁUKASZ KARCZMARZYK, NY

Foto: commons.wikimedia.org/Travelarz

Ruch Śląsk może fedrować
Okręgowy Urząd Górniczy w 
Katowicach zmienił zdanie 
i zaakceptował dodatek do 
Planu Ruchu KWK Wujek Ruch 
Śląsk pozwalający rozpocząć 
wydobycie na nowej ścianie 
rudzkiej części kopalni. Gdyby 
tak się nie stało, Ruch Śląsk 
najprawdopodobniej zostałby 
zlikwidowany.

– Gdy tylko informacja o 
pozytywnej dla nas decyzji OUG 
dotarła na kopalnie, kombajny 
ruszyły do pracy. To był ostatni 
moment. Gdyby roboty nie 
rozpoczęły się do połowy maja, 
stracilibyśmy płynność wydo-
bycia i w przyszłym roku nie 
mielibyśmy czego fedrować 
– mówi Piotr Bienek, przewod-
niczący Solidarności w kopalni 
Wujek Ruch Śląsk.

19 kwietnia Okręgowy Urząd 
Górniczy w Katowicach wydał 
negatywną decyzję dotyczącą 
rozpoczęcia wydobycia z kluczo-
wego dla przyszłości kopalni 
pokładu 506, uzasadniając ją 
względami bezpieczeństwa. W 
ocenie związków zawodowych 
odmowna decyzja OUG nie 
miała żadnych podstaw mery-
torycznych. Jak wskazywali, 
wydobycie w rudzkiej kopalni 
zostało przemodelowane w 
taki sposób, że należy ona 
obecnie do najbezpieczniej-
szych. Potwierdziła to opinia 
komisji ds. zagrożeń Wyższego 
Urzędu Górniczego. – Kosztem 
skrócenia żywotności kopalni 

zrezygnowaliśmy całkowicie 
z Pola Panewnickiego, gdzie 
w poprzednich latach docho-
dziło do wstrząsów i tragedii. 
Dzisiaj mamy do dyspozycji 
obszary o najniższym z możli-
wych stopniu zagrożenia 
tąpaniami, w których zalega 
wysokiej jakości węgiel z tzw. 
warstwy siodłowej – tłumaczy 
przewodniczący.

Po negatywnej decyzji OUG 
w rudzkiej kopalni przeprowa-
dzono masówki informacyjne 
dla załogi. 22 kwietnia związki 
zawodowe zorganizowały 
konferencję prasową przed 
siedzibą Wyższego Urzędu 
Górniczego w Katowicach. 
– Dopiero po tych działaniach 
i nagłośnieniu sprawy przez 
media, za co jesteśmy bardzo 
wdzięczni, OUG zaczęło z nami 
rozmawiać merytorycznie. 

Odbyło się spotkanie z udziałem 
dyrekcji naszej kopalni, w 
trakcie którego wszystkie wątpli-
wości zgłoszone przez urząd 
zostały wyjaśnione. Dzięki 
temu nasz zakład ma przed 
sobą perspektywę spokoj-
nego funkcjonowania przez 
co najmniej kilkanaście lat 
– podkreśla Piotr Bienek.

Rudzka cześć kopalni Wujek 
jako jedyna w Katowickim 
Holdingu Węglowym posiada 
w 100 proc. złoża węgla kokso-
wego, którego eksploatacja jest 
obecnie znacznie bardziej opła-
calna niż w przypadku węgla 
energetycznego. Kopalnia 
Wujek składająca się z Ruchu 
Wujek w Katowicach oraz 
Ruchu Śląsk w Rudzie Śląskiej 
zatrudnia łącznie ok. 3,1 tys. 
pracowników.

ŁK

Rozmowy płacowe w Yazaki
17 maja w spółce Yazaki Auto-
motive Products Poland w 
Mikołowie odbyła się kolejna 
tura negocjacji płacowych. 
Pracodawca po raz pierwszy 
przedstawił swoje propozycje, 
ale znacząco odbiegają one 
od oczekiwań pracowników.

Zakładowa Solidarność 
domaga się podwyżek w wyso-
kości 500 zł brutto dla wszystkich 
pracowników fi rmy oraz wpro-
wadzenia dodatku stażowego. 
Związkowcy proponują, by 
dodatek dla pracowników ze 
stażem pracy dłuższym niż 5 lat 
wynosił 5 proc. płacy minimalnej, 
dla pracowników ze stażem pracy 
co najmniej 10-letnim 10 proc., 
i 15 proc. dla osób zatrudnio-
nych w spółce powyżej 15 lat. 

Kolejny postulat dotyczy 
wprowadzenia minimalnego 
wynagrodzenia dla pracow-
ników zatrudnionych w Yazaki 
dłużej niż 24 miesiące. W ocenie 
związkowców powinno ono 
zostać ustalone na poziomie 
120 proc. płacy minimalnej.

Przewodnicząca zakła-
dowej Solidarności Katarzyna 
Grabowska podkreśla, że zgło-
szone przez związek postulaty 
są wyrazem oczekiwań załogi. 
– Żądania, które zgłosiliśmy 
pracodawcy są możliwe do zrea-
lizowania, nawet jeżeli zostaną 
rozłożone w czasie – podkreśla 
Katarzyna Grabowska.

W sumie Solidarność zgło-
siła 9 postulatów. Wśród nich 

znajduje się m.in. podwyższenie 
premii bożonarodzeniowej o 
500 zł netto, czyli do kwoty 
1300 zł na rękę dla wszystkich 
pracowników oraz wprowa-
dzenie dodatkowej premii 
rocznej dla osób, które przez 
12 kolejnych miesięcy otrzy-
mywały premię frekwencyjną.

Jak zaznacza Grabowska 
podczas rozmów 17 maja 
pracodawca po raz pierwszy 
przedstawił swoje propozycje. 
– Pracodawca zaproponował 
jedynie podwyżki średnio po 
70 zł brutto na pracownika 
od lipca tego roku i kolejne 
50 zł brutto od stycznia 2017 
roku – mówi przewodnicząca 
zakładowej Solidarności.

W rozmowach płacowych 
oprócz pracodawcy i Solidar-
ności bierze udział przedstawi-
ciel drugiego związku zawo-

dowego działającego w fi rmie 
– Sierpnia’80. Organizacja ta 
przedstawiła swoje postulaty, 
domagając się m.in. podwyżek 
w wysokości 300 zł brutto, 
ale tylko dla pracowników 
o stażu pracy dłuższym niż 
12 miesięcy. – Nie udało nam 
się dojść do porozumienia z 
drugim związkiem w sprawie 
stworzenia jednej reprezen-
tacji i uzgodnienia wspólnych 
postulatów. To może utrudnić 
prowadzenie rozmów, ale posta-
ramy się reprezentować załogę 
jak najlepiej – zapowiada Kata-
rzyna Grabowska.

Podkreśla, że regulacje 
płacowe powinny wejść w życie 
1 lipca. Taki termin został wyzna-
czony w poprzednim porozu-
mieniu płacowym podpisanym 
w styczniu ubiegłego roku.

AK

Foto: commons.wikimedia.org/Eugen Foto: TŚD
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Ostatnia szansa na 
zakończenie konfl iktu
Związki zawodowe z Zagłę-
biowskiego Centrum Onko-
logii w Dąbrowie Górniczej i 
dyrekcja placówki ponownie 
zwróciły się z prośbą o pomoc 
w rozwiązaniu konfliktu do 
Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego. – To jest ostatnia 
szansa na zakończenie rozmów 
płacowych przy stole negocja-
cyjnym – podkreśla Elżbieta 
Żuchowicz, przewodnicząca 
Solidarności w szpitalu.

Spór zbiorowy trwa w szpitalu 
od sześciu miesięcy. Biorą w nim 
udział wszystkie związki zawodowe 
funkcjonujące w placówce, doma-
gając się podwyżek wynagrodzeń 
w wysokości 300 zł brutto dla 
wszystkich pracowników szpitala. 
Elżbieta Żuchowicz podkreśla, że 
od momentu rozpoczęcia sporu 
ani raz nie doszło do zbliżenia 
stanowisk stron. – Dyrektor optuje 
za rozwiązaniami dla jednej grupy 
zawodowej, my domagamy się 
polepszenia płac wszystkich 
pracowników. Do tej pory nie 
zaproponował żadnego rozwią-
zania, które umożliwiłoby podpi-
sanie porozumienia. Cały czas 
zasłania się brakiem kontraktu z 

NFZ dla Zagłębiowskiego Centrum 
Onkologii. My bez przerwy na coś 
czekamy, albo na wybudowanie 
centrum, albo na kontrakt. Ta 
sytuacja trwa od wielu miesięcy. W 
dodatku dyrektor nie wywiązuje 
się z obietnic składanych stronie 
związkowej – dodaje Żuchowicz.

Pierwsze posiedzenie Wojewódz-
kiej Rady Dialogu Społecznego 
poświęcone sytuacji w dąbrowskim 
szpitalu odbyło się 15 kwietnia. 
Ustalono wówczas, że strony wrócą 
do rozmów, wyznaczając równo-
cześnie termin ich zakończenia na 
8 maja. Uzgodniono także, że jeżeli 
w tym czasie związki zawodowe i 
dyrektor szpitala nie dojdą do poro-
zumienia, konfl iktem w placówce 
ponownie zajmie się WRDS.

Elżbieta Żuchowicz zaznacza, 
że równolegle z podpisaniem 
wniosku do WRDS o pomoc 
w zakończeniu sporu, związki 
rozpoczęły przygotowania do 
referendum strajkowego. – Zadamy 
pracownikom pytanie dotyczące 
strajku w przypadku niespełnienia 
żądań płacowych przez dyrektora 
– dodaje przewodnicząca Solidar-
ności w dąbrowskim szpitalu.

AK 

KRÓTKO

Nagrody w Grupie 
Huta Łabędy
» 2900 ZŁ BRUTTO WYNIOSŁA TEGO-
ROCZNA NAGRODA z okazji Dnia Hutnika 
w Hucie Łabędy w Gliwicach. Pieniądze trafi ły 
na konta pracowników w ubiegłym tygodniu. 
Wypłatę nagrody z okazji branżowego święta 
gwarantuje załodze Zakładowy Układ Zbio-
rowy Pracy. Jej wysokość uzgadniają wspólnie 
z zarządem huty przedstawiciele zakładowych 
organizacji związkowych. 
Jak poinformował Czesław Ryś, przewodniczący 
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 
NSZZ Solidarność w Hucie Łabędy, na wniosek 
strony związkowej nagrodę z okazji Dnia Hut-
nika otrzymali nie tylko zatrudnieni w hucie, 
ale również pracownicy pozostałych zakładów 
wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Huta 
Łąbędy. Jednak w tym przypadku wysokość 
wypłaconej sumy uzależniona została od wyni-
ków ekonomicznych poszczególnych spółek. 
Gliwicka Huta Łabędy zatrudnia 470 pra-
cowników. Zakład produkuje obudowy górni-
cze i profi le zamknięte zimnogięte. W całej 
Grupie Kapitałowej Huta Łabędy pracuje 
około 1000 osób.

Wzrosły zarobki 
wychowawców 
» OD 50 ZŁ DO 100 ZŁ BRUTTO WZROSŁY 
PŁACE ZASADNICZE wychowawców z Centrum 
Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i 
Rodzinie w Sosnowcu. Wyższe pensje otrzymają 
razem z wypłatą za maj. Zgodnie z deklaracją 
władz Sosnowca w październiku w ośrodku 
będzie kolejna podwyżka płac, które obejmie 
wszystkich pracowników placówki.
O wzrost wynagrodzeń dla całej załogi ośrodka 
zawnioskowali w marcu do dyrekcji placówki 
związkowcy z zakładowej Solidarności. Upoważ-
nili pracodawcę do prowadzenia w ich imieniu 
negocjacji płacowych z przedstawicielami Urzędu 
Miasta. Pierwszym rezultatem rozmów jest decy-
zja o podwyżkach dla wychowawców. Jak pod-
kreśla Jolanta Szota, przewodnicząca zakładowej 
Solidarności, tej grupie pracowników podwyżki 
należały się w pierwszej kolejności, bo do tej pory 
zarabiali mniej niż wychowawcy z innych ośrod-
ków opiekuńczych w Sosnowcu. – Cieszymy się, 
że krzywdzące różnice płacowe zostały częściowo 
zniwelowane. Liczymy też, że w październiku wła-
dze miasta wywiążą się z deklaracji o podwyż-
kach dla całej załogi, która na wzrost płac czeka 
już od dwóch lat – dodaje Jolanta Szota.
Sosnowieckie Centrum Opiekuńczo-Wychowaw-
cze Pomocy Dziecku i Rodzinie zatrudnia ponad 
30 pracowników. To placówka całodobowa.

Nagroda z zysku
w wodociągach
» NAGRODĘ ZA 2015 ROK W WYSOKOŚCI 
ZBLIŻONEJ DO MIESIĘCZNEJ PENSJI otrzy-
mali Pracownicy Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji. Pieniądze wypłynęły 
na ich konta 10 maja. Dodatkowe wynagrodze-
nie zostało zagwarantowane załodze spółki w 
Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.
Jak informuje Andrzej Wójcik, przewodniczący 
Solidarności w spółce, wypłata tzw. trzynastej 
pensji uzależniona jest od kondycji ekonomicz-
nej fi rmy za poprzedni rok. – W zeszłym roku 
fi rma wypracowała zyski. Nie było żadnych 
przeszkód, żeby pracownicy otrzymali dodat-
kowe pieniądze – podkreśla Wójcik.
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji zatrudnia 330 pracowników. Solidar-
ność jest jednym z trzech związków zawodowych 
działających w spółce.

BG, AK

Chcą unieważnienia 
uchwały Sejmiku
Międzyzakładowa Organizacja 
Związkowa NSZZ Solidarność Pracow-
ników Ochrony Zdrowia w Zawierciu 
domaga się unieważnienia uchwały 
Sejmiku Województwa Śląskiego 
dotyczącej zbycia udziałów w 
Szpitalu Chorób Płuc w Siewierzu. 
W ocenie związkowców powinna 
także zostać zawieszona procedura 
przetargowa dotycząca sprzedaży 
placówki. 

Pismo w tej sprawie zostało skie-
rowane do Marszałka Województwa 
Śląskiego Wojciecha Saługi 13 maja.

Jak informuje Małgorzata 
Grabowska, przewodnicząca MOZ 
NSZZ Solidarność Pracowników 
Ochrony Zdrowia w Zawierciu, 
która zasięgiem swojego dzia-
łania obejmuje siewierski szpital, 
uchwała w sprawie zbycia udziałów 
spółki przez samorząd wojewódzki 
została podjęta z naruszeniem 
trybu konsultacji społecznych. 
O zamiarze tym nie zostali poin-
formowani pracownicy szpitala, 
organizacje związkowe działające 
w placówce i lokalne władze. W 
piśmie do Marszałka Województwa 
Śląskiego związkowcy podkreślili, że 
szpital jest własnością publiczną i to 
władze powiatu będzińskiego oraz 

miasta i gminy Siewierz powinny 
w pierwszej kolejności otrzymać 
propozycję przejęcia placówki. 
Tym bardziej że z informacji, do 
których udało się dotrzeć związ-
kowcom wynika, iż te ostatnie są 
zainteresowane szpitalem. – To 
byłoby najlepsze rozwiązanie, 
ale do tej pory nie rozmawiano z 
lokalnymi samorządami o przejęciu 
szpitala. Ogłoszono jedynie ofertę 
sprzedaży, jednakowo traktując 
władze samorządowe i pomioty 
prywatne – podkreśla Grabowska.

Siewierski szpital jest jedną z 
niewielu placówek w województwie 
śląskim, które zajmują się leczeniem 
chorób płuc i gruźlicy. W ostatnich 
latach został zrestrukturyzowany 
i zmodernizowany, zatrudnia ok. 
50 pracowników. 

Dwa lata temu szpital został prze-
kształcony w spółkę prawa handlo-
wego, ale kolejnych zmian właści-
cielskich nikt się nie spodziewał. 
Uchwała sejmiku o zbyciu 100 proc. 
udziałów została przyjęta przez 
stronę społeczną z zaskoczeniem. 
Dokument został przegłosowany w 
grudniu ubiegłego roku tuż przed 
Świętami Bożego Narodzenia. 

AGA

25 maja rozpoczną się zwolnienia grupowe w zakładach Kopex Machinery SA 
w Zabrzu i w Rybniku. Obejmą one w sumie 305 osób. Pomoc w staraniach o nową 
pracę zaoferowała im zakładowa Solidarność. 

Pomoc dla zwalnianych
Z

wolnionych ma zostać 
285 pracowników Kopex 
Machinery w Zabrzu i 20 
z rybnickiej Ryfamy. Jak 
podkreślają związkowcy 

z Solidarności, to i tak mniejsza 
liczba niż początkowo zakładał 
pracodawca. Podczas konsultacji 
z zarządem spółki związanych z 
wdrażaniem procedury zwolnień 
grupowych związkom zawodowym 
udało się przekonać pracodawcę do 
ograniczenia liczby zwalnianych z 
340 do 305 osób, czyli o ok. 10 proc. 
W zamian związkowcy zgodzili się 
na zawieszenie do końca 2016 roku 
Zakładowego Funduszu Świad-
czeń Socjalnych.  – Przyjęliśmy to 
rozwiązanie, bo dla nas ważne było 
każde uratowane miejsce pracy. Nie 
wiemy jeszcze, którzy konkretnie 
pracownicy odejdą ze spółki. Ich 
imienne listy będą  przedstawiane 
od 25 maja. Nie wiemy też, ilu wśród 
nich będzie członków Solidarności, 
ale zamierzamy im szczególnie 
pomagać. Jeśli okaże się, że któryś 
z naszych związkowców wyty-
powanych do zwolnienia jest w 
trudnej sytuacji materialnej, albo 
rodzinnej, to będziemy walczyć 
o niego do końca – zapowiada 
Józef Zaniewski,  przewodniczący 
Solidarności w rybnickiej Ryfamie.

W trakcie konsultacji z praco-
dawcą strona związkowa zawnio-
skowała o rozpoczęcie pilnych 
rozmów z przedstawicielami powia-
towych urzędów pracy w Zabrzu 
i Rybniku w sprawie opracowania 
programów aktywizacji zawo-
dowej dla zwalnianych osób. W 

rezultacie od 16 do 20 maja dla 
pracowników z obu zakładów 
organizowane są spotkania z urzęd-
nikami z miejscowych PUP oraz 
oddziałów Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. Ludzie informowani 
są  m.in. o tym, jakie kryteria 
należy spełnić, by skorzystać ze 
świadczenia przedemerytalnego 
czy z zasiłków dla bezrobotnych. 
– Jednak najważniejszym zadaniem 
urzędników jest analiza lokalnego 
rynku pracy pod kątem zawodów, 
w których nastąpią zwolnienia w 
naszych zakładach. Na jej podstawie 
przygotują dla ludzi oferty pracy 

zgodne z ich wyuczonymi zawo-
dami. Przedstawią im również 
możliwości przekwalifi kowania 
– informuje Zaniewski. 

Merytoryczną pomoc w stara-
niach o nową pracę zaoferowali 
pracownikom związkowcy z zakła-
dowej Solidarności. – Pomożemy 
każdemu, bez względu na jego 
przynależność związkową. M.in. 
wszystkim, którzy się do nas 
zwrócą, pokażemy, jak poprawnie 
zredagować CV. Przygotujemy ich 
również do rozmów kwalifi kacyj-
nych z potencjalnymi pracodaw-
cami – dodaje przewodniczący.

O redukcji zatrudnienia praco-
dawca poinformował stronę związ-
kową 15 kwietnia. Podał, że przy-
czyną zwolnień jest związana 
z dekoniunkturą w górnictwie 
bardzo trudna sytuacja ekono-
miczna spółki i jej właściciela 
– Grupy Kapitałowej Kopex SA 
w Katowicach.

Zabrzański zakład Kopex Machi-
nery zatrudnia ponad 900 pracow-
ników, a rybnicka Ryfama ponad 
300 osób. Spółka to największy 
w Polsce producent maszyn i 
urządzeń górniczych.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Foto: commons.wikimedia.org/Peabody Energy, Inc.
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Z Rafałem Górskim, prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich rozmawiał Łukasz Karczmarzyk

Cisza przed burzą
Kilka lat temu przez Europę 
przetoczyła się gigantyczna 
fala protestów przeciwko 
umowie ACTA. Dzisiaj toczą 
się negocjacje nad umową 
TTIP (Transatlantyckie Part-
nerstwo w dziedzinie Handlu i 
Inwestycji), która budzi chyba 
jeszcze większe kontrowersje. 
Dlaczego ludzie nie protestują?

– Przede wszystkim nie 
należy tu mówić jedynie o 
umowie TTIP, ale o pakiecie 
trzech umów, do którego należą 
również umowa TISA dotycząca 
liberalizacji międzynarodo-
wego handlu usługami i CETA, 
czyli kompleksowa umowa 
gospodarczo-handlowa między 
UE i Kanadą. Ta ostatnia już 
jest wynegocjowana i czeka 
na zatwierdzenie. Wracając 
do ACTA, trzeba pamiętać, że 
w tamtym przypadku nego-
cjacje również trwały kilka 
lat i nikt się tym specjalnie 
nie interesował. Szczęśliwy 
zbieg okoliczności sprawił, 
że ACTA stała się tematem z 
pierwszych stron gazet. Dzisiaj 
sytuacja wydaje się dosyć 
podobna, prawdopodobnie 
znowu mamy do czynienia 
z ciszą przed burzą.
W mediach umowy TIPP, CETA 
czy TISA przewijają się co jakiś 
czas, jednak wciąż pozostają na 
marginesie debaty publicznej. 
A jak wygląda poziom wiedzy 
na temat tych umów wśród 
polityków?

– INSPRO prowadzi obywa-
telską kampanię dotyczącą 

tych umów i niestety dochodzi 
do kuriozalnych sytuacji, w 
których posłowie dopiero od 
nas dowiadują się, czym one są. 
Kilka dni temu pan prezydent 
Andrzej Duda gościł w Kana-
dzie i powiedział tam, iż ma 
nadzieję, że Polska będzie pierw-
szym krajem który podpisze 
umowę CETA. Wypowiedzi 
przedstawicieli polskiego rządu 
na temat tych umów również 
są niejednoznaczne. To bardzo 
niepokojące.
Negocjacje dotyczące TTIP 
toczą się w całkowitej tajem-
nicy. W rozmowach oprócz 
Komisji Europejskiej i rządu 
USA uczestniczą głównie 
przedstawiciele międzyna-
rodowych korporacji. Czy 
rządy państw członkowskich 
Unii Europejskiej będą miały 
jakikolwiek wpływ na kształt 
tej umowy?

– To można porównać do 
sytuacji, w której idziemy 
wziąć kredyt do banku czy 
kupić telefon komórkowy 
na abonament. Dostajemy do 
podpisu tzw. wzorzec umowy 
zapisany drobnym druczkiem. 
Podobnie wygląda sytuacja z 
umowami TTIP, CETA i TISA. 
Rządy poszczególnych państw 
dostaną dokument spisany 
przez negocjatorów i będą go 
mogły jedynie podpisać lub 
odrzucić. Pola do jakichkolwiek 
konsultacji społecznych czy 
negocjacji nie będzie żadnego. 
Zgodnie z oficjalnym prze-
kazem celem TTIP ma być 

zniesienie barier w handlu 
między USA i Unią Europejską 
i ujednolicenie standardów 
prawnych. To brzmi dosyć 
niegroźnie...

– W praktyce to zniesienie 
barier może oznaczać ograni-
czenie praw konsumentów, 
rolników czy pracowników, a 
standardy będą ujednolicane 

jedynie w dół. Jako przykład 
można tu podać obowiązującą 
w UE tzw. zasadę ostrożności. 
Według tej zasady, gdy korpo-
racja chce wprowadzić na 
rynek jakąś nową substancję, 
musi udowodnić, że jest ona 
bezpieczna dla konsumentów. 
W USA jest odwrotnie, to 
obywatele muszą dowieść, że 

nowa substancja wprowadzona 
na rynek jest niebezpieczna. Od 
1976 roku w Stanach Zjedno-
czonych na 84 tys. substancji 
chemicznych, które znalazły się 
w obrocie handlowym, udało 
się wprowadzić ograniczenia 
tylko w przypadku 6. Nie 6 
tysięcy, ale sześciu substancji. 
Dla UE wprowadzenie podob-
nych zasad może skończyć się 
zniesieniem jakichkolwiek 
ograniczeń dotyczących jakości 
żywności, GMO itd. 
Kto zyska na TTIP? Ofi cjalna 
narracja głosi, że umowa przy-
czyni się do wzrostu gospo-
darczego w Stanach Zjedno-
czonych i Unii Europejskiej...

– Tu trzeba wyraźnie podkre-
ślić, że na tej umowie zyskają 
międzynarodowe korporacje, a 
stracą zwykli ludzie, zarówno w 
UE, jak i w USA. Jeśli chodzi o 
wpływ przyjęcia TTIP na wzrost 
gospodarczy w poszczególnych 
krajach, to kilka dni temu 
ukazał się raport dotyczący 
tej kwestii przygotowany na 
zlecenie Komisji Europej-
skiej. Na 28 państw ujętych 
w badaniu Polska znalazła się 
na 27 miejscu, wyprzedzając 
jedynie Maltę.
W umowie TTIP jest mowa o 
mechanizmie ISDS, który ma 
służyć rozstrzyganiu sporów 
między państwami i inwesto-
rami przez prywatne trybunały 
arbitrażowe... 

– Takie trybunały już działają 
na zasadach dwustronnych 
umów, które również Polska 

podpisywała w latach dzie-
więćdziesiątych ubiegłego 
wieku, a dzisiaj podpisuje się 
je w krajach Trzeciego Świata. 
Postępowania przed tymi 
trybunałami są tajne, a od ich 
orzeczeń nie ma odwołania. 
Mechanizm ISDS ma wzmocnić 
i rozszerzyć ich działalność. 
Zgodnie z ISDS, jeśli jakaś 
korporacja uzna, że regulacje 
prawne wprowadzone przez 
rząd danego państwa godzą 
w jej interesy, może pozwać 
to państwo przed trybunał 
arbitrażowy i domagać się 
gigantycznego odszkodowania. 
Co my jako obywatele możemy 
zrobić, aby nie dopuścić do 
przyjęcia umów TTIP, CETA 
i TISA?

– Największą siłą, jaką dys-
ponuje czynnik społeczny są 
związki zawodowe, a Solidar-
ność jest tu kluczowym roz-
grywającym. Musimy wspól-
nie mobilizować obywateli i 
naciskać na rządzących, aby 
rozpoczęła się prawdziwa 
debata publiczna dotycząca 
tych umów. INSPRO za pośred-
nictwem strony internetowej 
chcewiedziec.pl zbiera podpisy 
pod petycją do premier Beaty 
Szydło w sprawie zagrożeń pły-
nących z umów TTIP i CETA 
dla rolnictwa i żywności i praw 
konsumenckich. Natomiast aż 
się prosi, aby związki zawodowe 
głośno zaczęły mówić o tym, co 
te umowy oznaczają dla rynku 
pracy, praw pracowniczych 
i przemysłu.

Skutki nieprzemyślanej centralizacji usług
Od początku maja dąbrowski 
oddział ArcelorMittal Poland 
sprzątany jest sporadycznie. 
Jak informują związkowcy 
z zakładowej Solidarności, 
w szatniach i w budynkach 
biurowych panuje ogromny 
bałagan. Firma Amlux, która 
wygrała przetarg na tę usługę, 
nie wywiązuje się z podpisa-
nej umowy.

Do końca kwietnia wszyst-
kie obiekty znajdujące się na 
terenie ArcelorMittal Poland w 
Dąbrowie Górniczej sprzątało 
ponad 90 pracowników spółki 
Kodar, będącej podwykonawcą 
Impel Cleaning. Firma Amlux 
do wykonania tego zadania 
wysłała zaledwie kilka osób. 
Efekt? Do niektórych budynków 
nikt z nowej spółki sprzątającej 
nie zaglądał nawet przez kilka 
dni. – Najbardziej bulwersuje 
bałagan w sanitariatach i w 
szatniach, które powinny być 
sprzątane po każdej zmianie. 
Ludzie przychodzą z zapylonych 
hal, powinni mieć możliwość 
wykąpania się i przebrania 
w czystych pomieszczeniach 
– mówi Lech Majchrzak, wice-
przewodniczący zakładowej 
Solidarności.

Problem bałaganu związ-
kowcy zgłaszali pracodawcy 
kilkakrotnie. Po ostatniej inter-

wencji pojawiły się nieofi cjalne 
informacje o rezygnacji z usług 
spółki Amlux i powrocie do 
poprzedniej fi rmy na 3 miesiące. 
To jednak wcale nie oznacza, 
że dąbrowski oddział AMP 
szybko zostanie porządnie 
posprzątany. Przegrupowanie 
pracowników i zorganizo-
wanie pracy od początku może 
potrwać kilka dni.

Skargi do PIP
Zlecenie sprzątania oddziału 
spółce Amlux wzbudzało wątpli-

wości zakładowej Solidar-
ności od momentu ogłoszenia 
wyników przetargu. Najczar-
niejszy scenariusz zaczął się 
sprawdzać już w momencie 
rozpoczęcia przez tę firmę 
rekrutacji. Do związku zgłosili 
się pracownicy Kodaru, którym 
proponowano zatrudnienie 
w Amluksie. Zachęcano ich 
do zamian umów o pracę na 
umowy cywilnoprawne lub 
samozatrudnienie. – Pracownicy 
mieli podpisać oświadczenia, 
że nie będą na drodze sądowej 

dochodzić zawarcia stosunku 
pracy lub zgodzić się na to, by 
w przypadku źle wykonanej 
usługi, w ogóle im nie zapła-
cono. Próbowano pozbawić 
ich podstawowych praw. Poin-
formowaliśmy Państwową 
Inspekcję Pracy o łamaniu prawa 
pracy przez tę spółkę – relacjo-
nuje Majchrzak. Zaznacza, że 
niewielu pracowników zgodziło 
się na przejście do nowej fi rmy. 
Większość z nich została prze-
niesiona do innych obiektów 
sprzą tanych przez Kodar.

Zagrozili bezpieczeństwu?
Jak informują związkowcy, 
łamanie praw pracowniczych 
podczas rekrutacji pracow-
ników to tylko jeden z przy-
kładów niekompetencji nowej 
firmy sprzątającej. Równie 
karygodne jest podejście do 
kwestii związanych z bezpie-
czeństwem pracy. – W Arce-
lorMittal Poland obowiązują 
rygorystyczne zasady dotyczące 
BHP. Pracownicy każdej fi rmy 
muszą przejść cykl szkoleniowy. 
Spółka Amlux tego obowiązku 
nie dopełniła. W konsekwencji 
osoby z tej fi rmy nielegalnie 
weszły między innymi na 
Zakład Wielkie Piece, łamiąc 
wszelkie zasady bezpieczeń-
stwa. O tym, że ci ludzie będą 
tam przebywać, nie został 
poinformowany dyrektor tego 
zakładu, co jest niezgodne z 
regulaminami obowiązującymi 
w AMP – podkreśla Majchrzak.

Wierzchołek góry lodowej
Związkowcy podkreślają, że 
wyłonienie na usługi sprzątania 
niekompetentnej fi rmy nie jest 
przypadkiem, a konsekwencją 
centralizacji służb fi nansowych 
i zakupów na poziomie euro-
pejskim ArcelorMittal. Do tej 
centralizacji doszło jesienią 
ubiegłego roku i już wtedy 

zakładowa Solidarność alar-
mowała, że nie jest to dobre 
rozwiązanie. Związkowcy 
podkreślali, że jeśli decyzje 
dotyczące usług świadczonych 
na rzecz ArcelorMittal Poland 
będą podejmowane poza Polską, 
to znacznie wydłuży się ich czas, 
a jedynym kryterium stanie 
się najniższa cena. – Okazuje 
się, że znów mieliśmy rację, 
a przykład Amluksu to tylko 
wierzchołek góry lodowej. Od 
lutego mamy problem z zaopa-
trzeniem w środki czystości, 
ubrania robocze i środki ochrony 
indywidualnej – zaznacza Jerzy 
Goiński, przewodniczący Soli-
darności w AMP. Podkreśla, że 
zaczyna brakować podstawo-
wych środków ochrony osobi-
stej, m.in. rękawic, okularów, 
kasków i ubrań metalizowanych, 
które chronią pracowników 
stalowni i wielkich pieców 
przed poparzeniem.

Niestety nie jest to jedyny 
przykład nieprzemyślanej i 
niepotrzebnej centralizacji 
zakupów. Jak informuje Goiński, 
kilka tygodni temu w AMP w 
Dąbrowie Górniczej zabrakło 
wody pitnej do dystrybutorów, 
ponieważ pracownik z Francji 
odpowiedzialny za jej zamó-
wienie, przebywał na urlopie. 

AGA

Foto: inspro.org.pl

Foto: Solidarność AMP
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Blisko 700 zwiedzających uczestniczyło w Nocy Muzeów w placówkach Oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej w Katowicach oraz Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności przy kopalni Wujek. 
Tegoroczna edycja imprezy odbywała się pod hasłem „Co kryją archiwa”? 

Co kryją archiwa?
W 

t y m  r o k u 
Noc Muzeów 
z katowickim 
Instytutem 
P a m i ę c i 

Narodowej odbywała się w 
dwóch miejscach: w Oddzia-
łowym Biurze Udostępniania 
i Archiwizacji Dokumentów 
przy ul. Józefowskiej oraz w 
Centrum Edukacyjnym IPN 
„Przystanek Historia” przy ul. 
św. Jana. Podczas zwiedzania 
archiwum instytutu goście 
przebierani byli za hippisów. 
– Właśnie tej młodzieżowej 
subkultury dotyczyła jedna 
z prezentowanych podczas 
Nocy Muzeów ekspozycji. 
Na wystawie można było m. 
in.zobaczyć zdjęcia operacyjne 
Służby Bezpieczeństwa, która 
obserwowała i inwigilowała 
środowisko hippisów – mówi 
Monika Kobylańska z katowi-
ckiego oddziału IPN. Podczas 
imprezy prezentowano też 
dokumenty i zdjęcia związane 
z działaniami SB podczas piel-
grzymki Jana Pawła II do Polski 
w 1983 roku, której częścią 
była msza św. na lotnisku w 
Katowicach Muchowcu. 

Natomiast w Centrum 
Edukacyjnym „Przystanek 
Historia” pracownicy IPN zapro-

sili gości do udziału w dyskusji 
o deportacjach Ślązaków po 
1945 roku do ZSRS. Tam zapre-
zentowana została też wystawa 

o 3 Drużynie Harcerzy im. 
Tadeusza Kościuszki z Zabrza. 
– Przygotowaliśmy również 
atrakcje artystyczne. Był to 

koncert pieśni harcerskiej w 
wykonaniu Boguszowickiego 
Stowarzyszenia Społeczno-
-Kulturalnego „Ślady”, a także 

spektakl pt. „A on był...Rzecz o 
Karolu Goduli”, przygotowany 
przez uczniów Liceum Ogól-
nokształcącego im. Gustawa 

Morcinka w Rudzie Śląskiej 
– dodaje mówi Kobylańska. 
Najmłodsi uczestnicy Nocy 
Muzeów mogli zagrać w eduka-
cyjne gry planszowe.

Z kolei Śląskie Centrum 
Wolności  i  Solidarności 
zorganizowało wycieczkę na 
teren kopalni Wujek, gdzie 
zwiedzający mogli zobaczyć 
miejsca związane ze strajkiem 
górników z grudnia 1981 roku. 
– Wycieczki do kopalni od lat 
cieszą się dużym zaintereso-
waniem, tym bardziej że po 
zakładzie ludzi oprowadzają 
górnicy, którzy uczestniczyli w 
pamiętnym strajku. W tym roku 
nasi goście zwiedzili też zabyt-
kowy szyb Krakus – opowiada 
Robert Ciupa, dyrektor ŚCWiS. 
W programie imprezy było 
też zwiedzanie Muzeum Izby 
Pamięci Kopalni Wujek. Tam 
m.in. zaprezentowana została 
wystawa o pacyfi kacji zakładu. 
– Ekspozycja pokazuje 9 plansz. 
Każda z nich poświęcona jest 
jednemu z zabitych górników 
– podkreśla Robert Ciupa.

Noc Muzeów to ogólno-
europejski projekt, w który 
od 2003 roku włączyły się 
polskie placówki kulturalne 
i historyczne.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Foto: IPN

Koleżance

Justynie Latos 

oraz 

Jej Rodzinie

szczere wyrazy współczucia 
oraz słowa wsparcia

z powodu śmierci

TATY 
przekazują
przyjaciele

z NSZZ Solidarność
Tauron Ciepło

Wyrazy najgłębszego współczucia 
w bolesnych chwilach po śmierci 

TATY
Koleżance 

Justynie Latos 

oraz 

Jej Rodzinie

w imieniu 
Regionalnego Sekretariatu Służb Publicznych 

NSZZ Solidarność

przekazuje
przewodniczący
Dariusz Gierek

Wiarą i węglem ciosany
W niedzielę 22 maja o godz. 
15.30 w Rudzie Śląskiej 
Nowym Bytomiu w parafii 
pw. św. Pawła Apostoła, w 
auli Jana Pawła II odbędzie 
się spotkanie z ks. prałatem 
Bernardem Czerneckim połą-
czone z promocją książki pt. 
„Wiarą i węglem ciosany”. 
To zapis wspomnień kapłana 
będący zbiorem rozmów, jakie 
prowadzili z ks. Czerneckim 
Jan Dziadul i Marek Kempski. 

Poniżej dwa fragmenty 
wspomnień ks. prałata, które, jak 
się wydaje, powinny zachęcić 
do lektury tej książki

„Tata, jak to na Śląsku, był od 
zarabiania pieniędzy. Oddawał 
mamie chyba co do grosza 
– pokus żadnych nie miał, 
pewnie potrzebował tylko na 
bilet do Katowic. Dla mamy 
dom i rodzina były królestwem. 
Dzisiaj feministki walczą o 
wiele spraw dla kobiet, a śląskie 
kobiety właściwie od pokoleń 
były feministkami. Prawie we 
wszystkim potrafi ły zastąpić 
mężczyzn, były szanowane, 
doceniane i kochane”

„Jeśli o czymś ważnym trzeba 
było w rodzinie rozstrzygać, 
jakaś sprawa lądowała na ostrzu 
noża – to do ojca. Jego tak lub 
nie kończyło dyskusję. Budził 
naturalny szacunek, także z 
racji swojej pracy. Był przecież 
górnikiem. Tylko raz w życiu 
dostałem od ojca lanie. Na 

placu pobiłem się z kuzynem 
i podarłem mu koszulę. Jego 
rodzice przyszli do ojca z preten-
sjami. Oberwałem solidnie, a tata 
uniósł się honorem i kupił mu 
nową koszulę. A że do rozrzut-
nych nie należał, to pewnie 

uznał, że trzeba ukarać wino-
wajcę, przez którego domowy 
budżet doznał uszczerbku". 

Ks. Bernard Czernecki 
urodził się 28. kwietnia 1930 
roku w Kobiórze. Ukończył 
Śląskie Seminarium Duchowne 

w Krakowie w 1954 roku i 
w tym samym roku przyjął 
świecenia kapłańskie. 

Pierwszą pracę duszpa-
sterską jako wikariusz podjął 
w Katowicach Brynowie, rok 
później w Lublińcu, następnie 
w Świętochłowicach, Michał-
kowicach i Zabrzu-Pawłowie. 
W 1968 roku jako proboszcz 
objął parafię św. Pawła w 
Nowym Bytomiu, a sześć lat 
później parafi ę św. Katarzyny 
w Jastrzębiu-Zdroju. Od 1974 
roku duszpasterz Ludzi Pracy 
Diecezji Katowickiej. W latach 
1979-1994 był proboszczem 
kościoła „Na górce” – pw. NMP 
Matki Kościoła w Jastrzębiu-
-Zdroju i opiekunem duchowym 
górników z jastrzębskich kopalń. 
W latach 1981-2005 kapelan 
śląsko-dąbrowskiej Solidar-
ności. W czasie stanu wojen-
nego wspierał uwięzionych 
i ich rodziny, przechowywał 
solidarnościowe sztandary i 
dokumenty, pomagał ukrywa-
jącym się działaczom związ-
kowym. Był współtwórcą Komi-
tetu Pomocy Internowanym 
i Poszkodowanym, a także 
przykościelnej tajnej drukarni 
i podziemnego pisma „Ość”. 
Od 1990 roku kapelan Sekre-
tariatu Górnictwa i Energetyki 
NSZZ Solidarność, odznaczony 
Krzyżem Ofi cerskim Orderu 
Odrodzenia Polski.

NY

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

Opodatkowanie udziału pracownika w wyjeździe integracyjnym
N

iejednokrotnie praco-
dawcy lub zakładowe 
organizacje związkowe 

tworzą pracownikom możliwość 
udziału w wyjazdach integracyj-
nych. Koszty wycieczki mogą 
zostać poniesione w całości 
przez organizatora, ale też mogą 
zostać poniesione częściowo 
przez samych uczestników i 
np. ze środków zakładowego 
funduszu świadczeń socjal-
nych. Udział w tego rodzaju 
wyjeździe można uznać za 
swoistą korzyść odniesioną przez 
pracownika, dlatego powstaje 
wątpliwość, czy nie wiąże się z 
tym konieczność odprowadzenia 
podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 
ustawy o podatku docho-
dowym od osób fi zycznych 

(dalej: pdof), przychody ze 
stosunku służbowego, stosunku 
pracy, pracy nakładczej oraz 
spółdzielczego stosunku pracy 
uważa się wszelkiego rodzaju 
wypłaty pieniężne oraz wartość 
pieniężną świadczeń w naturze 
bądź ich ekwiwalentny, bez 
względu na źródło finansowania 
tych wypłat i świadczeń, a w 
szczególności: wynagrodzenia 
zasadnicze, wynagrodzenia za 
godziny nadliczbowe, różnego 
rodzaju dodatki, nagrody, 
ekwiwalenty za niewykorzy-
stany urlop i wszelkie inne 
kwoty niezależnie od tego, czy 
ich wysokość została z góry 
ustalona, a ponadto świad-
czenia pieniężne ponoszone 
za pracownika, jak również 
wartość innych nieodpłatnych 

świadczeń lub świadczeń częś-
ciowo odpłatnych.

Przepisy prawne nie defi -
niują pojęcia „nieodpłat-
nego świadczenia”, dlatego 
konieczne jest sięgnięcie w 
tym zakresie do orzecznictwa 
sądowego. Wyrokiem z dnia 8 
lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 
Trybunał Konstytucyjny (dalej: 
TK) rozstrzygnął rozbieżności 
pojawiające się wcześniej w 
wyrokach sądów administracyj-
nych. Trybunał Konstytucyjny 
orzekł, że opodatkowaniu może 
podlegać wyłącznie takie świad-
czenie, które spełnia łącznie trzy 
warunki, tj: pracownik skorzystał 
z niego w pełni dobrowolnie, 
zostało spełnione wyłącznie 
w jego interesie i pozwoliło 
uniknąć wydatków, które w 

przeciwnym razie musiałby 
ponieść, a także świadczenie to 
powinno przynosić wymierną 
korzyść, którą da się przypisać 
konkretnemu pracownikowi. 

W przypadku wyjazdów 
integracyjnych, nie ma możli-
wości jednoznacznego wyli-
czenia korzyści, jaką odniósł 
dany pracownik. Otrzymanie 
nieodpłatnego świadczenia, 
czyli obliczenie przychodu, musi 
bowiem dotyczyć konkretnego 
pracownika i konkretnej korzyści, 
którą uzyskał, a nie zbioru osób, 
którym przyznano wspólną pulę 
środków do rozdysponowania. 
Wobec tego, nie jest możliwe 
matematyczne wyliczenie 
przysporzenia osiągniętego 
przez danego pracownika, ani 
tym bardziej obliczenie na tej 

podstawie należnego do zapłaty 
podatku dochodowego. W tej 
sytuacji nie byłoby prawidłowe 
także podzielenie ogólnego 
kosztu wycieczki przez liczbę 
jej uczestników, gdyż wyliczona 
wartość pieniężna nie będzie 
każdorazowo adekwatna do 
uzyskanego przez pracow-
nika przysporzenia, podczas 
gdy podstawą opodatkowania 
może być tylko przysporzenie 
rzeczywiste, a nie hipotetyczne 
(wyrok TK z dnia 8 lipca 2014 
r., sygn. akt K 7/13).

Podsumowując, wyjazd 
integracyjny nie powoduje 
powstania przychodu, dlatego 
nie może powstać także 
obowiązek podatkowy.

Informujemy, że powyższy 
artykuł nie jest opinią ani poradą 

prawną i nie może służyć jako 
ekspertyza przed sądem, urzędem czy 
osobą prywatną. Proszę pamiętać, 
że ze względu na niewielkie ramy 
objętościowe opracowania, artykuł 
dostarcza jedynie informacji ogól-
nych, które nie mogą zastąpić porady 
prawnej w indywidualnej sprawie.

Przypominamy, że osoby posia-
dające Ochronę Prawną CDO24 
mogą zawsze, na bieżąco zasięgnąć 
szczegółowych informacji w depar-
tamencie prawnym CDO24 pod 
numerem telefonu 801 00 31 38 
lub 32 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 interne-
towej www.cdo24.pl.

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

MĘŻA
Koleżance

Annie Frączek

sekretarz
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej

NSZZ Solidarność Huty Bankowa

w imieniu Prezydium MOZ

składa
przewodniczący
Henryk Myrda

Po śmierci 

TATY
łączymy się w bólu z naszą Koleżanką

Justyną Latos

Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie i Bliskim

w imieniu
Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

przekazuje
przewodniczący

Piotr Duda 

Koleżance

Justynie Latos

wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
z powodu śmierci

TATY
składają

koleżanki i koledzy
z Biur Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 

NSZZ Solidarność  

W trudnych chwilach 
po śmierci 

TATY 
dzielimy smutek

z naszą Koleżanką  

Justyną Latos

Wyrazy głębokiego współczucia 

składa
Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 

NSZZ Solidarność

Wyrazy serdecznego współczucia 
z powodu śmierci

TATY

Justyny Latos

składają
koleżanki i koledzy 

z Regionalnej Komisji Rewizyjnej 
Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 

NSZZ Solidarność

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

TATY 
naszej Koleżanki 

Justyny Latos

wiceprzewodniczącej Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność w Katowicach.

Wyrazy najgłębszego współczucia 

Rodzinie i Bliskim

w imieniu Prezydium Zarządu Regionu

przekazuje 
przewodniczący
Dominik Kolorz

Anna Trojnar-Słomska
CDO24
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» TRWA WOJENKA DOMOWA. 
Zorganizowany przez establishmentowe 
dowództwo desant zwolenników koding 
walking na Warszawę otworzył kolejny 
front. Od dwóch tygodni trwa liczenie 
maszerujących. Ta matematyczna zagadka 
nigdy nie doczeka się rozwiązania, bo 
wszyscy mają gdzieś, jak było naprawdę.
 
» W ODPOWIEDZI NA DESANT 
KODING WALKING wojska Prezesa 
Całej Polski przeprowadziły operację 
zaczepną pod kryptonimem „Audyt”. 
Ten śmiały manewr zaskoczył przeciw-
nika. Dowódcy establishmentu sami nie 
mieli pojęcia, że byli tacy pomysłowi w 
wykorzystywaniu pieniędzy unijnych. 
W naszej skromnej ocenie w kategorii na 
najbardziej bezczelny pomysł wykorzy-
stywania unijnych środków zwyciężyło 
dofi nansowanie horoskopu dla psów, poko-
nując o dwie długości dotacje do budowy 
9 kilometrów słupków w szczerym polu, 
do innowacyjnego pudełka do butów i 
dofi nansowanie budowy zamków z piasku. 

» A SWOJĄ DROGĄ CIEKAWE, jak 
brzmiał ten horoskop dla psów. Może tak: 
„Ten tydzień dla psów Baranów będzie 
niezwykle udany. Codziennie pełna 
micha ulubionej karmy, co najmniej pięć 
długich spacerów i dwa nowe drzewka 
w okolicy do obsikania. Psy spod znaku 
Koziorożca powinny się wystrzegać listo-
nosza. Niekorzystna koniunkcja Marsa i 
Wenus sprawi, że listonosze będą wypo-
sażeni w gaz pieprzowy”. 

» WRACAJĄC DO WIADOMOŚCI 
Z FRONTU. Odpowiedzią na operację 
„Audyt” miała być banksterska akcja 

„Rating” przeprowadzona przez sojusz-
niczą grupę szturmową, zwaną agencją 
ratingową Moody’s. Sojusznicy nie spełnili 
pokładanych w nich nadziei. Wyliczyli, że 
bardziej im się opłaca strzelić na postrach 
i wycofać na z góry upatrzone pozycje. 

» NA FRONCIE WALK IDEOLOGICZ-
NYCH też się działo. Związana z estab-
lishmentem organizacja paramilitarna 
pod nazwą Kongres Kobiet zaprosiła 
na swój zjazd lidera Komitetu Obrony 
Drobnoustrojów Mateusza Kijowskiego, 
faceta, który zasłynął też tym, że nie płacił 
alimentów. Alimenciarz Roku honorowym 
gościem Kongresu Kobiet? Feminizm to 
jednak dość szczególny stan umysłu. 
Z niecierpliwością czekamy na kolejny 
Kongres Kobiet. Nie zdziwilibyśmy się 

wcale, gdyby gościem honorowym był 
Damski Bokser Roku. 

» UCZESTNICZKI KONGRESU 
UZNAŁY, że w dziedzinie autokom-
promitacji wciąż mogą jeszcze zrobić 
więcej. I zrobiły. Na apel salonowej pisarki 
Manueli Gretkowskiej włożyły na głowy 
papierowe torby, wydzierając w nich 
wcześniej otwory na oczy. To miał być 
wyraz protestu przeciwko, jak stwierdziła 
Gretkowska, wprowadzaniu w Polsce prawa 
szariatu. Komentarze w sieci dowiodły, że 
happening zakończył się samozaoraniem. 
Oto pierwsze z brzegu przykłady reakcji 
internautów na news o torbach: „Szkoda, 
że je zdjęły”, „Zyskały na atrakcyjności:)” 
czy „Dziwne? Torby w torbach?” 

PODRÓŻNY&GOSPODZKI

ROZBAWIŁO nas to

Foto: esmem

– Chciałbym kupić synowi długopis 
na urodziny – mówi klient do 
sprzedawcy. 
– To ma być niespodzianka? – pyta 
zdziwiony ekspedient. 
– Tak, bo syn spodziewa się 
motocykla. 

***
Spisywanie od jednego autora 
– plagiat. 
Od dwóch – kompilacja. 
Od trzech lub więcej – magisterka. 

***
– Dzień dobry, ja na rozmowę 
o pracę. 
– Dzień dobry, a z kim jest pan 
umówiony? 
– Nie wiem. 
– A na jakie stanowisko? 
– Też nie wiem. 
– To co pan umie?! 
– No, nie wiem. 
– Wie pan co, prezesa to już mamy.

***
Chłopiec wyznaje na pierwszej 
spowiedzi przed przystąpieniem 
do Komunii: 
– Pożądałem żony bliźniego swego. 
Kapłanowi aż głos odebrało z 
wrażenia: 
– W tym wieku?! 
– Tak, bo robi lepsze naleśniki 
niż mama. 

***
W lesie Jasiu pyta tatę:
– Co to za ptak?
– Dzięcioł.
– A co on robi?
– Stuka w drzewo.
– A dlaczego nie chcą wpuścić go 
do środka?

Małżeństwu urodziły się trojaczki. 
Na pępkowe przyszedł mąż kole-
żanki matki – z zawodu kynolog. 
Wszyscy zachwycają się boba-
sami, wychwalają rodziców itp... 
Podchodzi kynolog, ogląda szcze-
gółowo każdego bobasa, po czym 
stwierdza fachowo: 
– Zatrzymałbym tego.

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

***
Ogłoszenie: Mam atrakcyjną i 
pełną wyzwań pracę. Obecnie 
szukam dobrze płatnej.

***
Jak się nazywa żona wykładowcy?
– Wykładzina.

***
Świadkiem napadu na bank był 
wędkarz, który potwierdził, że 
napastnik miał około 4 metrów 
wzrostu i 400 kg wagi.

***
Grupę zaginionych w amazońskiej 
dżungli polskich turystów odnale-
ziono, idąc tropem klnących papug.

***
Cyrkowy magik po swoim kolejnym 
popisie oznajmia widzom:
– Za chwilę sprawię, że zniknie 
jedna z obecnych tu kobiet.
Z ostatniego rzędu słychać męski głos:
– Maryśka, zgłoś się na ochotnika!

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


