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Danuta Garbusińska: Najważniejsze, 
że udało się zawrzeć porozumienie. 
Obroniliśmy wiele uprawnień, choć 
niektóre zostały ograniczone. » STRONA 4

Alfred Bujara: Bez odpowiednich 
działań rządzących, nowy podatek 
zapłacą nie sieci handlowe, ale ich 
pracownicy i dostawcy. » STRONA 5

Z
a zmianami opowie-
działo się 380 posłów, 
przeciwko było 47, a 
14 wstrzymało się od 
głosu. Przed rozpo-

częciem głosowania Elżbieta 
Rafalska, minister rodziny pracy 
i polityki społecznej podkreśliła, 
że kończy się czas patologicznego 
wynagradzania pracowników 
za 3, 4, czy 5 zł za godzinę pracy. 
Zaznaczyła, że do porządku 
prawnego wprowadzone 
zostało pojęcie „minimalnej 
stawki godzinowej”, poniżej 
której osób zatrudnionych 
na nietrwałych umowach i 
umowach-zleceniach, wynagra-
dzać nie można. – Ta ustawa jest 
ważna dla rynku pracy, rządowi 
zależy na tym, by pracow-
nicy byli godnie wynagradzani 
– powiedziała szefowa resortu 
pracy. Przypomniała także, 
że zapisy ustawy stanowią 
kompromis wypracowany 
przez związki zawodowe i 
pracodawców na forum Rady 
Dialogu Społecznego.

Kto skorzysta?
Minimalną stawką godzinową 
objęci zostaną pracownicy 
zatrudnieni na podstawie umów-
-zleceń oraz na tzw. samoza-
trudnieniu, czyli jednoosobowo 
świadczący usługi dla fi rm. W 
praktyce oznacza to, że poprawę 
odczują tysiące najgorzej opła-
canych pracowników m.in. fi rm 
ochroniarskich, budowlanych, 
sprzątających, czy działających 
w branży gastronomicznej. 
Rafalska zaznaczyła, że ustawa 
potrzebna jest także młodym 
ludziom, bo to oni bardzo często 
są zatrudniani na umowach 
śmieciowych.

Minimalna stawka godzi-
nowa obowiązywać zacznie 
od 1 stycznia 2017 roku, ale jej 
ostateczna wysokość zostanie 
zwaloryzowana w oparciu o 
wzrost płacy minimalnej. Jeżeli 
więc w przyszłym roku mini-
malne wynagrodzenie za pracę 
na etat wyniesie zgodnie z 
zapowiedziami rządu 2 tys. zł 
brutto, to minimalna stawka 
godzinowa – ok. 13 zł brutto. 
W kolejnych latach wysokość 
minimalnej stawki godzinowej 
będzie podwyższana w zależ-
ności od wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia za pracę. Zgodnie 
z nowelą wynagrodzenie za 
pracę na umowie-zleceniu czy 
samozatrudnieniu musi zostać 
wypłacone pracownikowi przy-
najmniej raz w miesiącu, ale 
wypłaty za dzień lub tydzień 
pracy także zostały dopuszczone.

Są wyjątki
Nie wszystkie umowy-zlecenia 
zostaną objęte minimalną stawką 
godzinową. Regulacja nie będzie 
miała zastosowania m.in. do 
rodzinnych domów dziecka, 
umów dotyczących opieki 
domowej nad osobą niepełno-
sprawną lub w podeszłym wieku 
oraz umów cywilnoprawnych 
zawieranych z opiekunami 
wycieczek. Minimalna stawka 
godzinowa nie będzie dotyczyła 
również zleceniobiorców, którzy 

samodzielnie ustalają czas i 
miejsce realizacji zadania, jeżeli 
jego wykonanie uzależnione 
jest od osiągniętego rezultatu.

Pracodawcy też zyskają
W ocenie prof. Ryszard Bugaja, 
ekonomisty z Polskiej Akademii 
Nauk, wprowadzenie mini-
malnej stawki godzinowej jest 
rozwiązaniem niezbędnym ze 
względu na liczne patologie 
występujące na rynku pracy. 
– Mechanizm zastępowania 
umów o pracę umowami cywil-
noprawnymi rozpowszech-
niony został na bardzo dużą 
skalę. Z tego względu płaca 
minimalna nie chroni dużej 
grupy pracowników – mówi 
prof. Bugaj. Jego zdaniem ta 
regulacja powinna poprawić 
sytuację na rynku pracy także 

w kontekście rosnących nierów-
ności w wynagrodzeniach. Na 
wprowadzeniu minimalnej 
stawki godzinowej skorzystają 
także pracodawcy. – Regulacja 
minimalnych stawek godzino-
wych dotyczy pracowników o 
najniższych dochodach. Według 
wszelkiego prawdopodobieństwa 
powiększony dochód tych osób 
skierowany zostanie na zakup 
podstawowych produktów 
głównie krajowej produkcji. 
Z jednej strony zwiększą się 
koszty pracodawców, ale z 
drugiej wzrośnie popyt na ich 
produkty – wyjaśnia ekonomista.

Wprowadzenie minimalnej 
stawki godzinowej może przy-
czynić się także do wyelimino-
wania nieuczciwej konkurencji 
między pracodawcami. Prof. 
Bugaj podkreśla, że do tej pory 

promowano tzw. uelastycznianie 
rynku pracy, co wiązało się 
m.in. z zatrudnianiem pracow-
ników na podstawie umów-
-zleceń. – Problem polega na 
tym, że jak część pracodawców 
to wprowadziła, to zaczęła być 
konkurencyjna w stosunku do 
innych. Pozostali zaczęli więc 
być trochę przymuszani, by 
iść w kierunku patologicznego 
obniżania płac – dodaje.

Równi na rynku pracy
Wprowadzenie minimalnej 
stawki godzinowej nie jest jedyną 
regulacją, zawartą w nowelizacji 
ustawy o minimalnym wyna-
grodzeniu. Uchylony został 
przepis stanowiący o tym, że w 
pierwszym roku zatrudnienia 
pracownikom można płacić 
zaledwie 80 proc. minimalnego 

wynagrodzenia. Kolejna zmiana 
dotyczy wyłączenia z wynagro-
dzenia zasadniczego dodatku 
za pracę w porze nocnej.

Wraz z ustawą o mini-
malnym wynagrodzeniu za 
pracę znowelizowana została 
ustawa o Państwowej Inspekcji 
Pracy. Inspektorzy uzyskali nowe 
uprawnienia. Teraz będą mogli 
bez zapowiedzi sprawdzić, czy 
przestrzegany jest obowiązek 
zapewnienia pracownikom 
minimalnej stawki godzinowej. 
W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości inspektorzy 
będą mogli nakazać pracodawcy 
uregulowanie zaległości wobec 
pracownika. Za naruszenie 
przepisów pracodawcom grozić 
będzie kara fi nansowa w wyso-
kości od 1 tys. do 30 tys. zł.

AGNIESZKA KONIECZNY

Sejm znowelizował ustawę o minimalnym wynagrodzeniu. Od stycznia przyszłego roku minimalna stawka 
godzinowa za pracę na podstawie umowy-zlecenia oraz na tzw. samozatrudnieniu wyniesie 12 zł, a po waloryzacji 
ok. 13 zł brutto. Na zmianach skorzystają tysiące pracowników.

Koniec z pracą za półdarmo
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C
hcielibyście żyć w Białym Domu i to 
tym prawdziwym hamerkanskim? 
Pewnie, że tak. Kto by nie chciał. 

Nie wszystkich jednak byłoby na to stać. 
Okazuje się, że prezydenci USA choć nie 
płacą czynszu za mieszkanie przy 1600 
Pennsylvania Avenue to jednak nie żyją 
tam za darmo. Płacą z własnej kieszeni za 
każdy posiłek przygotowany w Białym 
Domu. Pokrywają rachunki za pralnię czy 
fryzjera, opłacają faktury za catering dostar-
czany na prywatne przyjęcia. Oczywiście 
można powiedzieć, że zmuszanie prezy-
denta do płacenia za pranie jego prezy-
denckich gaci i wystawianie rachunków 
za jajecznicę, którą zjadł na śniadanie to 
nic innego jak zabieg propagandowy i 
przykład typowego amerykańskiego picu. 
Czasem jednak odrobina picu może być 
pożyteczna. Bo cóż złego jest w tym, gdy 
polityk zachowuje chociaż pozory, że żyje 
jak normalny, przeciętny człowiek? Może 
dzięki tym właśnie pozorom łatwiej mu 
będzie zrozumieć problemy zwykłych ludzi 
i oprzeć się sodówce uderzającej do głowy. 

Tuż przed Sejmowymi wakacjami, które 
trwają 1,5 miesiąca, posłowie partii rządzącej 
złożyli projekt ustawy, który zakłada podwyżki 
wynagrodzeń dla wszystkich ważniejszych 
polityków w naszym kraju po kilka tysięcy 
zł. Jak można było się spodziewać w mediach 
rozpętała się burza. Jedni pomysł chwalą, inni 
krytykują, a tak naprawdę to obie strony z 
pełną świadomością i premedytacją robią 
ludziom wodę z mózgu. 

Trudno odmówić słuszności argumentowi, 
że gdy premier rządu zarabia mniej niż byle 
burmistrz małej mieściny, to coś tu jest nie 
tak. Dlaczego jednak rozwiązaniem ma być 
podwyższenie pensji premier a nie obni-
żenie burmistrzowi? Nie sposób również nie 
zgodzić się z tezą, że za pieniądze oferowane 
w rządzie nie da się ściągnąć do pracy wysokiej 
klasy specjalistów. Tylko jak to pogodzić z 
wypowiedziami polityków wszystkich opcji 
o ich służbie, patriotyzmie, poświęceniu dla 
Ojczyzny i dobra wspólnego. Zwolennicy 
podwyżek dla polityków podnoszą również 
argument, że powinni oni dobrze zarabiać, bo 
to ograniczy ryzyko korupcji. Rozumując w 

ten sposób można by stwierdzić, że wszyscy 
politycy to złodzieje, a powstrzymać ich 
przed złodziejstwem można tylko płacąc 
odpowiednio wysoki haracz.

Tak naprawdę wysokość zarobków poli-
tyków dla przeciętnego człowieka nie ma 
większego znaczenia. Podwyżki nie powiększą 
dziury budżetowej. Z ich powodu nie trzeba 
będzie zwalniać pielęgniarek czy nauczycieli, 
nie wpłyną one na wysokość podatków, które 

płacimy. Patrząc z perspektywy budżetu, 
to marne miedziaki, po które nie opłaca się 
schylać, gdy leżą na ulicy. Dlatego też, to 
czy poseł lub inny minister będzie zarabiał 
10 czy 20 tysięcy w gruncie rzeczy mało 
mnie obchodzi. 

Martwi mnie zupełnie co innego. Projekt 
ustawy podnoszący politykom pensje o 
kwoty, stanowiące w wielu przypadkach 
równowartość dwóch lub nawet trzech 
miesięcznych wynagrodzeń zwykłych 
Polaków został zgłoszony z całkowicie 
otwartą przyłbicą. Nie było żadnego krygo-
wania się, ani próby załatwienia sprawy po 
cichu. Zabrakło tego pożytecznego picu, 
tej próby zachowania pozorów, o których 
pisałem na początku. Politycy poczuli się 
odrobinę zbyt pewnie, a to zawsze jest 
niebezpieczne. Taka pewność siebie może 
bardzo łatwo zmienić się w arogancję.

TRZECI Z CZWARTĄ;)
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1 proc.
o tyle w 2015 roku zmniejszyła się liczba 
ludności naszego kraju – wynika z raportu 
europejskiego urzędu statystycznego 
Eurostat. W ubiegłym roku liczba zgonów 
w Polsce była o 25,6 tys. wyższa niż liczba 
urodzeń. W tym okresie również w całej 
UE po raz pierwszy w historii odnotowano 
ujemny przyrost naturalny. Z danych 
Eurostatu wynika, że na 5,1 mln urodzeń 
przypadło 5,2 mln zgonów. Przyrost 
naturalny jest dodatni jedynie w Irlandii, 
Francji, Wielkiej Brytanii i Szwecji. W 2015 
roku najbardziej skurczyła się populacja 
Bułgarii, Rumuni,Chorwacji, Węgier, Litwy i 
Łotwy. Łącznie w 2015 roku liczba ludności 
UE wzrosła z 508,3 mln do 510,1 mln 
osób, ale tylko dzięki napływowi 1,9 mln 
migrantów. 

LICZBA tygodnia CHODZI O TO zwłaszcza...
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Projekt ustawy podnoszący 
politykom pensje został zgłoszony 
z całkowicie otwartą przyłbicą. 
Politycy poczuli się odrobinę 
zbyt pewnie, a to zawsze jest 
niebezpieczne. 

INNI napisali

Sjesta w urzędach 
we Włoszech

W 
miejscowości Boscotrecase, nieda-
leko Neapolu, wybuchł skandal 
gdy okazało się, że tamtejsi 

urzędnicy notorycznie uchylają się od 
wykonywania jakichkolwiek obowiązków 
służbowych. Urzędnicy wychodzili do 
domu zaraz po odbiciu karty godzinowej 
lub w ogóle nie pojawiali się w pracy, dając 
swoje karty współpracownikom. Kamera 
monitoringu w urzędzie zarejestrowała 
pracownika, który aby nie zostać rozpo-
znany założył karton na głowę i odbijał 
karty swoje i kolegów. Śledztwem objęto 
połowę pracowników urzędu

Nowowybrany burmistrz miesjcowości, 
którego początek urzędowania zbiegł się w 
czasie z wejściem do urzędu prokuratorów 
przyznaje, że część wydziałów jest całkowicie 
sparaliżowana, bo gabinety, w których powinni 
pracować urzędnicy stoją puste

Ostatnio we Włoszech weszły w życie 
nowe przepisy, których celem jest walka z 
plagą unikania pracy w publicznych urzę-
dach w całym kraju. Pracownik oskarżony 
o takie przestępstwo musi zostać zwolniony 
do 30 dni. Wyrzucenie z pracy grozi również 
przełożonym, którzy będą zbyt pobłażliwi 
dla pracowników. 

Czescy górnicy 
bez wypłat

W
ypłata lipcowych wynagrodzeń 
dla górników z czeskiej spółki 
spółki węglowej OKD stoi pod 

znakiem zapytania. Pieniędzy na sierp-
niowe pensje raczej na pewno zabraknie 
– donosi portal nettg.pl

– Spodziewamy się, że w sierpniu będziemy 
mieć już do czynienia z ekstremalnie trudną 
sytuacją fi nansową – przyznał Dale Ekmark, 
dyrektor generalny i prezes zarządu OKD. 

Spółka potrzebuje ok 1 mld koron 
czeskich na bieżące funkcjonowanie. Jedynie 
rząd Czech może udzielić tak wysokiego 
kredytu upadającej spółce. Prywatne 
instytucje fi nansowe raczej nie zdecydują 
się pożyczyć pieniędzy upadającej fi rmie. 

OKD zatrudnia wciąż około 12 tysięcy 
osób, razem z pracownikami fi rm zewnętrz-
nych, z których większość stanowią Polacy.

– Te fi rmy zatrudniają w sumie 6 tys. 
pracowników, którzy mogą zasilić szeregi 
bezrobotnych – ostrzegł Jirzi Cienciala, 
tymczasowy pełnomocnik rządu w woje-
wództwie morawsko-śląskim. Cienciala 
zwraca uwagę na dług, który OKD ma 
zaciągnięty u przedsiębiorstw współ-
pracujących ze spółką. Szacuje się go na 
1,8 mld koron.

Psy wywęszą 
oszustów 

G
reckie władze zamierzają użyć psów 
do tropienia oszustów podatkowych. 
Czworonogi będą wykorzystywane 

do wykrywania prób wywożenia gotówki 
z ogarniętego kryzysem kraju. 

Jak donosi portal money.pl grecki resort 
fi nansów zapowiedział utworzenie zespołu 
psów specjalnie szkolonych do wykry-
wania gotówki. Preferowane będą owczarki 
niemieckie, labradory oraz belgijskie psy 
malinois. O przyjęciu na rządową służbę 
mają decydować predyspozycje czworo-
nogów do wykonywania tego typu pracy. 
Rodowody nie będą brane pod uwagę.

Jednym z problemów gospodarczych, 
z którymi boryka się Grecja, jest prze-
chowywanie pieniędzy poza systemem 
bankowym, co ułatwia unikanie płacenia 
podatków. Eksperci z dziedziny fi nansów 
szacują, że Grecy nadal przechowują 15-20 
mld euro poza bankami. Jak wskazuje 
agencja Reuters od listopada 2014 r. do 
lipca 2015 r. obywatele wycofali z greckich 
banków ponad 50 miliardów euro. Było to 
spowodowane strachem przed skutkami 
kryzysu gospodarczego oraz obawą przed 
wystąpieniem Grecji ze strefy euro. 

OPRAC. AT

KRÓTKO

Rząd poparł obniżenie 
wieku emerytalnego
» RZĄD POZYTYWNIE ZAOPINIOWAŁ PREZYDENCKI 
PROJEKT USTAWY o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych. Zakłada on obniżenie wieku 
emerytalnego do 60 lat dla kobiet i do 65 lat dla męż-
czyzn, czyli powrót do zasad sprzed 2013 roku.
Obniżenie wieku emerytalnego było jednym z najważ-
niejszych obietnic PiS przed ubiegłorocznymi wyborami 
parlamentarnymi. Wszystko wskazuje jednak na to, że 
nie prędko zostanie ona zrealizowana. Ustawa wejdzie 
bowiem w życie najwcześniej 1 października 2017 roku, 
ze względu – jak tłumaczył rzecznik rządu Rafał Boche-
nek – konieczność dostosowania infrastruktury technicz-
nej w ZUS, przeszkolenia pracowników oraz przygoto-
wania systemu. To oznacza, że na emerytury na nowych 
zasadach Polacy będą mogli przechodzić dopiero pod 
koniec przyszłego roku.
Ponadto w prezydenckim projekcie pozytywnie zaopinio-
wanym przez rząd zabrakło przepisów dotyczących powią-
zania uprawnień emerytalnych ze stażem pracy, co jest 
jednym z najważniejszych postulatów NSZZ Solidarność. 
Związek opowiada się za umożliwieniem przechodzenia na 
emeryturę kobietom po 35 latach pracy, mężczyznom po 
40 latach pracy, czyli niezależnie od osiągniętego wieku. 
Przed zeszłorocznymi wyborami prezydenckimi Andrzej 
Duda, ówczesny kandydat na najwyższy urząd w państwie 
podpisał z Solidarnością umowę programową, która doty-
czyła m.in. obniżenia wieku emerytalnego i powiązania 
uprawnień emerytalnych z okresami składkowymi.
W debacie dotyczącej obniżenia wieku emerytalnego 
wątek powiązania uprawnień emerytalnych ze stażem 
pracy wprawdzie pojawiał się, ale w stanowisku rządu 
popierającym prezydencki projekt ustawy emerytalnej, 
zabrakło odniesień do tej kwestii.
Prezydencki projekt ustawy emerytalnej zakłada także 
likwidację emerytury częściowej oraz rozwiązanie, zgodnie 
z którym gwarancją uzyskania najniższego świadczenia 
emerytalnego byłoby osiągnięcie odpowiedniego dla 
kobiet i mężczyzn okresu składkowego.
Reforma podwyższająca wiek emerytalny wprowadzona 
przez rząd Platformy Obywatelskiej i PSL weszła w życie 
1 stycznia 2013 roku. Zakładała ona stopniowe wydłu-
żanie wieku emerytalnego i jego zrównanie dla kobiet i 
mężczyzn na poziomie 67 lat.

AGA

Komunikat

UWAGA
Drodzy Czytelnicy, informujemy, że 
następny numer Tygodnika ukaże 
się 4 sierpnia.

Redakcja TŚD



S P R AW Y  Z W I Ą Z K UZarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

fb.com/SlaskoDabrowskaSolidarnosc  Nr 24/2016 |  KATOWICE 21.07-3.08.2016 3

Rozmowy płacowe w spółkach 
działających na rzecz AMP zakończone
We wszystkich spółkach dzia-
łających na rzecz ArcelorMittal 
Poland S.A. zakończone zostały 
rozmowy płacowe. Solidarności 
udało się w tych podmiotach 
wynegocjować podwyżki na 
podobnym poziomie, co w AMP. 
Pracownicy spółek otrzymają 
również nagrodę roczną.

– Takie było nasze założenie 
i udało się je zrealizować w 
stosunku do spółek powiąza-
nych kapitałowo z ArcelorMittal 
Poland. Niestety w przypadku 
spółek zatrudniających pracow-
ników tymczasowych na rzecz 
AMP założenia tego w 100 proc. 
osiągnąć się nie udało. W kolej-
nych latach będziemy podej-
mowali podobne kroki, z więk-
szym naciskiem właśnie na tych 
pracowników. Uważamy bowiem, 
że ludzie zatrudnieni w spółkach 
wykonujących prace na rzecz 
AMP powinni być traktowani 
w taki sam sposób, jak załoga 
koncernu – mówi Jerzy Goiński, 
przewodniczący zakładowej 
Solidarności.

7 lipca związki zawodowe 
podpisały porozumienie 
z pracodawcą w spółce AM 
Service Group, zajmującej się 
remontami oraz regeneracją i 
produkcją części zamiennych. 
Ok. 340 osób zatrudnionych w 
tej fi rmie otrzymało podwyżki 
w wysokości 100 zł brutto. 
Wraz z wypłatą za czerwiec 
pracownikom wypłacone zostało 

wyrównanie za miesiące od 
stycznia do czerwca wraz z 
pochodnymi oraz pierwsza 
część nagrody rocznej. – To 
oznacza, że w lipcu pracow-
nicy dostali dodatkowo po 
ok. 1000 zł brutto – podkreśla 
Jerzy Goiński. Pozostała część 
nagrody zostanie wypłacona 
w dwóch ratach po 250 zł w 
sierpniu i wrześniu. Dodatkowo, 
w zależności od osiągnięcia 
przez spółkę zaplanowanego 
wskaźnika EBITDA pracownicy 
mogą otrzymać w grudniu 
300 zł brutto.

30 czerwca negocjacje 
płacowe zakończone zostały 

w spółkach Synergy Plat-
form oraz w Ananke Business 
Communication. Uzgodniono, 
że w obydwu fi rmach wyna-
grodzenia zasadnicze wzrosną 
o 3 proc. Wyższe wynagro-
dzenia wypłacone zostaną 
już za czerwiec. Natomiast 
nagroda roczna wyniesie 1000 
zł brutto. Jej pierwszą część 
w wysokości 500 zł brutto 
pracownicy otrzymali do 10 
lipca. Kolejna wpłynie na konta 
załogi wraz z wynagrodzeniem 
za sierpień, czyli na początku 
września. W spółce Synergy 
Platform uzgodniono także, że 
w październiku strony przy-

stąpią do dalszych negocjacji 
płacowych na 2016 rok.

R o z m o w y  n a  t e m a t 
podwyżek wynagrodzeń w 
podmiotach działających na 
terenie ArcelorMittal Poland 
rozpoczęły się na początku 
czerwca, kilka dni po podpisaniu 
porozumienia płacowego w 
AMP. Zgodnie z zapisami tego 
porozumienia wynagrodzenia 
pracowników wzrosły o 100 
zł brutto. Uzgodniono też, że 
otrzymają nagrodę roczną w 
wysokości 1000 zł płatną w 
dwóch transzach, a także w 
zależności od osiągniętego 
wskaźnika EBITDA mogą dodat-
kowo dostać do 360 zł.

Pierwszą ze spółek, w której 
rozmowy zostały zakończone, 
był Kolprem, zajmujący się 
kompleksową obsługą kole-
jową ArcelorMittal Poland. 
Na początku czerwca wyne-
gocjowano tam wzrost płac i 
nagrodę roczną w takiej samej 
wysokości, co w AMP. 100 zł 
brutto więcej do płacy zasad-
niczej oraz nagrodę roczną w 
wysokości 1000 zł, płatną w 
dwóch transzach wynegocjo-
wano też w Przedsiębiorstwie 
Usług Wodociągowych HK. 
Ta fi rma zajmuje się oczysz-
czaniem oraz dostarczaniem 
wody przemysłowej i pitnej 
do AMP, a także do części 
Dąbrowy Górniczej.
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Zwolnienia grupowe w spółce 
Zamet Budowa Maszyn 
obejmą 120 pracowników. 
Zarząd firmy wycofał się 
jednak z planów likwidacji 
zamiejscowego wydziału 
Zygmunt w Bytomiu -  to 
najważniejsze zapisy poro-
zumienia podpisanego 14 
lipca przez zarząd spółki i 
zakładową Solidarność.   

Porozumienie zakończyło 
konsultacje dotyczące szcze-
gółów zapowiedzianych przez 
zarząd Zametu zwolnień 
grupowych w fi rmie. – To 
były bardzo ciężkie negocjacje. 
Odwiedliśmy pracodawcę od 
zamysłu wygaszenia wydziału 
Zygmunt w Bytomiu. To poro-
zumienie daje nam gwarancje, 
że produkcja w Zygmuncie 
zostanie zachowana  – mówi 
Andrzej Bałchan, przewodni-
czący zakładowej Solidarności.

Zgodnie z zapisami poro-
zumienia w bytomskim 
wydziale Zygmunt pracę 
straci 30 pracowników. 
Zatrudnienie w Bytomiu 
zachowają 62 osoby. 23 
pracowników zostanie prze-
niesionych do zakładu w 
Tarnowskich Górach. Z kolei 
w tarnogórskim zakładzie 
spółki  zwolnieniami grupo-
wymi ma zostać objętych 
maksymalnie 90 pracow-
ników. – Dołożymy wszelkich 
starań, by zmniejszyć liczbę 

zwalnianych. Pracownikom 
z ochroną przedemerytalną, 
którzy sami będą chcieli 
odejść z zakładu, zagwa-
rantowaliśmy możliwość 
negocjowania z pracodawcą 
wysokości odpraw. Pozostali 
ludzie objęci redukcją zatrud-
nienia dostaną odprawy w 
wysokości przewidzianej w 
Kodeksie pracy – tłumaczy 
przewodniczący. Zwolnienia 
grupowe rozpoczną się praw-
dopodobnie jeszcze w lipcu.

O planach przeprowa-
dzenia zwolnień grupowych i 
likwidacji wydziału Zygmunt 
w Bytomiu zarząd Zametu 
poinformował stronę związ-
kową 27 czerwca. Początkowo 
redukcja zatrudnienia miała 
objąć 125 pracowników z obu 
zakładów spółki. 66 pracow-
ników wydziału Zygmunt w 
Bytomiu miało zostać prze-
niesionych do Tarnowskich 
Gór, a produkcja w Bytomiu 
miała zostać wygaszona.

W tarnogórskiej spółce 
Zamet Budowa Maszyn oraz 
w zamiejscowym wydziale 
Zygmunt w Bytomiu pracuje 
351 osób. Firma produkuje 
m.in. maszyny i urządzenia 
dla branży hutniczej oraz 
przetwórstwa stali i metali 
nieżelaznych. Jest również 
producentem pras dla prze-
mysłu spożywczego.

BEA

365 mln zł wydane na różnego rodzaju usługi zewnętrzne, nietrafi one inwestycje oraz doprowadzenie 
do ogromnego zadłużenia spółki – to wnioski z audytu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej przeprowadzonego na 
zlecenie Ministerstwa Energii. 

Audyt przyznał rację górnikom z JSW
W

yniki audytu 
z a p r e z e n -
t o w a l i  1 8 
sierpnia w 
J a t r z ę b i u -

-Zdroju minister energii 
Krzysztof Tchórzewski, jego 
zastępca Grzegorz Tobiszowski 
oraz poseł PiS Grzegorz Matu-
siak, szef zespołu audytorów. 
Członków zespołu powołała rada 
nadzorcza spółki. W jego skład 
weszli również przedstawiciele 
związków zawodowych. 

Jak wynika z ustaleń audy-
torów w latach 2005-2016 
Jastrzębska Spółka Węglowa 
wydała na różnego rodzaju 
usługi doradcze, obsługę prawną 
oraz sponsoring i reklamę 365 
mln zł. Milionowe kontrakty 
zawierano bez procedury 
przetargowej. W latach 2005 
– 2014 wydatki spółki na te 
cele wzrosły siedmiokrotnie. 
– To był drenaż Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej. Zwłaszcza, 
że największe wydatki zaob-
serwowaliśmy w latach, w 
których spółka była już w kata-
strofalnej sytuacji fi nansowej 
– mówił podczas konferencji 

prasowej w Jastrzębiu Zdroju 
poseł Grzegorz Matusiak.

Przeznaczaniu ogromnych 
kwot na usługi zewnętrzne w 
JSW towarzyszyły nietrafi one 

inwestycje. – Jako przykład 
można tu wymienić choćby 
hotel Różany Gaj, w który 
zainwestowano 28 mln, a jego 
wartość na dzień dzisiejszy to 

24 mln zł. Kolejna sprawa to 
remont siedziby JSW, gdzie 
szacunkowy koszt opiewał na 
50 mln, a ostatecznie zapłacono 
76 mln zł. 

Przez marnotrawstwo 
pieniędzy w JSW brakowało 
środków na niezbędne inwe-
stycje w kopalniach. Wątpli-
wości audytorów wzbudził też 
proces wprowadzenia spółki na 
giełdę. Cały zysk z emisji akcji 
w kwocie 5 mld zł zamiast być 
przeznaczony na inwestycje i 
rozwój spółki został przejęty 
przez Skarb Państwa. 

Odpowiedzialny za górni-
ctwo wiceminister energii Grze-
gorz Tobiszowski podkreślił 
podczas konferencji, że diag-
noza płynąca z audytu będzie 
stanowić punkt wyjścia dla 
procesu uzdrawiania spółki i 
negocjacji z instytucjami fi nan-
sowymi. Zaznaczył również, że 
ustalenia audytorów potwier-
dzają zarzuty wysuwane przez 
związki zawodowe w czasie 
strajku w JSW w 2015 roku. 

W ocenie Dominika Kolorza, 
szefa śląsko-dąbrowskiej Solidar-
ności skutkiem audytu powinno 
być nie tylko podjęcie odpo-
wiednich działań naprawczych 
w JSW, ale również pociągnięcie 
do odpowiedzialności osób, które 
doprowadziły spółkę na skraj 

bankructwa. – Nie może być tak, 
że ogłoszono wyniki audytu i 
na tym sprawa się zakończy. 
Ustalenia audytorów poka-
zały jasno, że to górnicy mieli 
rację w sporze z poprzednim 
zarządem spółki, zwłaszcza jej 
prezesem Jarosławem Zagó-
rowskim. Dzisiaj, gdy czarno 
na białym wskazano, kto jest 
odpowiedzialny za tragiczną 
sytuację JSW, te osoby powinny 
ponieść konsekwencje. Mam 
nadzieję, że wnioski z audytu 
staną się przedmiotem zain-
teresowania odpowiednich 
organów ścigania – podkreśla 
przewodniczący.

Podczas konferencji 18 lipca 
nie przedstawiono pełnej treści 
audytu. Ze względu na fakt, 
iż JSW jest spółką giełdową 
członkowie zespołu audytor-
skiego zostali zobowiązani do 
podpisania klauzuli poufności. 
Minister Tchórzewski zapowie-
dział jednak, że zwróci się do 
rady nadzorczej spółki z wnio-
skiem o udostępnienie pełnej 
treści audytu do publicznej 
wiadomości. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK
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Zwolnienia grupowe 
w Zamecie



S P R AW Y  Z W I Ą Z K U Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

KATOWICE 21.07-3.08.2016 |  Nr 24/2016 www.solidarnosckatowice.pl4
Porozumienie 
w PKP Utrzymanie
» PO TRWAJĄCYCH PRZESZŁO ROK 
negocjacjach z pracodawcą związkowcom ze 
spółki PKP Utrzymanie udało się doprowadzić do 
podpisania nowego Zakładowego Układu Zbio-
rowego Pracy. – Zachowaliśmy większość zapisów 
z poprzedniego ZUZP, który przestał obowiązywać 
w zeszłym roku, po przekształceniach w fi rmie 
– mówi Jan Absyl, zastępca przewodniczącego 
Solidarności w PKP Utrzymanie.
Układ gwarantuje pracownikom m.in. dodatek 
za nadgodziny stanowiący dwukrotność 
zwykłej stawki godzinowej, dodatek za pracę 
w niedziele, wyższe od kodeksowych odprawy 
emerytalne oraz inne dodatki, które znacząco 
wpływają na wysokość wynagrodzenia. Doku-
ment wejdzie w życie po zarejestrowaniu przez 
Państwową Inspekcję Pracy.
Spółka PKP Utrzymanie zatrudnia ok. 900 osób. 
Firma powstała w kwietniu 2014 roku w wyniku 
wydzielenia ze spółki TK Telekom części przedsię-
biorstwa zajmującej się utrzymaniem w spraw-
ności urządzeń telekomunikacyjnych, służących 
do bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów.

Premia w spółce 
Vitkovice Milmet
» 10 LIPCA, WRAZ Z WYNAGRODZE-
NIEM ZA CZERWIEC pracownicy spółki 
Vitkovice Milmet otrzymali dodatkowo 120 
zł brutto. Wypłata premii w tej wysokości to 
jeden z najważniejszych zapisów porozumienia 
podpisanego pod koniec czerwca z praco-
dawcą przez zakładową Solidarność.
Uzgodniono, że premia będzie wypłacana 
załodze fi rmy przez 4 miesiące, a w między-
czasie strony wrócą do rozmów płacowych. Jak 
informuje Paweł Kwieciński, przewodniczący 
zakładowej Solidarności, negocjacje wzno-
wione zostaną we wrześniu. – Będziemy się 
starali, żeby te 120 zł brutto weszło do stawki 
zasadniczej – mówi.
To już drugie porozumienie płacowe wynego-
cjowane przez zakładową Solidarność w tym 
roku. W styczniu pensje zasadnicze pracow-
ników fi zycznych wzrosły o 120 zł brutto.
Spółka Vitkovice Milmet w zakładach 
Sosnowcu i w Siemianowicach Śląskich 
zatrudnia blisko 550 pracowników. Zakłady 
zajmują się produkcją butli na gazy tech-
niczne, CNG oraz butli na propan-butan.

Premia z zysku 
w Tönsmeier 
» W SPÓŁCE TÖNSMEIER POŁUDNIE w 
Rudzie Śląskiej wypłacona została premia z 
zysku za pierwsze półrocze 2015 roku. Jej wyso-
kość wynosi od 30 proc. do 100 proc. średniej 
płacy w zakładzie i uzależniona jest od stażu 
pracy poszczególnych pracowników.
Warunkiem otrzymania premii jest staż pracy w 
spółce dłuższy niż rok. Jak podkreślają związ-
kowcy z zakładowej Solidarności, premia z 
zysku wypłacana jest w fi rmie od wielu lat. 
– Nie jest ona jednak obligatoryjna. Dwa lata 
temu nie było zysku, więc nie było też premii. 
Na szczęście zeszły rok zakończyliśmy na plusie 
– podkreśla Marcin Franczak, przewodniczący 
zakładowej Solidarności. 
Dodaje, że premię z zysku za drugie półrocze 
2015 roku, naliczaną według tych samych zasad, 
pracownicy mają dostać do 20 grudnia.
Rudzka spółka Tönsmeier Południe zatrudnia 
około 160 pracowników. Zakład zajmuje się m.in. 
zagospodarowaniem odpadów komunalnych, 
przemysłowych, niebezpiecznych oraz obsługą 
separatorów ropopochodnych i tłuszczowych.

AGA, BEA

KRÓTKO Zachowanie nagród jubileuszowych i wyższe niż kodeksowe odprawy emerytalne 
– m.in. takie uprawnienia gwarantuje pracownikom spółki Tauron Dystrybucja nowy 
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. 

D
okument wejdzie w życie 
1 stycznia 2017 roku i 
obowiązywać będzie 
w trzech podmiotach: 
Tauron Dystrybucja 

w Krakowie, Tauron Dystrybucja 
Pomiary w Tarnowie i Tauron Dystry-
bucja Serwis we Wrocławiu.

Nowy ZUZP to efekt trwających 
od 2012 roku negocjacji pomiędzy 
zarządem spółki a działającymi w 
fi rmie związkami zawodowymi. 
Porozumienie w sprawie jego 
ostatecznych zapisów strony 
zawarły 30 czerwca.

Jak informuje Danuta Garbusińska, 
wiceprzewodnicząca Solidarności 
w spółce, kilkuletnie rozmowy 
układowe były bardzo ciężkie i 
najczęściej kończyły się rozbieżnoś-
ciami. – Najważniejsze jednak, że 
doprowadziły do kompromisowych 
rozwiązań i zawarcia porozumienia. 
Obroniliśmy wiele uprawnień, choć 
niektóre z nich zostały ograniczone 
– mówi Danuta Garbusińska.

Najważniejsze zapisy nowego 
układu, które związkowcy utrzy-
mali z poprzednich ZUZP i regu-
laminów pracy obowiązujących w 
każdej spółce przed przejęciem ich 
w 2011 roku przez koncern ener-
getyczny Tauron Polska Energia, 
to m.in. nagrody jubileuszowe i 
odprawy emerytalne. – Dla ludzi 
odchodzących na emerytury 
wynegocjowaliśmy pieniądze 
większe niż kodeksowe. Utrzyma-
liśmy też zniżkę energetyczną dla 

pracowników i rozszerzoną opiekę 
medyczną. Zaakceptowaliśmy 
obniżenie w niektórych oddzia-
łach spółki o 2 proc. dodatkowego 
programu emerytalnego, ale po to, 
by wprowadzić go w podmiotach, 
które do tej pory nie były nim 
objęte. Zgodziliśmy się też, by we 
wszystkich oddziałach ujednoli-
cony został odpis na Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych 
– wylicza przewodnicząca.

Dodaje, że obowiązywanie 
nowego ZUZP we wszystkich 
oddziałach Tauron Dystrybucja 
było koniecznością. – Przed ich 
przejęciem przez Tauron Polska 
Energia i po połączeniu w jeden 
podmiot, w każdej z nich funk-
cjonował odrębny ZUZP lub 
regulamin. Po fuzji niemożliwe 
stało się obowiązywanie różnych 
dokumentów w jednej spółce. 
Każdy zakładał inne warunki 

wynagrodzeń, każdy oparty był o 
inne nazewnictwo stanowisk. To 
na przykład uniemożliwiało prze-
noszenie pracowników w ramach 
jednego podmiotu – tłumaczy 
Danuta Garbusińska.

Spółka Tauron Dystrybucja 
zatrudnia łącznie blisko 14 tys. 
pracowników. Jest największym 
w Polsce dystrybutorem energii 
elektrycznej.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Nowy układ zbiorowy 
w Tauron Dystrybucja

Podwyżki w spółkach Plastic Omnium
Od lipca wzrosły wynagrodzenia 
w spółkach Plastic Omnium w 
Gliwicach i Plastic Omnium Auto 
Exteriors w Kleszczowie – to efekt 
porozumień płacowych wynego-
cjowanych przez Solidarność. 

Porozumienie o podwyżkach w 
spółce Plastic Omnium Auto Exteriors 
w Kleszczowie podpisane zostało 
18 lipca. Zgodnie z jego zapisami 
płace zasadnicze w fi rmie wzrosły 
o 100 zł brutto. Pracownicy otrzy-
mają podwyżki wraz z wypłatą za 
lipiec. O 50 zł brutto podwyższone 
zostały też premie: frekwencyjna, 
za pracę w nadgodzinach oraz za 
brak zwrotów od klientów.

Jak podkreśla Joanna Kaznowska, 
przewodnicząca Międzyzakładowej 
Organizacji Związkowej NSZZ 
Solidarność obejmującej zasięgiem 
działania spółki Plastic Omnium z 
Gliwicach i Kleszczowie podwyżka 
płac w kleszczowskim zakładzie to 
kompromis. – Początkowo zarząd 
chciał podnieść ludziom płace tylko 
o 50 zł brutto – informuje. 

Podczas rozmów płacowych 
związkowcy argumentowali m.in. 
że niskie zarobki w zakładzie są 
przyczyną dużej rotacji pracow-
ników. – U nas przy bardzo dużym 

tempie pracy średnia płaca wynosi 
zaledwie 2000 zł brutto plus nieob-
ligatoryjna premia. Nie ma się 
co ludziom dziwić, że odchodzą 
– wyjaśnia Krzysztof Masłowski z 
Solidarności w spółce w Kleszczowie.

W gliwickim zakładzie podwyżki 
mają charakter uznaniowy. Są 

uzależnione od wystawianych w 
skali od 2 do 5 rocznych ocen pracy 
poszczególnych pracowników. 
Osoby ocenione na „piątkę” lub 
„czwórkę” otrzymają podwyżki w 
wysokości 125 zł brutto, a pracow-
nicy z „trójkami” 100 zł brutto. 
Najniższy wzrost płac odnotują ci, 

których praca w minionym roku 
oceniona została na „dwójkę”. Dla 
nich wysokość podwyżek wyzna-
czana będzie indywidualnie. Porozu-
mienie płacowe pomiędzy zarządem 
gliwickiej spółki a międzyzakładową 
Solidarnością podpisano 5 lipca.

Jak informuje Joanna Kaznowska, 
taki system przyznawania podwyżek 
obowiązuje w spółce od wielu lat. 
– Wspólnie z pracodawcą uznaliśmy, 
że podwyżki z automatu, takie 
same dla wszystkich pracowników, 
są krzywdzące dla ludzi najlepiej 
wykonujących swoje obowiązki. 
Przyjęliśmy zasadę, że co roku 
podwyżki dostają wszyscy, ale ich 
wysokość zależeć będzie od ocen 
wystawianych m.in. na podstawie 
wydajności pracy, przepracowanej 
liczby nadgodzin, liczby zwrotów 
produktów od klientów i absencji 
chorobowych – wyjaśnia prze-
wodnicząca.

Spółki Plastic Omnium w Gliwi-
cach i Plastic Omnium Auto Exteriors 
w Kleszczowie zatrudniają łącznie 
blisko 920 pracowników. Produkują 
zderzaki i akcesoria samochodowe. 
Ich właścicielem jest francuski 
koncern Plastic Omnium.

BG

Foto: pixabay.com/CC0

Foto: pixabay.com/CC0
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stawa zakłada dwie 
stawki podatku 
– 0,8 proc. od przy-
chodu między 17 
mln zł, a 170 mln 

zł miesięcznie i 1,4 proc. od 
przychodu powyżej 170 mln zł 
miesięcznie. Kwota wolna od 
podatku w skali roku będzie więc 
wynosić 204 mln zł, co oznacza, 
że mniejsze placówki handlowe 
nie zostaną nim objęte. Ustawa 
ma zacząć obowiązywać od 
1 września tego roku. 

Przedmiotem opodatkowania 
będzie przychód ze sprzedaży 
detalicznej, czyli sprzedaży 
dokonywanej na rzecz konsu-
mentów. Przychód nie będzie 
obejmował należnego podatku 
VAT. W podstawie opodatko-
wania nie będzie uwzględniana 
sprzedaż na rzecz przedsię-
biorców. Zwolniona z podatku 
będzie również sprzedaż przez 
internet.

 
Koniec z wyprowadzaniem zysków
Jak czytamy w uzasadnieniu 
projektu ustawy, jej celem 
poza zwiększeniem dochodów 
budżetu ma być ograniczenie 
procederu unikania płacenia 
podatków przez zagraniczne 
sieci handlowe. Skala tego 
zjawiska jest potężna. Jak wynika 
z danych Ministerstwa Finansów, 
dziesięć największych sieci 
działających w Polsce stosując 
różnego instrumenty tzw. opty-
malizacji podatkowej zapłaciło 
w 2014 roku zaledwie 500 mln zł 
podatku dochodowego. W tym 
samym roku ich przychody w 
naszym kraju wyniosły niemal 
110 mld zł.

Projekt lepszy od poprzednich
Opodatkowanie zagranicz-
nych sieci handlowych PiS 
zapowiedział już w kampanii 
przed wyborami parlamen-

tarnymi. Ostateczny kształt 
ustawy w tej sprawie znacznie 
różni się jednak od wcześniej-
szych zapowiedzi. Pierwsza 
wersja zaprezentowana we 
wrześniu ubiegłego roku zakła-
dała, że nowy podatek będą 
płacić placówki handlowe o 
powierzchni przekraczającej 
250 m2. Druga, przedstawiona 
w lutym bieżącego roku przez 
resort fi nansów przewidywała 
dwie stawki podatku uzależ-
nione od wielkości obrotów w 
wysokości 0,7 i 1,3 proc. Zwol-

nione z opodatkowania miały 
być jedynie placówki, których 
obroty nie przekraczały 18 mln 
zł rocznie. To oznaczałoby, że 
podatkiem objęte zostałyby nie 
tylko wielkie sieci, ale również 
mniejsze placówki handlowe. 

Takie rozwiązanie spotkało 
się z krytyką zarówno ze strony 
środowiska pracodawców, jak 
i związków zawodowych. 
– Ostateczny kształt ustawy jest 
znacznie lepszy od poprzed-
nich. Jednak i w nim kryją się 
niebezpieczeństwa. Istnieje 

spore ryzyko, że sieci handlowe 
zaczną tworzyć ze swoich 
sklepów samodzielne placówki, 
aby w ten sposób uniknąć 
konieczności płacenia podatku 
lub płacić niższą stawkę – mówi 
Alfred Bujara, przewodniczący 
Krajowego Sekretariatu Banków, 
Handlu i Ubezpieczeń NSZZ 
Solidarność.
 
Ceny nie wzrosną
W jego ocenie wejście w życie 
podatku od sprzedaży deta-
licznej nie spowoduje zwolnień 

pracowników i wzrostu cen, 
jak twierdzą przedstawiciele 
działających w Polsce zagra-
nicznych sieci handlowych. 
– Konkurencja cenowa między 
poszczególnymi sieciami jest 
tak ostra, że próba przerzucenia 
kosztów podatku na klientów 
w postaci podniesienia cen 
jest bardzo mało prawdopo-
dobna. Redukcji zatrudnienia 
też nie należy się obawiać, bo 
po prostu nie ma już kogo 
zwalniać. W ostatnich latach 
sieci handlowe zredukowały 

zatrudnienie do absolutnego 
minimum. Obecnie w dzia-
łających w Polsce sklepach 
zatrudnionych jest dwukrotnie 
mniej pracowników niż w 
placówkach o takiej samej 
wielkości i tych samych marek 
funkcjonujących w krajach 
Europy Zachodniej – podkreśla 
szef handlowej „S”.

Zabrakło ochrony pracowników
Nie oznacza to jednak, że pracow-
nicy nie odczują negatywnych 
skutków wprowadzenia nowego 
podatku. Zdaniem Bujary sieci 
handlowe raczej nie zrezygnują 
z osiąganych w Polsce olbrzy-
mich zysków, a koszty podatku 
przerzucą na pracowników i 
dostawców. – Opodatkowaniu 
zagranicznych sieci handlowych 
powinny towarzyszyć działania 
na rzecz ochrony warunków 
pracy i płacy zatrudnionych w 
nich pracowników. Niestety tego 
zupełnie zabrakło. Takie instru-
menty ochronne trudno byłoby 
co prawda zawrzeć w samej 
ustawie. Jednak skutecznym 
rozwiązaniem byłoby wzmoc-
nienie dialogu między praco-
dawcami i pracownikami w 
handlu, który dzisiaj praktycznie 
nie istnieje. Nie ma układów 
zbiorowych, nie ma organizacji 
pracodawców chcących rozma-
wiać z pracownikami. Polska 
Organizacja Handlu i Dystry-
bucji zrzeszająca największe 
zagraniczne sieci handlowe w 
ogóle nie jest takim dialogiem 
zainteresowana – wskazuje prze-
wodniczący. – Opodatkowanie 
zagranicznych sieci handlo-
wych to rozwiązanie dobre i 
potrzebne. Jednak bez odpo-
wiednich działań rządzących, 
nowy podatek zapłacą nie sieci 
handlowe, ale ich pracownicy i 
dostawcy – dodaje Alfred Bujara. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Rozwiązanie dobre, ale zabrakło 
zabezpieczenia pracowników

Sejm przyjął ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej. Nowy podatek, który obciąży głównie duże sieci 
handlowe, ma dostarczyć do budżetu ponad 1,5 mld zł rocznie. W ocenie handlowej „S” ustawie powinny towarzyszyć 
rozwiązania chroniące pracowników. 

Foto: commons.wikimedia.org/Henryk Borawski
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Zbieramy podpisy do końca sierpnia
Handel w niedziele jest ograni-
czony lub zakazany w niemal 
wszystkich krajach Zachodniej 
Europy. Obywatelski projekt 
ustawy regulujący tę kwestię w 
naszym kraju stanowi jedynie 
dostosowanie polskich prze-
pisów do zachodnich stan-
dardów. Aby projektem zajął 
się parlament do 31 sierpnia 
trzeba zebrać co najmniej 100 
tys. podpisów. 

– W zachodnich krajach UE 
nikogo nie dziwi, że sklepy w 
niedziele są zamknięte, lub że 
czynne są tylko niewielkie 
placówki handlowe. Sieci 
handlowe z tego powodu nie 

plajtują i nie zwalniają pracow-
ników. Na zachodzie praco-
dawcy szanują prawo swoich 
pracowników do odpoczynku 
z rodzinami w niedziele. U nas 
ci sami pracodawcy, te same 
sieci handlowe tego prawa 
swoim pracownikom odma-
wiają – mówi Alfred Bujara, 
przewodniczący Krajowego 
Sekretariatu Banków, Handlu i 
Ubezpieczeń NSZZ Solidarność. 

Inicjatorem obywatelskiego 
projektu ustawy o ograni-
czeniu handlu w niedziele jest 
Krajowy Sekretariat Banków, 
Handlu i Ubezpieczeń NSZZ 
Solidarność. Obok Solidarności 

w skład Komitetu Inicjatywy 
Ustawodawczej weszły również 
inne związki zawodowe, orga-
nizacje zrzeszające praco-
dawców z branży handlowej 
oraz stowarzyszenia i organi-
zacje społeczne, w tym m.in. 
Związek Rzemiosła Polskiego, 
Akcja Katolicka, Polska Izba 
Paliw Płynnych i Polska Grupa 
Supermarketów.

W projekcie znalazły się 
liczne wyjątki dopuszczające 
handel w niedziele. Ma on 
być możliwy m.in na stacjach 
benzynowych, w piekarniach, 
sklepach usytuowanych na 
dworcach kolejowych i lotni-

skach czy w kioskach z prasą. 
Otwarte w niedziele będą mogły 
być również małe, osiedlowe 
sklepy pod warunkiem, że 
za ladą stanie ich właściciel. 
Projekt zakłada też m.in. usta-
nowienie siedmiu tzw. niedziel 
handlowych w ciągu roku. 
Sklepy mają być czynne m.in. 
w niedziele poprzedzające Boże 
Narodzenie oraz Wielkanoc 
oraz w okresach, w których 
organizowane są wyprzedaże.

Ograniczenie handlu w 
niedziele będzie stanowić 
również wsparcie dla małych 
polskich sklepów, które od 
lat są wypierane z rynku 

przez wielkie zagraniczne 
sieci handlowe. Ponadto, jak 
wskazują autorzy projektu, 
wejście ustawy w życie nie 
tylko nie spowoduje spadku 
obrotów w handlu i tym samym 
konieczności redukcji zatrud-
nienia, ale wręcz przyczyni 
się do wzrostu obrotów. 
– Ludzie przed wolną niedzielą 
będą kupować na zapas, tak 
jak dzieje się to przy okazji 
świąt wolnych od pracy. Z 
naszych badań wynika, że 
zwiększone obroty w dni 
poprzedzające takie święto z 
nawiązką rekompensują „utra-
cone” przychody z powodu 

zamknięcia sklepu w święto 
– tłumaczy Alfred Bujara. 

Druk listy do zbierania podpisów 
pod obywatelskim projektem 
ustawy oraz materiały promujące 
akcję można pobrać ze strony 
www.solidarnosckatowice.
pl. Listy są również dostępne 
w biurach terenowych Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność.

Wszelkie informacje doty-
c z ą c e  z b i ó r k i  p o d p i s ó w 
można uzyskać pod numerem 
te l e fonu:  32 253 83  62 
lub adresem e-mail: 
sbhiu@solidarnosc.org.pl.

ŁK
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Piotr Kisiel, prawnik Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

Pracownicy zapytują „czy i 
w jakich przypadkach praco-
dawca może „zmusić” pracow-
nika do pracy w godzinach 
nadliczbowych?”

Art. 151 § 1 Kodeksu pracy 
stanowi o dopuszczalności pracy 
w godzinach nadliczbowych. 
Stwierdza się w nim, że praca 
w godzinach nadliczbowych 
jest dopuszczalna w razie:

1) konieczności prowadzenia 
akcji ratowniczej w celu ochrony 
życia lub zdrowia ludzkiego, 
ochrony mienia lub środowiska 
albo usunięcia awarii;

2) szczególnych potrzeb 
pracodawcy.

Pierwszą przesłankę pracy 
w godzinach nadliczbowych 
stanowi konieczność prowa-
dzenia akcji ratowniczej w 
celu ochrony życia lub zdrowia 
ludzkiego, ochrony mienia 
lub środowiska albo usunięcia 
awarii. Potrzeba takiej pracy nie 
budzi większych wątpliwości. 
Warto podkreślić, że awaria 
obejmuje stan nadzwyczajny i 

nieprzewidziany, nie mogą jej 
stanowić więc zdarzenia plano-
wane (np. zaplanowane remonty 
czy konserwacja urządzeń). W 
stosunku do osób, których praca 
polega na usuwaniu awarii (np. 
pracownicy pogotowia elek-
trycznego czy gazowego), praca 
nadliczbowa podejmowana w 
celu usunięcia awarii nie będzie 
stanem nadzwyczajnym. 

Drugą przesłanką pracy w 
godzinach nadliczbowych są 
szczególne potrzeby praco-
dawcy. Została ona określona 
w bardzo szeroki sposób, umoż-
liwiający bardzo elastyczne 
jej traktowanie, zwłaszcza że 
ocena, co należy podkreślić, czy 
w danym przypadku została 
ona spełniona, należy do praco-
dawcy. Można tu wskazać na 
dwa poglądy występujące w 
doktrynie. Zgodnie z pierw-
szym, szczególne potrzeby mogą 
obejmować jedynie sytuacje 
nadzwyczajne, nieoczekiwane 
i trudne do przewidzenia. 
Zgodnie z drugim stanowi-

skiem, szczególne potrzeby 
pracodawcy występują także, 
gdy do realizacji normalnych 
zadań pracodawcy konieczne 
jest ponadwymiarowe zatrud-
nienie pracownika, byleby 
nie dotyczyło to w sposób 
względnie stały konkretnej 
osoby. Ta druga koncepcja jest 
powszechnie akceptowalna i 
w jej ujęciu należy postrzegać 
dopuszczalność pracy w godzi-
nach nadliczbowych. Dopuścić 
zatem należy sytuację wyko-
nywania pracy w godzinach 
nadliczbowych w celu realizacji 
normalnych zadań pracodawcy. 
Warto jednak pamiętać, że 
praca w godzinach nadlicz-
bowych nie może stanowić 
stałego elementu organizowania 
pracy przez pracodawcę, a w 
szczególności uzasadniać złej 
organizacji pracy.

Przywołany przepis, stano-
wiąc, że praca w godzinach 
nadliczbowych „jest dopusz-
czalna”, nie określa wprost 
obowiązku pracownika podjęcia 

tej pracy ani sposobu, w jaki 
pracodawca może domagać 
się jej wykonania. 

W doktrynie przyjmuje się, 
że praca w godzinach nadlicz-
bowych stanowi obowiązek 
pracownika. Wskazuje się na 
różne źródła tego obowiązku, 
m.in. na konieczność dbania 
o dobro zakładu pracy lub 
obowiązek stosowania się do 
poleceń przełożonych, jeśli 
dotyczą one pracy i nie są 
sprzeczne z przepisami prawa. 
Uznając, że obowiązek wyko-
nywania pracy w godzinach 
nadliczbowych wynika z 
wymogu stosowania się do 
poleceń przełożonych, przyjąć 
należy, że stanowi to konse-
kwencję zasady podporządko-
wania pracownika pracodawcy 
w stosunku pracy. 

Obowiązek pracy w godzi-
nach nadliczbowych, co do 
zasady, aktualizuje się w przy-
padku otrzymania przez pracow-
nika stosownego polecenia. 
Ustawodawca nie określił formy 

tego polecenia. Należy zatem 
przyjąć, że dopuszczalne jest 
tu każde zachowanie się prze-
łożonego, które w dostatecznie 
wyraźny sposób wskazywać 
będzie jego wolę. Podobnie uznał 
Sąd Najwyższy, wskazując, że 
polecenie wykonania pracy w 
godzinach nadliczbowych nie 
wymaga szczególnej formy, 
jednak powinno być wydane 
wyraźnie.

Gdy nie ma przepisu zaka-
zującego pracy w godzinach 
nadliczbowych, to istnienie 
szczególnych potrzeb praco-
dawcy z reguły zobowiązuje 
pracownika do wykonania 
polecenia pracy w tych godzi-
nach. Wyjątkowo może on 
odmówić jego wykonania, 
naraża się jednak na sankcje 
pracodawcy, które w zależności 
od różnych stanów faktycznych 
mogą sięgać aż po rozwiązanie 
umowy bez wypowiedzenia z 
winy pracownika. Odmowa 
wykonania pracy w godzi-
nach nadliczbowych może 

być uzasadniona wówczas, gdy 
polecenie jej wykonywania jest 
sprzeczne z prawem, zasadami 
współżycia społecznego lub 
umową o pracę. W szczególności 
pracownik może wykazywać 
brak szczególnych potrzeb 
pracodawcy lub własny ważny 
interes (np. wykonywanie 
innych zajęć zarobkowych 
po normalnych godzinach 
pracy lub np. konieczność 
odbioru dziecka z przedszkola 
lub szkoły), którego ochrona 
może mieć pierwszeństwo 
przed interesem pracodawcy. 
Odmowę wykonania takiego 
polecenia może uzasadniać 
także nadużycie prawa przez 
pracodawcę (art. 8 K.p.) lub 
dyskryminacja – szykano-
wanie pracownika (art. 112, 113 
i 183a-183e K.p.). Dodać należy, 
że zmęczenie pracownika nie 
stanowi powodu, na który 
mógłby powołać się pracownik, 
odmawiając pracy nadliczbowej, 
na co wyraźnie zwrócił uwagę 
Sąd Najwyższy.

Dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych

W okresie wakacyjnym wielu młodych ludzi podejmuje pierwszą w życiu pracę zarobkową. Przed podjęciem 
zatrudnienia warto sprawdzić, jakie prawa przysługują pracownikom sezonowym. 

Jak bezpiecznie pracować w wakacje
P

racodawcy chętnie 
zatrudniają uczniów 
i studentów, często 
korzystając nie tylko 
z ich potencjału, ale 

również z naiwności. Młodym 
ludziom często brakuje podsta-
wowej wiedzy z zakresu prawa 
pracy. W szkołach rzadko 
poruszane są tematy zwią-
zane z zatrudnieniem. Wielu 
młodych ludzi nie wie, jakie 
prawa przysługują im w miejscu 
pracy. – Moją pierwszą pracę 
podjąłem zaraz po maturze. 
Pracowałem tam tylko miesiąc, 
nie było żadnej umowy na 
piśmie, myślałem, że na tak 
krótki okres nie trzeba nic 
podpisywać. Na koniec praco-
dawca zapłacił mi tylko połowę 
ustalonej wcześniej stawki 
– mówi Tomasz, student poli-
techniki. – Moi rówieśnicy 
często są nieświadomi swoich 
praw w pracy. W dodatku 
boimy się domagać uczciwości 
od pracodawców – dodaje. 

Kontrole Państwowej 
Inspekcji Pracy dotyczące 
pracowników sezonowych 
w województwie śląskim w 
ubiegłym roku przeprowa-
dzone wśród 226 zatrudnionych 
w 60 podmiotach, wykazały 
nieprawidłowości w 58 proc. 
przypadków. Inspektorzy 
PIP dowiedli m.in., że co 7 
pracownik nie otrzymał umowy 
na piśmie, co 8 osoba przed 
rozpoczęciem pracy nie została 

skierowana na żadne badania 
lekarskie, 37 osób nie zostało 
zgłoszonych terminowo do 
ubezpieczenia społecznego.

Umowa to podstawa!
Aby bezpiecznie podjąć pracę, 
niektórych spraw trzeba dopil-

nować samemu. W przypadku 
pracy sezonowej, można 
zawrzeć umowę o pracę (na 
czas określony, na czas wyko-
nywania określonej pracy, 
na zastępstwo nieobecnego 
pracownika), umowę-zlecenie, 
umowę o dzieło lub umowę z 

agencją pracy tymczasowej w 
zależności od rodzaju wykony-
wanej pracy i długości zatrud-
nienia. W przypadku pracy na 
dłużej, w roku szkolnym lub 
akademickim, możliwe jest 
również zawarcie umowy na 
czas nieokreślony. 

Umowa musi zawierać dane 
obu stron, rodzaj umowy, datę 
zawarcia, warunki pracy i płacy, 
miejsce wykonywania czyn-
ności, wysokość wynagro-
dzenia, wymiar czasu oraz datę 
rozpoczęcia pracy. Umowa 
i każda jej zmiana powinna 
mieć formę pisemną. Praco-
dawca ma obowiązek do 7 
dni od podpisania umowy 
poinformować pracownika na 
piśmie o normach czasowych, 
przysługujących dniach urlopu, 
terminie wypłacania pensji 
oraz warunkach wypowie-
dzenia umowy. Po zakończeniu 
umowy o pracę, pracodawca 
ma obowiązek wystawić świa-
dectwo pracy do 7 dni. 

Pracownicy młodociani
Osoby w wieku od 16 lat, aby 
podjąć pracę muszą co najmniej 
ukończyć gimnazjum oraz 
posiadać zaświadczenie lekar-
skie stwierdzające, że praca nie 
będzie zagrażała ich zdrowiu. Te 
kryteria muszą być spełnione, 
aby zawrzeć umowę o pracę. 
Pracownik młodociany (16-18 
lat) może wykonywać tylko 
prace lekkie, czyli takie, które 

nie zagrażają zdrowiu, życiu i 
rozwojowi psychofi zycznemu 
oraz nie utrudniają wykony-
wania obowiązku szkolnego. 

Młodociani pracownicy, 
podejmując pracę w czasie 
wakacji szkolnych mogą 
pracować maksymalnie 7 
godzin na dobę i 35 godzin w 
tygodniu. Nie mogą pracować 
w godzinach nadliczbowych 
oraz w porze nocnej. 

BHP i inne szkolenia
Przed podpisaniem umowy 
pracodawca musi upewnić się 
czy kandydat ma odpowiednie 
kwalifi kacje i umiejętności, aby 
objąć dane stanowisko. Najczęś-
ciej jest to sprawdzane poprzez 
rozmowę kwalifi kacyjną.

Kiedy kandydat spełni 
wymagania i zostanie przy-
jęty, przed rozpoczęciem pracy 
musi obowiązkowo przejść 
szkolenie z bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Dodatkowo 
pracodawca powinien zapoznać 
nowego pracownika z jego 
obowiązkami oraz metodami 
wykonywania pracy. Wszystko 
to powinno odbyć się na koszt 
pracodawcy w ramach czasu 
pracy pracownika. Takie szko-
lenie powinno obejmować m. 
in. omówienie sytuacji kryzy-
sowych, zagadnienia z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy 
czy informacje o zagrożeniach 
i ryzyku zawodowym.

ANNA TOMAN

Foto: fl ickr.com/ironypoisoning

Młodociani pracownicy 
nie mogą pracować w 
godzinach nadliczbowych 
oraz w porze nocnej. 
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Ś L Ą S K O - D Ą B R O W S K I  N S Z Z

Bartosz Duda
CDO24

Możliwość rozwiązania umowy 
najmu na czas oznaczony 

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

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

» Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw
(poprzedni miesiąc):  4.252,19 zł

» Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku
(poprzedni miesiąc):  4.250,51 zł

» Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
(w II kwartale 2016 roku):  4.244,58 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

»  Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy (od 1 marca 2016 roku):  676,75 zł

»  Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą 
zawodową i renta rodzinna wypadkowa 
(od 1 marca 2016 roku):  1.059,07 zł

»  Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 
w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 
(od 1 marca 2016 roku):  812,10 zł

Zawarłem umowę najmu 
pojazdu na czas określony, 
w umowie nie zawarłem 
zapisów dotyczących możli-
wości rozwiązania umowy za 
wypowiedzeniem, poza jedyną 
sytuacją: nieuiszczania czynszu 
w terminie. Najemca w sposób 
nienależyty użytkuje samo-
chód, o czym świadczy fakt, 
iż pojazd został uszkodzony. 
Czy mogę rozwiązać umowę 
najmu stosując zapisy i terminy 
wypowiedzenia zawarte w 
Kodeksie cywilnym?

Zgodnie z art. 673 § 3 
Kodeksu cywilnego jeżeli czas 
trwania najmu jest oznaczony, 
zarówno wynajmujący, jak 
i najemca mogą wypowie-
dzieć najem w wypadkach 
określonych w umowie. Co 
do zasady więc, jeżeli strony 
nie umieszczą w treści umowy 
najmu zapisów umożliwiają-
cych rozwiązanie umowy w 
przypadku zaistnienia danych 
okoliczności, umowa na czas 
określony trwa do momentu 
wskazanego w treści przed-
miotowej umowy. Dopiero 
bowiem zawarcie w umowie 
najmu na czas oznaczony 
zapisów umożliwiających 
wypowiedzenia w danych 
okolicznościach będzie umoż-
liwiało wynajmującemu lub 
najemcy złożenie oświad-
czenia woli powodującego 
jednostronne rozwiązanie 
przedmiotowej umowy. Nie 
można domniemywać, iż 
takie uprawnienie przysługuje 
każdej ze stron w dowolnym 
momencie w przypadku wystą-
pienia jakichkolwiek przyczyn. 
Możliwość jednostronnego 
rozwiązania umowy najmu 
na czas określony nigdy nie 
może być dorozumiana. Usta-
wodawca wyraźnie bowiem 
wskazał, iż możliwość wypo-
wiedzenia umowy najmu na 
czas oznaczony istnieje, jeżeli 
ziszczą się wypadki wskazane 
w treści tejże umowy.

Nadto wskazać należy, iż 
samo zastrzeżenie w umowie 
możliwości wypowiedzenia 
najmu bez wskazania przy-
czyny wypowiedzenia, nie 
jest w orzecznictwie uznawane 
za „wypadek wskazany w 
umowie”, o którym mowa w 
art. 673 § 3 K.c. Innymi słowy 
nie jest dopuszczalne zastrze-
żenie w umowie uprawnienia 
do wypowiedzenia najmu 
zawartego na czas oznaczony 
według swobodnego uznania 
stron, a więc bez podawania 
konkretnych przyczyn czy też 
w sytuacji gdy zapisy umowy 
nie zawierają skonkretyzowa-
nych przyczyn umożliwiających 
rozwiązanie umowy. Jak zostało 
bowiem utrwalone w aktualnej 
linii orzeczniczej, artykuł 673 § 
3 K.c. nie posługuje się zwrotem 
„jeżeli umowa to przewiduje”, 
który sugerowałby dopuszczal-
ność każdorazowej możliwości 
wypowiedzenia umowy, nawet 
bez podawania przyczyny, 
ale zawarte jest określenie 
„w wypadkach określonych 
w umowie”. Powyższe wska-
zuje, iż przyczyny, możliwości 
wypowiedzenia umowy na 
czas oznaczony musza być 
skonkretyzowane.

Podkreślenia wymaga 
również fakt, iż nawet jeżeliby 
w umowie najmu znajdował 
się zapis umożliwiający wynaj-
mującemu rozwiązanie umowy 
na czas określony z przyczyny 
naruszenia obowiązku utrzymy-
wania przedmiotu dzierżawy 
w należytym porządku, to 
wskazać, należy iż zachowanie 
najemcy musi charakteryzować 
się czymś więcej niż tylko 
incydentalnym działaniem 
lub zaniechaniem. Powyższe 
zostało również potwierdzone 
w wyroku Sądu Apelacyjnego 
w Krakowie z dnia 27 sierpnia 
2015 r., w sprawie oznaczonej 
sygnaturą akt I ACa 637/15.

Jednocześnie nie można 
subsydiarnie posiłkować się 

zapisami Kodeksu cywil-
nego dotyczącymi terminów 
wypowiedzenia umów na 
czas nieoznaczony do umów 
zawartych na czas oznaczony. 
Ustawodawca wyraźnie bowiem 
w art. 673 K.c. rozróżnia sposoby, 
zasady wypowiedzenia dla 
tychże umów. Gdyby celem 
ustawodawcy było umożli-
wienie stronom umowy na 
czas oznaczony korzystania 
z terminów ustawowych, o 
których mowa w art. 673 § 2 
K.c. to z pewnością wyraźnie 
zawarły w Kodeksie cywilnym 
zapis umożliwiający takie subsy-
diarne stosowanie terminów 
ustawowych, o których mowa 
w art. 673 § 2 K.c.

Nadto, wskazuję, iż pomimo 
braku zapisu w umowie, strony 
w każdym czasie trwania umowy 
najmu na podstawie zgod-
nych oświadczeń stron mogą 
rozwiązać umowę za zgodnym 
porozumieniem stron ze skut-
kiem natychmiastowym. Sam 
fakt, niezawarcia w umowie 
zapisów dotyczących możliwości 
rozwiązania umowy najmu 
w trybie jednostronnego czy 
też dwustronnego wypowie-
dzenia umowy, nie wyklucza 
rozwiązania umowy najmu na 
podstawie zgodnego oświad-
czenia woli stron w każdym 
czasie, co wynika z zasady 
swobody umów przewidzianej 
w art. 3531 k.c. Powyższe zostało 
potwierdzone w wyroku Sądu 
Apelacyjnego w Białymstoku z 
dnia 16 maja 2014 r., w sprawie 
oznaczonej sygnaturą akt I 
ACa 95/14.

Przenosząc wyżej przedsta-
wiony stan prawny na grunt 
stanu faktycznego wskaza-
nego w pytaniu, informuję, 
iż nie może Pan skorzystać 
z terminów ustawowych, o 
których mowa w art. 673 § 
2 K.c., gdyż te terminy mają 
zastosowanie wyłącznie w 
przypadku zawarcia umowy 
najmu na czas nieoznaczony. 

Natomiast umowa, którą Pan 
zawarł jest umową na czas 
oznaczony. Powyższe powo-
duje, iż może Pan wypowie-
dzieć umowę najmu w wypad-
kach określonych w umowie. 
Zważywszy na fakt, iż zawarta 
przez Państwa umowa najmu 
przewiduje wyłącznie możli-
wość wypowiedzenia umowy 
w przypadku nieuiszczania 
czynszu w terminie, wska-
zuję, iż niedopuszczalnym 
jest wypowiedzenie umowy 
na czas oznaczony w przy-
padku nienależytego użytko-
wania wynajętego samochodu. 
Nienależyte użytkowanie nie 
zostało bowiem wskazane w 
zawartej uprzednio umowie 
jako możliwa przyczyna rozwią-
zania przedmiotowej umowy 
najmu. Niezależnie od powyż-
szego, możliwe jest rozwiązanie 
zawartej umowy najmu ze 
skutkiem natychmiastowym 
za zgodnym oświadczeniem 
stron. Jednakże nie następuje 
to już w drodze jednostronnej 
czynności prawnej, ale poprzez 
złożenie zgodnych oświadczeń 
woli stron.

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

Przypominamy, że osoby posia-
dające Ochronę Prawną CDO24 
mogą zawsze, na bieżąco zasięgnąć 
dodatkowych informacji w depar-
tamencie prawnym CDO24 pod 
numerem telefonu 801 00 31 38 
lub 32 43 43 105, który działa 
codziennie od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8.00 do 
16.30. Pozostałe osoby zainte-
resowane posiadaniem ochrony 
prawnej zapraszamy do zapoznania 
się z ofertą CDO24 na stronie 
internetowej www.cdo24.pl.

fb.com/SlaskoDabrowskaSolidarnosc  Nr 24/2016 |  KATOWICE 21.07-3.08.2016

Komunikat

Bilety do Twinpigs

Miasteczko Westernowe Twinpigs w Żorach oferuje 
członkom śląsko-dąbrowskiej Solidarności wejściówki 
w promocyjnych cenach 33 zł od osoby.

Bilety można kupić w Biurze Administracyjnym Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Sol idarność 
w Katowicach przy ul. Floriana 7, pokój 99.

Więcej informacji: tel. 32 353 84 25 w. 199 lub 503 130 855.
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» JAKIE MACIE PLANY NA URLOP? Na 
pewno już w tym roku nie raz słyszeliście 
to pytanie. Ot, taka nasza polska świecka 
tradycja, że pyta o to każdy każdego, 
nie wiadomo po co. Jeśli już jesteście po 
urlopie nie czytajcie dalej tej wieści, bo 
tylko się zdenerwujecie. 22 lipca wakacje 
zaczynają nasi wybrańcy z Wiejskiej. W ich 
przypadku to jednak nie jakieś marne dwa 
tygodnie, jak u nas szaraczków, ale uwaga: 
44 dni dla posłów i o dwa dni dłużej dla 
senatorów. W zeszłym roku nasi drodzy 
posłowie odpoczywali 11 dni krócej, dwa 
lata temu o 12. I niech nikt nie mówi, że 
w Polsce nie żyje się coraz lepiej. 

» Z TYMI URLOPAMI TO BYŁA 
TYLKO ROZGRZEWKA. Otóż panowie 
i panie z Wiejskiej postanowili oprócz dni 
urlopu zwiększyć sobie również liczbę zer 
na kontach. Posłowie PiS przygotowali 
projekt ustawy podnoszący wynagro-
dzenia wszystkim ważniakom z tzw. 
sceny politycznej. I tak premier ma dostać 
podwyżkę o ponad 7,5 tys. zł, ministrowie 
o 5 kafl i, a posłowie o skromne 2,7 tys. 
Dalej wyliczać nam się nie chce, bo szkoda 
czasu na taką drobnicę. Rozbawiło nas co 
innego. Projekt autorstwa posłów partii 
rządzącej gorąco popiera w mediach nie 
kto inny jak Niesioł we własnej osobie. 
Jakie to szczęście, że w najważniejszych 
sprawach dla Ojczyzny politycy potrafi ą 
porozumieć się ponad podziałami. 

» NIE MA CO PSIOCZYĆ. Politykom 
podwyżka się należy. W końcu to sami 
wybitni fachowcy i wysublimowani 
intelektualiści. Weźmy np. takiego 
Rycha Swetru. Okazuje się że jednym 

wśród niezliczonych talentów Rysia jest 
szeroka wiedza militarna. W jednym z 
telewizyjnych wywiadów niekwestiono-
wany lider polskiej opozycji przedstawił 
własną wizję tego, jak należy uzbroić 
polską armię. Jak stwierdził: „Będzie 
mniej w tym administracji i mniej, że tak 
powiem, kręcenia fi liżanką w szklance 
bez cukru”. Sami popatrzcie jaki gorliwy. 
Ledwie wziął się za wojskowość, a już 
zaczął gadać szyfrem. 

» KOMU JAK KOMU ALE RYŚKOWI 
i jego kropka Nowoczesnej kasa się przyda. 
Okazuje się, że Państwowa Komisja 
Wyborcza odrzuciła sprawozdanie fi nan-

sowe tej partii i teraz Rychu i jego kumple 
nie dostaną zwrotu kosztów kampanii 
wyborczej. O ile dobrze pamiętamy 
to Swetru wziął na tę kampanię dwie 
bańki kredytu. Nieładnie tak śmiać się 
z cudzego nieszczęścia, ale fakt, że tak 
brawurowy strzał w stopę, a raczej cała 
seria z kałacha przytrafi ła się facetowi, 
który przez tzw. mainstreamowe media 
jest kreowany na speca od ekonomii, 
jest wprost przeuroczy. O ile widok 
Niesioła chwalącego PiS można kupić, 
jak się okazuje za niecałe 3 koła, to 
obraz Rycha Swetru mającego kłopoty 
z kredytem jest wprost bezcenny.

GOSPODZKI&PODRÓŻNY

ROZBAWIŁO nas to

Foto: esmem

Dlaczego ludzie tak kochają futbol?
– Bo podczas meczu miliony 
biedaków bezkarnie mogą szydzić 
z 22 milionerów. 

***
Czym się różni matematyk doda-
jący dwa do trzech od matematyka 
dodającego trzy do dwóch?
– W sumie niczym.

***
Co jest jedynym plusem reprezen-
tacji Szwajcarii?
– Biały plus na ich fl adze.

***
 Dlaczego w kosmosie nie ma 
dobrych imprez?
– Bo nie ma atmosfery.

***
– Dlaczego beton nie ma pracy?
– Bo go wylali.

***
– Co robi Arka w garderobie?
– Przymierza.

***
– Co robią transformersi po 
imprezie?
– Składają się na taksówkę.

***
– Pożycz mi sto złotych.
– Życzę ci stu złotych. 

***
– Co mówią rodzice dziecku na 
Hawajach, gdy pora iśc spać?
– Honolulu

***
– Co mówi absolwent Akademii 
Muzycznej, który nie ma pracy, 
do studenta Akademii Muzycznej, 
który dostał pracę?
– Zapiekankę proszę.

Kowalski siedzi na kozetce u psycho-
analityka.
– Panie doktorze, wydaje mi się, 
że u nas w lodówce ktoś mieszka.
– Dlaczego pan tak sądzi?
– Bo żona nosi tam jedzenie.

***
Zmartwiony asystent zwraca się 
do ordynatora:
– Panie doktorze, co wpisać w 
karcie naszego pacjenta jako 
przyczynę zgonu?
– Najlepiej swoje imię i nazwisko.

***
Lekarz do pacjenta:
– Ma pan zgagę?
– Nie panie doktorze, jestem 
kawalerem

***
Przychodzi facet do psychiatry 
i mówi:
– Panie doktorze, co noc śni mi 
się, że moja teściowa chodzi po 
domu z krokodylem na smyczy. 
Wie pan, jak to groźnie wygląda, 
te żółte oczy, te wielkie zębiska...
– To rzeczywiście wygląda strasznie.
– Tak, a krokodyl wygląda jeszcze 
groźniej.

***
Na sali operacyjnej widać pochy-
lone głowy nad stołem. W pewnym 
momencie odzywa się głos:
– Niedobrze panowie studenci, 
proszę przynieść nowego pacjenta!

***
Przychodzi baba do lekarz i mówi:
– Panie doktorze, czy może mi 
pan zrobić EKG? Ostatnio bardzo 
mi pomogło!

Reklama

Reklama


