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Z
a r z ą d  R e g i o n u 
Śląsko-Dabrow-
skiego NSZZ Soli-
darność zwrócił 
się do Zbigniewa 

Jakubasa, prezesa Jakubas 
Investment, większościowego 
udziałowca spółki Newag 
S.A. o interwencję w sprawie 
sytuacji w gliwickim zakładzie 
Newagu. – Działania zarządu 
Newag S.A należy ocenić jako 
celowy sabotaż podejmowa-
nych przez pracowników 
gliwickiego zakładu prób 
ratowania choć części miejsc 
pracy w tym przedsiębior-
stwie oraz działanie na szkodę 
akcjonariuszy Newag S.A. 
oraz publicznego wizerunku 
spółki – czytamy w piśmie 
przesłanym do Zbigniewa 
Jakubasa.

 
Stopniowa likwidacja
Wiosną tego roku zarząd 
spółki Newag poinformował 
pracowników Centrum Kompe-
tencji Pojazdów Szynowych w 
Gliwicach o planach głębokiej 
restrukturyzacji zakładu. W 
kolejnych miesiącach, choć 
oficjalnie decyzję o wyga-
szeniu zakładu prezento-
wano wyłącznie jako jeden
z rozważanych scenariuszy, 
władze spółki podejmowały 
kolejne działania zmierzające 
do likwidacji CKPS.

Już w maju rozpoczął się pro-
ces przenoszenia komponentów 
i materiałów do produkcji, a
także dokumentacji technicz-
nej wytwarzanych dotychczas 
w Gliwicach nowoczesnych 
lokomotyw Dragon i Griffi  n do 
zakładu spółki w Nowym Sączu. 
Newag rezygnował z udziału
w przetargach na naprawy i 
remonty lokomotyw, które 
miały kluczowe znaczenie 
dla dalszego funkcjonowa-
nia śląskiego zakładu spółki. 
Konsekwentnie odmawiano 
również przyjmowania zle-
ceń z tzw. „wolnej ręki” przez 
zakład w Gliwicach. W spółce 
zlikwidowano lub wydzierża-
wiono fi rmom zewnętrznym 
część wydziałów, a pracownicy 
zostali objęci zwolnieniami 
grupowymi. – Nieuzasad-
nioną żadnymi względami 
merytorycznymi rezygnację z 
przychodów, które mogły być 
w ten sposób wypracowane, 
należy ocenić jako działanie 
na szkodę nie tylko zakładu w 
Gliwicach, ale również akcjo-
nariuszy Newag S.A. – czytamy 
w piśmie skierowanym przez 

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego NSZZ Solidarność do 
Zbigniewa Jakubasa.

 
Szansą spółka pracownicza
Pracownicy gliwickiego zakładu 
postanowili powołać spółkę 
pracowniczą, która miałaby 
powstać na bazie likwidowanego 
CKPS. – To w chwili obecnej 
jedyna szansa na przetrwanie
dla naszego zakładu i urato-
wanie choć części miejsc pracy 
– mówi Zbigniew Wnuk, wice-
przewodniczący Solidarności 
w Newag S.A.

Nowa spółka o nazwie 
Innowacyjne Pojazdy Kole-
jowe Zakłady Naprawcze 
Lokomotyw Elektrycznych 
miałaby się zająć naprawą i 
modernizacją taboru kole-
jowego.  Je j  a tutem ma
być m.in. rozwój technologii 
nowoczesnych, energooszczęd-

nych systemów napędowych 
lokomotyw z wykorzystaniem 
wodorowych ogniw paliwo-
wych. W tym zakresie konty-
nuowana ma być prowadzona 
przez gliwicki zakład współ-
praca z Centrum Naukowo-
-Dydaktycznym Transportu 
Kolejowego Politechniki 
Śląskiej oraz innymi ośrod-
kami naukowo badawczymi.

 
Zaczęło się dobrze
Dotychczas odbyły się cztery 
spotkania między członkami 
grupy inicjatywnej pracow-
ników gliwickiego zakładu 
i przedstawicielami zarządu 
Newagu w sprawie powo-
łania spółki pracowniczej. Jak 
mówią związkowcy, w trakcie 
jednego ze spotkań prezes 
Newagu Zbigniew Konieczek 
zadeklarował wszelką pomoc z 
zakresie uruchomienia spółki 

pracowniczej, w tym m.in. 
możliwość nieodpłatnego 
korzystania z dokumentacji 
technicznej lokomotyw, fi nan-
sowanie obrotowe w okresie 
pierwszych trzech miesięcy 
działalności, gwarancje przetar-
gowe czy pomoc logistyczną.

Członkowie grupy inicjatyw-
nej przygotowali biznesplan 
spółki pracowniczej i przedstawili
ofertę zawierającą cenę oraz 
warunki sprzedaży majątku 
gliwickiego zakładu. Spełnili 
też wszelkie inne żądania posta-
wione przez Newag. Niestety 
pomimo deklaracji dobrej woli,
zarząd fi rmy nawet nie odniósł 
się do tych propozycji, co unie-
możliwia jakiekolwiek dalsze 
rozmowy dotyczące transakcji. 
– Opisane powyżej działania 
jednoznacznie wskazują, że
celem zarządu Newag S.A. jest 
jak najszybsza całkowita likwi-

dacja Centrum Kompetencji 
Pojazdów Szynowych w Gliwi-
cach oraz miejsc pracy zatrud-
nionych tam pracowników
– czytamy w treści apelu śląsko-
-dąbrowskiej „S” do Zbigniewa 
Jakubasa.

 
Czas się kończy
– Pracownicy, którzy jeszcze 
zostali w zakładzie, są bardzo 
rozgoryczeni postawą zarządu 
Newagu. To ludzie, którzy 
przepracowali tutaj wiele lat, 
a teraz mogą zostać bez pracy 
i środków do życia, mimo że 
nasz zakład wciąż może pozy-
skiwać zlecenia i na siebie zara-
biać. Nie rozumiemy, dlaczego 
odmawia nam się szansy na 
uratowanie naszych miejsc 
pracy – mówi wiceprzewod-
niczący zakładowej „S”. 

Pracownicy gliwickiego 
zakładu podkreślają, że każdy 

dzień zwłoki zmniejsza szanse 
na to, że uda się uratować ich 
przedsiębiorstwa. W fi rmie 
cały czas trwa proces zwol-
nień i wygaszania produkcji. 
– Zlecenia, które obecnie 
jeszcze realizujemy, zakończą 
się w lutym 2017 roku. Jeżeli 
postawa zarządu Newagu 
szybko nie ulegnie zmianie, 
nasz zakład przestanie istnieć,
a jego potencjał przemysłowy 
zostanie zaprzepaszczony 
– dodaje Zbigniew Wnuk.

W lipcu w gliwickim zakła-
dzie Newagu rozpoczęła się 
procedura zwolnień grupowych. 
Wypowiedzenia otrzymało już 
ok. 280 pracowników spośród 
350-osobowej załogi. W spółce 
pracowniczej powstałej na bazie 
likwidowanego przedsiębior-
stwa zatrudnienie znalazłoby
ponad 100 osób. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Powołanie spółki pracowniczej na bazie gliwickiego zakładu Newag stanęło pod znakiem zapytania. 
Tymczasem to jedyna szansa na uratowanie części miejsc pracy w tym przeznaczonym do likwidacji przedsiębiorstwie. 

Pracownicy chcą ratować zakład, 
ale prezes nie dotrzymuje słowa

Foto: commons.wikimedia.org/Travelarz



P
omysły dzielą się na mądre, głupie i 
realizowane za publiczne pieniądze. 
Dobry pomysł miał np. facet, który jako 

pierwszy postanowił sprawdzić, co stanie 
się, gdy zalejemy ziarno wodą i pozwo-
limy mu fermentować przez kilka tygodni. 
Gdyby nie on, dzisiaj umawialibyśmy się z 
kumplami do knajpy na coca-colę zamiast 
na piwo, co brzmi równie strasznie jak 
niedorzecznie. Jeszcze lepszy pomysł miał 
swego czasu niejaki Alexander Fleming, 
który wykombinował, że z pleśni można 
zrobić lekarstwo i w ten sposób powstała 
penicylina. Dzięki odkryciu Fleminga byle 
grypsko nie grozi już śmiercią i możemy 
sobie beztrosko smarkać i kaszleć co roku, 
przez cały sezon jesienno-zimowy.

Pomysły głupie niestety zdarzają się 
znacznie częściej i kończą mniej spektaku-
larnie. Na taki właśnie wpadli ci wszyscy, 
którzy kilka lat temu za namową najwy-
bitniejszego polskiego ekonomisty Rycha 
Swetru wzięli kredyty we frankach. Kilka 
lat później kolejni spryciarze również posta-
nowili posłuchać Rycha, czemu wyraz dali 
już nie przy bankowym okienku, ale przy 
wyborczych urnach. To dowód na to, że 
głupie pomysły zdarzają się nie tylko częś-
ciej niż inne, ale bywa również, że wzorem 
nieszczęść chodzą parami. 

Na, delikatnie mówiąc, nie najmądrzejszy 
pomysł wpadła ostatnio para hodowców 
drobiu z Jarosławia w województwie podkar-
packim. Otóż wymyślili sobie, że świetnym 
i na dodatek innowacyjnym pomysłem na 
biznes będzie ustawienie w centrum miasta 
jajomatu. Jajomatu, czyli automatu, za pomocą 
którego można kupić se jajka o każdej porze 
dnia i nocy. Jak stwierdzili właściciele automatu 
z jajami w wypowiedzi dla lokalnej prasy, 
ich pomysł będzie nie tylko zbawieniem 
dla tysięcy miłośników smażenia jajecznicy 
i kręcenia kogla-mogla w środku nocy, ale 
również szansą na promocję Jarosławia, w 
którym jajomat stanął. Co więcej, rekiny 
jajecznego biznesu nie zasypiają gruszek w 
popiele i planują postawienie kolejnych 10 
sztuk tych niezbędnych dla funkcjonowania 
współczesnego społeczeństwa maszyn.

Biznesmeni z Jarosławia robią sobie 
jednak jajomaty za własne pieniądze. 

Kto wie, może zbiją fortunę, a mi będzie 
wstyd, że się z nich śmiałem. Nie mam 
nic przeciwko temu. Gorzej, gdy podobne 
pomysły są realizowane nie za prywatną, 
ale publiczną kasę. 

Od wielu wielu lat mówi się w naszym 
regionie o potrzebie stworzenia wspól-
nego biletu, na pociągi, autobusy i tram-
waje. Idea ze wszech miar słuszna i 
poparcia godna. Kiedyś radzono jak 
stworzyć wspólny bilet dla KZK GOP i 

Przewozów Regionalnych. Radzono tak 
długo i zaciekle, że Przewozy Regionalne 
na Śląsku przestały istnieć i zastąpiły 
je Koleje Śląskie. Wtedy sytuacja stała 
się jeszcze prostsza, bo i KZK GOP i KŚ 
należą do samorządu. Samorządowcy 
główkowali więc przez kolejne kilka lat 
i wreszcie się udało. Od listopada będzie 
można kupić jeden bilet na wszystkie 
środki komunikacji publicznej. Na razie 
co prawda tylko bilet jednodniowy, ale 
jak wiadomo początki bywają trudne. 
Gdzie tu głupi pomysł zapytacie? Ano 
bilet ważny 24 godziny będzie kosztował 
38 zł. Dla porównania najdroższy bilet 
miesięczny na wszystkie autobusy i 
tramwaje obsługiwane przez KZK GOP 
kosztuje 150 zł. Chyba jednak od naszych 
samorządowców wolę przedsiębiorczych 
hodowców drobiu z Jarosławia. Mądrzej 
może nie jest, ale przynajmniej są jaja 
i to w dodatku nie za moje pieniądze. 

TRZECI Z CZWARTĄ;)
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LICZBA tygodnia

8,4 mln ton
przekroczyła we wrześniu sprzedaż 
węgla z polskich kopalń. Stan zapasów 
węgla zmniejszył się o blisko 2,3 mln 
– poinformował katowicki oddział 
Agencji Rozwoju Przemysłu. Z danych 
opublikowanych przez ARP wynika, że 
we wrześniu sprzedaż węgla z rodzimych 
kopalń znacząco wzrosła w porównaniu ze 
wcześniejszymi miesiącami tego roku, kiedy 
wahała się między 5,3 a 6,5 mln ton. 
We wrześniu wydobycie węgla zbliżyło się 
do 6,2 mln ton. Zapasy na koniec tego 
miesiąca wynosiły przeszło 3,4 mln ton. 
Pod koniec sierpnia było to ponad 5,7 mln ton. 
Po ośmiu miesiącach roku średnia cena węgla 
z polskich kopalń wyniosła 231 zł za tonę. 
W przypadku węgla energetycznego było 
to 213 zł/t, a węgla koksowego 310 zł/t. 

CHODZI O TO zwłaszcza...
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Pomysły dzielą się na 
mądre, głupie i realizowane 
za publiczne pieniądze. 
Hodowcy drobiu z Jarosławia 
wymyślili, że świetnym pomysłem 
na biznes będzie ustawienie 
w centrum miasta jajomatu.

INNI napisali

Strajk na 
lotniskach 

27 
października strajkowali pracow-
nicy Eurowings i Germanwings 
– tanich linii lotniczych należą-

cych do Lufthansy. Z tego powodu 380 z 
500 zaplanowanych na ten dzień lotów 
zostało odwołanych – podał portal wprost.pl. 

Odwołane zostały głównie połączenia 
wewnątrz kraju oraz niewielka część 
lotów do innych państw europejskich. 
Demonstranci blokowali też wszystkie 
większe porty lotnicze w Niemczech. 
Ze strajku wyjątkowo wyłączone zostały 
lotniska w Monachium i Frankfurcie 
nad Menem. 

Protest zorganizował związek zawo-
dowy pracowników linii lotniczych, który 
domaga się podwyżek wynagrodzeń i umów 
gwarantujących zatrudnienie dla pracow-
ników Eurowings. Z kolei w Germanwings 
największym problemem jest czas pracy 
stewardów i stewardess. Strajk poprzedziły 
wielogodzinne negocjacje, ale zakończyły 
się one fi askiem. 

Eurowings i Germanwings powstały 
trzy lata temu. W ten sposób Lufthansa 
postanowiła konkurować z tanimi prze-
woźnikami takimi jak Ryanair czy EasyJet. 

Sankcje karne
za niskie płace 

P
racodawcy, którzy płacą pracownikom 
mniej niż minimum ustalone w zbioro-
wych porozumieniach ws. płac, będą 

narażeni na zarzuty o charakterze krymi-
nalnym – takie zmiany w prawie zapropo-
nował fi ński Sojusz Lewicy. Jak poinformowała 
Rzeczpospolita politycy z tego ugrupowania 
chcą, by zbyt niskie wynagrodzenia były 
kwalifi kowane jako przestępstwa ścigane 
na podstawie przepisów karnych.

W ocenie Sojuszu Lewicy oszukiwanie 
pracowników i wypłacanie im wynagrodzeń 
niższych, niż dopuszczalne minimum, stało 
się poważnym problemem w Finlandii. Propo-
zycja karania nieuczciwych pracodawców 
podoba się konfederacji związków zawo-
dowych SAK, która już wcześniej zgłosiła 
podobne rozwiązania.

Zdaniem Sojuszu Lewicy ofi arą nieuczci-
wych pracodawców najczęściej padają 
imigranci, którzy często zarabiają 2-3 euro 
za godzinę. W Finlandii wynagrodzenia są 
ustalane na drodze porozumień zbiorowych 
zawieranych przez przedstawicieli poszczegól-
nych branży z przedstawicielami związków 
zawodowych, do których należy większość 
pracowników zatrudnionych w tym kraju. 

Auto od szefa 
i mieszkanie też

M
iliarder z Indii i właściciel fi rmy 
Hari Krishna Exports, Savji Dholakia 
już po raz drugi w nietypowy, ale 

bardzo hojny sposób nagrodził swoich 
najlepszych pracowników. W ramach 
premii podarował im 400 mieszkań i 1260 
samochodów. 

Pracownicy Hari Krishna Exports 
otrzymali mieszkania i samochody z 
okazji hinduistycznego święta Diwali 
oraz 25-lecia powstania spółki. 

Na podobny gest właściciel fi rmy ekspor-
tującej diamenty do blisko 80 państw na 
świecie zdobył się już w zeszłym roku. 
Wówczas podarował pracownikom 200 
mieszkań i 491 aut. Dziennikarzom tłuma-
czył, że traktuje pracowników fi rmy jak 
członków rodziny. Okazuje się jednak, 
że dla swoich najbliższych hinduski 
milioner potrafi  być znacznie mniej hojny 
i niezwykle wymagający. Swojego syna 
Dravya wysłał do pracy fi zycznej, dając 
mu na drogę niewielką sumę pieniędzy i 
kilka ubrań. W ten sposób Dravya Dholaki 
miał się nauczyć jaką wartość ma pieniądz 
i jak trudno go zarobić.

OPRAC. AGA

KRÓTKO

CETA podpisana
» SZEF RADY EUROPEJSKIEJ DONALD TUSK, 
przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude 
Juncker i kanadyjski premier Justin Trudeau podpisali 30 
października kontrowersyjną umowę handlową między 
Unią Europejską a Kanadą. 
Jeszcze kilka dni wcześniej wydawało się, że do podpisania 
CETA nie dojdzie. Sprzeciwiały się temu władze Walonii, 
jednego z regionów Belgii, co uniemożliwiało poparcie 
dokumentu przez belgijski rząd federalny. Tymczasem do 
podpisania CETA była potrzebna zgoda wszystkich rządów 
krajów członkowskich UE. Ostatecznie jednak Walonia 
uległa presji europejskich polityków. 
Przeciwko przyjęciu umowy CETA (Comprehensive 
Economic and Trade Agreement) protestowały setki tysięcy 
osób na ulicach miast niemal wszystkich krajów UE. W 
ocenie organizacji pozarządowych, związków zawodowych 
organizacji konsumenckich czy zrzeszeń rolników z całej 
Europy umowa pod pretekstem liberalizacji handlu i 
zniesienia barier gospodarczych zmierza do zwiększenia 
uprawnień międzynarodowych korporacji kosztem 
ograniczenia praw pracowniczych, konsumenckich i 
obywatelskich mieszkańców UE oraz Kanady. 
Negocjowana w tajemnicy przed opinią publiczną 
umowa zawiera konkretne zapisy, które mogą zagrozić 
elementarnym prawom pracowników, konsumentów czy 
rolników oraz podważyć podstawowe zasady demokracji i 
suwerenności państw sygnatariuszy umowy 
Jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów CETA 
jest instrument służący rozstrzyganiu sporów między 
korporacjami i państwami. Mechanizm ten noszący nazwę 
ICS pozwala wielkim korporacjom pozywać państwa 
przed prywatne trybunały arbitrażowe z pominięciem 
sądownictwa danego kraju i żądać gigantycznych 
odszkodowań, jeżeli uznają, że jakakolwiek decyzja rządu 
danego państwa zagroziła ich zyskom. 
Przeciwnicy CETA obawiają się również, że po wejściu 
umowy w życie europejski rynek zostanie zalany tanią, 
genetycznie modyfi kowaną żywnością z Kanady, której 
sprowadzania obecnie zabraniają normy unijne. Kanada 
jest jednym z trzech największych producentów żywności z 
GMO na świecie. 
Teraz na umową CETA będzie głosował Parlament 
Europejski. Jeżeli europesłowie poprą umowę, będzie ona 
musiała być jeszcze ratyfi kowana przez parlamenty krajów 
członkowskich. Jednak już po głosowaniu w PE większość 
zapisów CETA zacznie obowiązywać.

ŁK

Komunikat

UWAGA
Drodzy Czytelnicy, informujemy, że 
następny numer Tygodnika ukaże 
się 17 listopada.

Redakcja TŚD
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Katowickie 
Wodociągi
» WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW 
Katowickich Wodociągów wzrosną średnio o 
120 zł brutto. Dodatkowo wszystkie osoby 
zatrudnione w spółce otrzymają w listopadzie 
i w grudniu bony towarowe. To efekt nego-
cjacji płacowych zainicjowanych przez zakła-
dową Solidarność.
Poprawę płac pracownicy odczują już w 
listopadzie, gdy na ich konta wpłynie wyna-
grodzenie za październik. Janusz Macherski, 
przewodniczący „S” w fi rmie podkreśla, że 
o kwotach podwyżek dla poszczególnych 
osób zdecydują kierownicy. – Uzgodniliśmy 
z pracodawcą, że podwyżki nie mogą być 
niższe niż 96 zł brutto oraz że nie mogą 
przekroczyć 144 zł brutto. Ostateczne kwoty 
ustalą kierownicy działów, indywidualnie 
oceniając każdego pracownika i biorąc pod 
uwagę jego zaangażowanie w pracę. Ponadto 
w listopadzie i w grudniu wszyscy pracownicy 
spółki otrzymają bony towarowe o wartości 
200 zł – mówi związkowiec.
Macherski zaznacza, że wynagrodzenia 
pracowników Katowickich Wodociągów rosną 
systematycznie. Poprzednie rozmowy płacowe 
zakończone zostały w maju ubiegłego roku.
W Katowickich Wodociągach zatrudnionych 
jest 745 osób.

Odlewnia Żeliwa 
w Zawierciu
» WZROST STAWEK ZASADNICZYCH 
osób zatrudnionych na stanowiskach niero-
botniczych o 2,50 zł brutto na godzinę i 400 
zł brutto miesięcznie podwyżki dla pracow-
ników z tzw. grupy nierobotniczej – takie 
postulaty przedstawiły pracodawcy związki 
zawodowe działające w Odlewni Żeliwa 
w Zawierciu. W ocenie strony związkowej 
podwyżki stawek zasadniczych o 2,5 zł brutto 
powinni otrzymać także pracownicy zatrud-
nieni w systemie akordowym, bez względu na 
rodzaj wykonywanej pracy. 
Przewodniczący Solidarności w fi rmie Witold 
Siwek podkreśla, że wynagrodzenia większości 
pracowników spółki nie przekraczają 2,3 
tys. zł brutto i praktycznie stoją w miejscu 
od 2010 roku. – Są osoby, które zarabiają 
12 zł brutto za godzinę. Wynagrodzenia w 
zakładzie odbiegają od zarobków w innych 
fi rmach. W drugim kwartale tego roku prze-
ciętne wynagrodzenie w sektorze przedsię-
biorstw bez wypłaty nagród z zysku wyniosło 
ponad 4,2 tys. zł brutto – zaznacza przewod-
niczący zakładowej Solidarności.
Na pogorszenie sytuacji materialnej pracow-
ników odlewni ma też wpływ fakt, że od ponad 
trzech lat pracodawca nie wypłaca premii moty-
wacyjnej. Jak informuje Witold Siwek, zgodnie 
z zapisami zakładowego regulaminu wynagra-
dzania na jej wypłatę zarząd spółki może prze-
znaczyć kwotę wynoszącą do 20 proc. funduszu 
płac, ale tego świadczenia nie nalicza.
20 września Solidarność i Związek Zawodowy 
Pracowników Odlewni Żeliwa S.A. wszczęły 
spór zbiorowy z pracodawcą. Rokowania 
dotyczące podwyżek wynagrodzeń rozpoczęły 
się 30 września, ale zakończyły się fi askiem. 
24 października strony spisały protokół 
rozbieżności. Spór zbiorowy wszedł w etap 
mediacji. – Przede wszystkim chcemy dopro-
wadzić do podwyżek wynagrodzeń w zakła-
dzie. Liczymy na to, że rozmowy z udziałem 
mediatora zakończą się podpisaniem poro-
zumienia, w którym uwzględnione zostaną 
nasze postulaty – podkreśla Witold Siwek.
W odlewni zatrudnionych jest blisko 530 
osób. Firma zajmuje się przede wszystkim 
produkcją złączek żeliwnych do centralnego 
ogrzewania i instalacji wodnych.
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P
od koniec paździer-
nika podczas spotkania 
związków zawodowych z 
zarządem KHW, w którym 
uczestniczyli też minister 

energii Krzysztof Tchórzewski i jego 
zastępca Grzegorz Tobiszowski, 
kierownictwo holdingu przedsta-
wiło kolejną koncepcję restruktu-
ryzacji fi rmy. – Nie wiem, która to 
już koncepcja. Przestałem liczyć. 
Ale podobnie jak poprzednie, już 
na pierwszy rzut oka wygląda na 
oderwaną od realiów i pozostawia 
więcej pytań, niż odpowiedzi 
– mówi Piotr Bienek, wiceprzewod-
niczący Solidarności w KHW i szef 
związku w kopalni Śląsk.

Jak wynika z informacji przeka-
zanej Tygodnikowi Śląsko-Dąbrow-
skiemu przez reprezentantów Solidar-
ności z KHW, najnowsza koncepcja 
zakłada, że w holdingu mają docelowo 
zostać dwie kopalnie: Mysłowice-
-Wesoła zatrudniająca 4000 ludzi 
oraz Murcki-Staszic z załogą liczącą 
4100 osób, a także biuro zarządu 
KHW zatrudniające 80 osób, czyli 
o 150 mniej niż obecnie. Do końca 
marca 2017 roku kopalnie Wieczorek 
i Ruch Wujek mają zostać przekazane 
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 
Ruch Śląsk ma trafi ć do SRK z dniem 
1 stycznia 2018 roku. – Proste dzia-
łania matematycznie pokazują, że 
to się nie bilansuje. Obecnie KHW 
zatrudnia 13,5 tys. ludzi. W ciągu 
2017 roku uprawnienia do skorzy-
stania z pakietu osłonowego uzyska 
1500 pracowników holdingu, 500 
uzyska uprawnienia emerytalne. 
Co z pozostałymi ponad trzema 
tysiącami? Zwolnienia grupowe? 
Pytał o to podczas spotkania mini-
ster i usłyszał, że tę część załogi 
przejmą Polska Grupa Górnicza 
i Jastrzębska Spółka Węglowa. 
Moim zdaniem przejęcie przez 
te spółki tak wielkiej liczby ludzi 
jest absolutnie nierealne. Czekają 

nas potężne problemy społeczne 
– ocenia Piotr Bienek. 

Poważne wątpliwości holdingowej 
Solidarności budzi też rezygnacja z 
wydobycia miliona ton węgla z Ruchu 
Wujek w 2017 roku. – Kopalnia ma 
trafi ć w marcu do SRK. Jej pokłady 
ma co prawda wyfedrować załoga 
Murcki-Staszic, ale dopiero w 2018 
roku. W tym celu ma powstać 
przekop ze Staszica do Wujka. Nie 
wiemy, ile ten przekop będzie kosz-
tował, ale już na pierwszy rzut oka 
widać, że nie ma w tym żadnego 
sensu ekonomicznego. Przecież i 
prościej, i taniej byłoby, gdyby to 
załoga Wujka ten węgiel wydobyła 
– podkreśla przewodniczący. 

Istotnym elementem kolejnych 
koncepcji restrukturyzacyjnych 
KHW są kwestie płacowe i inne 
zapisy Holdingowej Umowy Zbio-
rowej. – Tu pole do dyskusji jest 
bardzo wąskie. W KHW zarobki 
są najniższe spośród wszystkich 
spółek węglowych. Możemy dysku-
tować np. o włączeniu pewnych 
elementów wynagrodzenia do 
stawek, ale Solidarność z pewnością 
nie zgodzi się na cięcia płac. Po 
prostu nie ma już z czego ciąć 
– dodaje Bienek.

W połowie listopada ma się 
odbyć kolejne spotkanie zarządu 
ze stroną społeczną, z udziałem 
przedstawicieli resortu energii. 

– Szczerze mówiąc, nie wiemy, czego 
się spodziewać. Kolejnej niere-
alnej koncepcji? Mam nadzieję, że 
kwestie związane z porozumieniem 
z bankami oraz zaangażowaniem w 
restrukturyzację holdingu dużych 
podmiotów państwowych będą 
już na takim etapie, że zaczniemy 
rozmawiać o konkretach, o realnych 
działaniach, a nie o pseudooszczęd-
nościach na ludziach. Załoga kopalń 
KHW twardo stąpa po ziemi i ma 
świadomość trudnej sytuacji fi rmy. 
Najgorsza jest ciągła niepewność, ale 
zarząd musi pamiętać, że są granice 
cierpliwości i granice wyrzeczeń 
– podsumowuje przewodniczący.

GRZEGORZ PODŻORNY

Wciąż nie wiadomo, jak będzie funkcjonował Katowicki Holding Węglowy w 
przyszłości. Mnożą się kolejne koncepcje i kolejne spekulacje z nimi związane. 
– Wszystko to jest oderwane od rzeczywistości i może doprowadzić wkrótce do poważnych 
niepokojów społecznych – mówi Piotr Bienek, wiceprzewodniczący Solidarności w KHW. 

Foto: TŚD

Najgorsza jest niepewność

Ten program to wielka szansa 
Przedstawiciele regionalnych sekcji 
branżowych śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności z sektora zbrojenio-
wego i ciepłownictwa oczekują 
od rządu szybkiego wdrożenia 
projektów zapisanych w „Poro-
zumieniu na rzecz zintegrowanej 
polityki rozwoju województwa 
śląskiego”. Obie struktury przy-
jęły w ubiegłym tygodniu stano-
wiska w tej sprawie kierowane do 
wicepremiera i ministra rozwoju 
Mateusza Morawieckiego.

Reprezentanci Regionalnej 
Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego 
NSZZ Solidarność w Katowicach 
w swoim stanowisku podkreślili, 
że z punktu widzenia ich branży 
szczególnie ważnym elementem 
„Porozumienia na rzecz zinte-
growanej polityki rozwoju woje-
wództwa śląskiego” jest zapowiedź 
utworzenia Centrum Techniki 
Pancernej na bazie działających na 

Śląsku zakładów zbrojeniowych 
oraz opracowanie i wdrożenie 
do produkcji polskiego czołgu 
IV generacji. – Powodzenie tego 
projektu dla nas oznacza rozwój i 
gwarancję stabilnych oraz dobrze 
wynagradzanych miejsc pracy. 
To również ogromna szansa dla 
współpracującej z nami Poli-
techniki Śląskiej w Gliwicach, 
zarówno dla kadry naukowej, 
jak i absolwentów tej uczelni. 
Wierzymy, że dzięki tej inicjatywie 
zakłady sektora zbrojeniowego z 
naszego regionu wraz ze swoim 
zapleczem naukowo-technicznym 
wskoczą na wyższy, nowoczesny 
poziom – czytamy w stanowisku 
przyjętym RSPZ. 

Z kolei Regionalna Sekcja 
Ciepłownictwa NSZZ Solidarność w 
Katowicach jest szczególnie zainte-
resowana projektami związanymi 
z działaniami modernizacyjnymi i 

innowacyjnymi w szeroko pojętej 
energetyce i ciepłownictwie. 
– Nasze miejsca pracy są zwią-
zane z energetyką węglową i z 
uwagą przypatrujemy się tech-
nologiom, które podchodząc do 
węgla w sposób innowacyjny, 
dają nie tylko szansę na stabi-
lizację zatrudnienia w naszym 
sektorze, ale także na jego rozwój 
– czytamy w stanowisku RSC. 
Spore nadzieje w branży są zwią-
zane z tzw. kogeneracją ener-
getyki i węglą, a szczególnie z 
ideą budowy sieci ciepłowniczej, 
która zastąpiłaby przydomowe 
kotłownie. – To projekt, który jest 
prowęglowy, a zarazem proeko-
logiczny, ponieważ pozwala na 
bardzo znaczące ograniczenie 
jednej z przyczyn zjawiska tzw. 
niskiej emisji, czyli spalania w 
przydomowych kotłowaniach 
paliwa niskiej jakości. Nowoczesne 

ciepłownie produkujące ciepło na 
potrzeby odbiorców indywidual-
nych to nasza przyszłość. Poten-
cjał rynkowy jest ogromny, ale 
wymaga inwestycji – podkreślono 
w stanowisku RSC kierowanym 
do wicepremiera Morawieckiego. 
Ciepłownicy zwracają uwagę, że 
doświadczenia związane z wpro-
wadzaniem tego typu rozwiązań 
w województwie śląskim mogłyby 
być w przyszłości wykorzystane 
w innych regionach Polski. 

„Porozumienie na rzecz zinte-
growanej polityki rozwoju woje-
wództwa śląskiego” to program 
reindustralizacji i wszechstronnego 
rozwoju regionu. Dokument został 
przyjęty 14 września 2016 roku 
przez Wojewódzką Radę Dialogu 
Społecznego w Katowicach i prze-
kazany w formie rekomendacji 
Radzie Ministrów. 

NY
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Przykład Niemiec jasno pokazuje, że ustanowienie płacy minimalnej na przyzwoitym poziomie nie powoduje 
wzrostu bezrobocia i szarej strefy. Jest odwrotnie. Dzięki podwyżce najniższych wynagrodzeń rośnie zatrudnienie i 
wpływy do budżetu. Poprawia się również kondycja systemu ubezpieczeń społecznych. 

Czego możemy nauczyć się od Niemców
O

d 1 stycznia 2017 
roku płaca mini-
malna w Niem-
czech wzrośnie 
z 8,50 za godzinę 

pracy do 8,84 euro. To oznacza, 
że najniższe wynagrodzenie za 
pracę na pełen etat u naszych 
zachodnich sąsiadów będzie 
wynosić po podwyżce 1536 
euro miesięcznie, zamiast jak 
obecnie 1477 euro. 

Decyzję w tej sprawie podjął 
rząd w Berlinie 26 października. 
Przychylił się w ten sposób do 
propozycji komisji złożonej z 
przedstawicieli pracodawców, 
związków zawodowych i rządu 
federalnego. Zadaniem komisji 
jest monitorowanie sytuacji 
na rynku pracy i ustalanie w 
drodze negocjacji jej ewentu-
alnych podwyżek. 

Ustawa zamiast układów
Jednolita, ustawowa płaca 
minimalna na poziomie ogól-
nokrajowym obowiązuje w 
Niemczech od 2015 roku. Wcześ-
niej kwestie wynagrodzeń 
regulowały układy zbiorowe 
pracy. Problem w tym, że liczba 
pracowników objętych ukła-
dami od lat spada i o ile 25 lat 
temu obejmowały one 90 proc. 
zatrudnionych, to przed trzema 
laty dotyczyły już tylko połowy 
pracowników z zachodniej części 
kraju i jednej trzeciej zatrud-
nionych na terenie dawnego 
NRD. Pozostali pracownicy 
nie byli objęci jakimikolwiek 
regulacjami wyznaczającymi 
stawkę minimalną. 

Wprowadzeniu przepisów 
dotyczących płacy minimalnej 
u naszych sąsiadów zza Odry 

towarzyszyła burzliwa dyskusja. 
Przeciwnicy tego rozwiązania 
podnosili identyczne argu-
menty do tych, które pojawiają 
i w naszym kraju za każdym 
razem, gdy w sposób znaczący 
podnoszone jest minimalne 
wynagrodzenie za pracę. 

Eksperci swoje, rzeczywistość swoje
Najczęstszy zarzut jak łatwo 
przewidzieć brzmiał: „płaca 
minimalna to lawinowy 
wzrost bezrobocia”. Orga-
nizacja badawcza Instytut 
Badań nad Przyszłością Pracy 
(Forschungsinstitut Für Zukunft 
der Arbeit) ostrzegała przed 

utratą 600 tys. etatów. Niemiecka 
Rada Ekspertów Ekonomicz-
nych wieszczyła, że zniknie 
140 tys. miejsc pracy. Z kolei 
prezes prestiżowego instytutu 
IFO i profesor Uniwersytetu 
w Monachium Hans Werner 
Sinn twierdził, że wprowadzenie 
płacy minimalnej to likwidacja 
1,9 mln miejsc pracy. 

Rzeczywistość bardzo 
brutalnie zweryfikowała te 
katastrofi czne prognozy. W 
styczniu 2016 roku stopa bezro-
bocia w Niemczech wyniosła 
6,2 proc., osiągając w ten sposób 
najniższy poziom od czasu 
zjednoczenia kraju. W ciągu 

roku obowiązywania płacy 
minimalnej przybyło 400 tys. 
miejsc pracy, a liczba osób 
objętych ubezpieczeniem 
społecznym wzrosła o 700 
tys. Z rynku pracy zniknęła 
znaczna część tzw. Mini Jobs, 
czyli popularnych w Niemczech 
form zatrudnienia na niepełen 
etat za bardzo niskie wynagro-
dzenie, które częściowo lub w 
całości są zwolnione z ubez-
pieczeń społecznych. Utrata 
ok. 200 tys. Mini Jobs, które w 
naszych realiach nazwalibyśmy 
umowami śmieciowymi, została 
z nawiązką zrekompensowana 
przez powstanie miejsc pracy 

na pełen etat zapewniających 
pracownikom lepsze warunki 
pracy i lepsze wynagrodzenia. 

Ceny nie wzrosły
Ustaleniu ogólnokrajowej 
płacy minimalnej sprzeciwiali 
się też pracodawcy zwłaszcza 
z branż oferujących pracow-
nikom bardzo niskie wyna-
grodzenia. Niemiecki Związek 
Gastronomii i Hotelarstwa 
wskazywał, że podniesienie 
wynagrodzeń najgorzej opła-
canym pracownikom spowo-
duje konieczność podwyżek 
cen towarów i usług. W rzeczy-
wistości, choć wprowadzenie 
płacy minimalnej dotknęło 
bezpośrednio ok. 13 proc. 
niemieckich przedsiębiorstw, 
nie miało ono wpływu na 
ogólny poziom cen w tym 
kraju. Infl acja za Odrą wciąż 
pozostaje na rekordowo niskim 
poziomie. Z kolei w wyniku 
zwiększenia popytu wewnętrz-
nego na skutek podniesienia 
najniższych płac, wzrosły 
obroty i zatrudnienie również 
w gastronomii i hotelarstwie, 
czyli w sektorach gospodarki, 

które najbardziej protestowały 
przeciwko płacy minimalnej. 

Mniej pracujących biedaków
W wyniku wprowadzenia 
płacy minimalnej w Niemczech 
wzrosły wynagrodzenia 3,6 mln 
pracowników. Nowe przepisy 
pozwoliły również choć częś-
ciowo zniwelować dysproporcje 
płacowe pomiędzy bogatymi 
landami na zachodzie kraju, a 
terenami byłego NRD. O ile na 
poziomie całego kraju zarobki 
pracowników niewykwalifi ko-
wanych wzrosły dzięki płacy 
minimalnej o 3,3 proc., to na 
terenie dawnego NRD wzrost 
ten wyniósł blisko 10 proc. 
Jak wskazuje niemiecki bank 
centralny, wprowadzenie płacy 
minimalnej na poziomie 8,5 
euro za godzinę pracy przy-
czyniło się znacząco do ograni-
czenia zjawiska tzw. biednych 
pracujących, czyli osób, które 
mimo pracy zarobkowej nie 
są w stanie zaspokoić podsta-
wowych potrzeb. W Polsce w 
takiej sytuacji znajduje się co 
dziesiąty pracownik. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK
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Zyskają tylko najbiedniejsi emeryci
25 października Rada Mini-
strów przyjęła projekt ustawy 
o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych. Zakłada on podwyższenie 
najniższej emerytury, renty 
rodzinnej i renty z tytułu całko-
witej niezdolności do pracy z 
882,56 zł do 1000 zł brutto. 

Zgodnie z projektem przed-
łożonym przez ministra rodziny, 
pracy i polityki społecznej 
1 marca 2017 roku świadczenia 
te wzrosną o 117,44 zł i będą 
równe połowie planowanej 
płacy minimalnej, która od 
1 stycznia wyniesie 2000 zł 
brutto. – Gdyby zachowane 
zostały obecne obowiązujące 
zasady waloryzacji, wzrost 
najniższej emerytury, renty 
rodzinnej i renty z tytułu 
całkowitej niezdolności do 
pracy wyniósłby 6 złotych i 
44 grosze – poinformowało 
Centrum Informacyjne Rządu 
(CIR). Resort pracy szacuje, że 
świadczenie podwyższone 

o 117,44 zł otrzyma ok. 1,1 
mln osób.

Z informacji przekaza-
nych przez CIR wynika, że 
minimalna gwarantowana 

podwyżka emerytur wyniesie 
10 zł. Zostaną nią objęci 
emeryci, którzy dostają mniej 
niż 1396,86 zł brutto. Pozo-
stałe świadczenia, wypłacane 

zarówno z FUS, jak i KRUS oraz 
tzw. „świadczenia mundu-
rowe” wzrosną o 0,73 proc. To 
oznacza, że osoba pobierająca 
obecnie emeryturę w wysokości 

1500 zł brutto, w przyszłym roku 
dostanie 1510,95 zł. Procentowa 
waloryzacja świadczeń ma objąć 
ponad 3 mln osób.

W ocenie Bronisława 
Skoczka, przewodniczącego 
Regionalnej Sekcji Emerytów 
i Rencistów NSZZ Solidar-
ność, taki sposób waloryzacji 
będzie niezadowalający dla 
tej grupy emerytów, których 
świadczenia nie są wysokie 
i wynoszą np. 1600, 2000 zł 
brutto. – Dobrze, że rząd pomy-
ślał o tych emerytach, którzy 
mają najniższe świadczenia. 
Od czegoś trzeba zacząć, ale 
podwyżki dla pozostałych 
będą niewielkie. Wiele osób, 
które przepracowały po 35, 
40 lat i odprowadzały składki 
na ubezpieczenie społeczne, 
praktycznie ich nie odczuje
 – mówi przewodniczący. 

B r o n i s ł a w  S k o c z e k 
podkreśla, że podwyżka 
emerytur w ciągu ostatnich 
trzech lat była minimalna. 

W 2016 roku świadczenia te 
wzrosły zaledwie o 0,24 proc.
– W tym czasie znacznie wzrosły 
koszty utrzymania, zwłaszcza 
związane z opłatami za miesz-
kanie, prąd, gaz i wodę. Sytuacja 
materialna wielu emerytów 
uległa pogorszeniu. Podwyż-
szenie emerytur o 0,73 proc. 
nie wpłynie na jej poprawę 
– podkreśla związkowiec.

Rządowy projekt noweli-
zacji ustawy o emeryturach i 
rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych zakłada także 
kwotowy wzrost rent socjal-
nych oraz najniższych rent z 
tytułu częściowej niezdolności 
do pracy. Zgodnie z nim renty 
socjalne zostaną podniesione 
z 741,35 zł do 840 zł, czyli 
98,65 zł. Najniższe renty z 
tytułu częściowej niezdolności 
do pracy wzrosną o 73,25 zł, 
z 676,75 zł do 750 zł. Teraz 
nowelizacją ustawy zajmie 
się parlament. 

AGA

Foto: pixabay/CC0

Efekty wprowadzenia 
płacy minimalnej:

• Wzrost wynagrodzeń 3,6 mln pracowników
• Przybyło 400 tys. nowych miejsc pracy
• Liczba osób objętych ubezpieczeniem społecznym 

wzrosła o 700 tys.
• Najniższa od ćwierćwiecza stopa bezrobocia – 6,2 proc.
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16 listopada minie rok od zaprzysiężenia rządu Beaty Szydło. W tym okresie ekipa rządząca zdołała m.in. uruchomić 
program Rodzina 500 plus, wprowadzić minimalną stawkę godzinową za pracę, czy darmowe leki dla seniorów. Wiele 
spraw wciąż czeka jednak na rozwiązanie Nie udało się m.in. rozwiązać problemów polskiego górnictwa czy przemysłu energochłonnego. 

Jaka ocena dla PiS po roku rządów?
W 

expose wygło-
szonym 18 
l i s t o p a d a 
2015 roku 
w  S e j m i e 

premier Beata Szydło dużo 
miejsca poświęciła polityce 
społecznej. – Priorytetem mojego 
rządu będzie wspieranie rodzin 
– podkreśliła wówczas premier 
Szydło. I rzeczywiście niewąt-
pliwie największe sukcesy rząd 
PiS w pierwszym roku funk-
cjonowania osiągnął właśnie 
w sferze polityki społecznej.

Polityka społeczna
Przede wszystkim należy tu 
wskazać sztandarowy program 
„Rodzina 500 plus”. Zgodnie z 
danymi Ministerstwa Rodziny 
Pracy i Polityki Społecznej, w 
pierwszym półroczu obowią-
zywania programu, czyli od 
kwietnia do października tego 
roku, skorzystało z niego 3,78 
mln dzieci. Jak wynika z prze-
prowadzonego na przełomie 
września i października badania 
CBOS, polskie rodziny przezna-
czają świadczenie głównie na 
zaspokajanie podstawowych 
potrzeb. Według wyliczeń 
Banku Światowego program 
przyczynił się do obniżenia 
liczby rodzin zagrożonych 
skrajnym ubóstwem z 8,9 
proc. do 5,9 proc. Wbrew 
opiniom wygłaszanym przez 
krytyków pomysłu „Rodzina 
500 plus”, dodatkowe pieniądze 
na dzieci nie spowodowały, 
że młode matki rezygnują 
z pracy zarobkowej.

Drugi  wie lk i  projekt 
społeczny rządu Beaty Szydło 
to program „Mieszkanie Plus”, 
który ma się opierać na budowie 
tanich mieszkań na wynajmem 
z wykorzystaniem gruntów 
należących do Skarbu Państwa 
i państwowych spółek. W 
październiku wystartował 
pilotaż programu, w ramach 
którego w 17 polskich miastach 
ma zostać wybudowanych 6 tys. 
mieszkań. W naszym regionie 
inwestycje mają zostać zreali-
zowane Katowicach, Gliwicach, 
Chorzowie i Tychach. 

Od 1 września ruszył również 
Program 75+, uprawniający 
osoby, które ukończyły 75 rok 
życia do darmowych leków. 
Na liście bezpłatnych medy-
kamentów znalazły się leki, 
za które wcześniej osoby w 
podeszłym wieku ponosiły 
odpłatność ryczałtową od 30 
do 50 proc. 

Zmiany dla pracowników 
Polscy pracownicy pierwszy 
rok rządu Beaty Szydło zapa-
miętają przede wszystkim 
dzięki wprowadzeniu mini-
malnej stawki godzinowej za 
pracę. Od stycznia 2017 roku 
wyniesie ona 13 zł brutto. Dzięki 
temu rozwiązaniu ograniczona 
zostanie patologiczna prak-
tyka płacenia pracownikom 
zatrudnionym na umowach 

śmieciowych kilku złotych 
za godzinę pracy. Minimalną 
stawką godzinową objęci zostaną 
pracownicy zatrudnieni na 
podstawie umów-zleceń oraz 
na tzw. samozatrudnieniu, czyli 
jednoosobowo świadczący 
usługi dla firm. W praktyce 
oznacza to, że poprawę odczują 
tysiące najgorzej opłacanych 
pracowników, m.in. fi rm ochro-
niarskich, budowlanych, sprzą-
tających czy działających w 
branży gastronomicznej. 

We wrześniu zaczęły również 
obowiązywać przepisy nakłada-
jące na pracodawcę obowiązek 
podpisania z pracownikiem 
umowy przed dopuszczeniem go 
do pracy. Zmiany w prawie mają 
wyeliminować tzw. „syndrom 
pierwszej dniówki” i przyczynić 
się do ograniczenia szarej strefy 
na rynku pracy.

Od października 2017 roku 
obniżony miał być wiek emery-

talny do 65. lat dla mężczyzn 
i 60. lat dla kobiet. Miał, bo 
ostateczna decyzja w tej sprawie 
wciąż nie zapadła, a niektórzy 
prominentni politycy ekipy 
rządzącej sugerują, aby odłożyć 
reformę w czasie. W prezyden-
ckim projekcie dotyczącym 
obniżenia wieku emerytalnego 
zabrakło również powiązania 
prawa do przejścia na emery-
turę ze stażem pracy. Takiego 
rozwiązania domaga się NSZZ 
Solidarność, a prezydent Andrzej 
Duda zobowiązał się zreali-
zować ten postulat w umowie 
podpisanej ze związkiem przed 
wyborami prezydenckimi. 

Przemysł wciąż czeka
Mimo wielu deklaracji skła-
danych zarówno przed, jak i 
po ubiegłorocznych wyborach 
parlamentarnych, rządowi 
Beaty Szydło wciąż nie udało się 
rozwiązać problemów polskiego 

górnictwa. Z jednej strony 
powiązano kapitałowo górni-
ctwo z energetyką, co postulo-
wała strona społeczna, ale nie 
spełniono innego ważnego 
postulatu związków zawo-
dowych dotyczącego obni-
żenia ogromnych obciążeń 
publicznoprawnych górnictwa. 
Rząd jak dotąd nie zdołał też 
uporać się z nadmiernym i 
nieuczciwym importem do 
Polski rosyjskiego węgla. To 
wszystko sprawia, że polskie 
kopalnie wciąż znajdują się 
w bardzo trudnej sytuacji. 
Jeszcze przed wyborami poli-
tycy obozu rządzącego zapew-
niali, że jedyną przesłanką, 
na podstawie której kopalnie 
będą likwidowane, jest całko-
wite sczerpanie złóż. Dzisiaj, 
wbrew tym zapewnieniom, 
resort energii nie wycofuje 
się z zapowiedzi likwidacji 
kopalni Krupiński, kopalnia 

Makoszowy wciąż nie może 
się doczekać inwestora, a przy-
szłość kilku innych kopalń jest 
bardzo niepewna. 

Branża hutnicza od wielu 
miesięcy oczekuje podjęcia 
przez polski rząd inicjatywy 
dotyczącej ochrony unijnego 
rynku stali przed nieuczciwą 
konkurencją ze strony państw 
spoza UE. Hutnictwo oraz inne 
branże energochłonne ciągle 
bezskutecznie domagają się też 
m.in. zmniejszenia nadmier-
nego opodatkowania energii, 
której cena dla przemysłu 
jest w Polsce zdecydowanie 
wyższa niż w innych krajach 
UE. To sprawia, że nasz sektor 
energochłonny staje się coraz 
mniej konkurencyjny. 

Rząd słucha społeczeństwa?
Rząd Beaty Szydło na pewno 
należy pochwalić za zdecydo-
wanie większy od poprzedników 

szacunek dla obywatelskich i 
społecznych inicjatyw. Znie-
siony został obowiązek szkolny 
dla sześciolatków, przeciwko 
któremu protestowały tysiące 
rodziców. Sejm skierował do 
dalszych prac obywatelski 
projekt ustawy o ograniczeniu 
handlu w niedziele, pod którym 
podpisało się ponad pół 
miliona ludzi. 

Niestety tej wrażliwości 
rządzących na głos społeczeń-
stwa zabrakło w przypadku 
budzącej ogromne kontrowersje 
umowy CETA. Choć przeciwko 
tej umowie protestowało wiele 
środowisk, w tym m.in. rolnicy, 
organizacje konsumenckie 
i związki zawodowe, polski 
rząd nie sprzeciwił się podpi-
saniu umowy na szczeblu Unii 
Europejskiej, co nastąpiło 30 
października. Oby to nie był 
zły znak na przyszłość. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: TŚD
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1 listopada obchodziliśmy uroczystość Wszystkich Świętych, wspominając zmarłych, którzy dostąpili 
już zbawienia. 2 listopada modliliśmy się za naszych zmarłych bliskich. Odwiedzaliśmy ich groby, 

zanosiliśmy kwiaty i zapalaliśmy znicze. Wspominaliśmy także zmarłych kolegów ze śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Pamiętamy o tych, którzy odeszli
W 

o s t a t n i c h 
tygodniach 
p o ż e g n a -
liśmy Zbi-
gniewa Sza-

belaka, członka związku w 
Czeladzkiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej oraz Ewę Lesiak z 
Międzyzakładowej Organizacji 
Związkowej NSZZ Solidarność 
Bitron Poland w Sosnowcu.

W sierpniu zmarł Stanisław 
Brzozowski, członek Rady 
Regionalnej Sekcji Koordy-
nacyjnej Osób Niepełno-
sprawnych Regionu Śląsko-
-Dąbrowskiego.

W sierpniu pożegnaliśmy 
Magdalenę Rosę, byłą prze-
wodniczącą Solidarności w 
spółce Saia-Burgess w Dąbrowie 
Górniczej. W lipcu zmarł 
Dariusz Popielarczyk, członek 
związku w spółce Warbus w 
Jastrzębiu-Zdroju. W kwietniu 
odeszli m.in. Jadwiga Filapek, 
wiceprzewodnicząca Koła 
Emerytów i Rencistów NSZZ 
Solidarność w Hucie Pokój w 
Rudzie Śląskiej oraz Henryk 
Kompała, zastępca przewod-
niczącego Koła Emerytów i 
Rencistów „S” w kopali Staszic.

W czerwcu odszedł Andrzej 
Dropik, wieloletni przewod-
niczący Solidarności w spółce 
Powen w Zabrzu. Śląsko-
-dąbrowska Solidarność pożeg-
nała także zasłużonych dzia-
łaczy Bogusława Choinę i 
Tadeusza Buranowskiego. 

Bogusław Choina był zało-
życielem związku w Insty-
tucie Onkologii w Gliwicach. 
Tadeusz Buranowski – działa-
czem związkowym z lat 1980-
81, członkiem podziemnej 

Solidarności, internowanym w 
stanie wojennym. W sierpniu 
1980 roku uczestniczył w 
strajku w Hucie Katowice, 
następnie działał w gliwickich 
strukturach związku.

W lutym zmarła Ernestyna 
Pęcak-Skonieczny, wieloletnia 
przewodnicząca oświatowej 
Solidarności w Gliwicach oraz 
Terenowej Sekcji Problemowej 
NSZZ „S” Gliwic i Powiatu 

Gliwickiego. Ogromną stratą 
dla Solidarności ze Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego 
była śmierć Jerzego Herman-
sona, wieloletniego działacza 
związkowego, współzałożyciela 

związku w Ośrodku Akademii 
Medycznej w Zabrzu-Rokitnicy.

W styczniu odeszli Joanna 
Grudek, członkini Solidarności 
w Uniwersyteckim Centrum 
Okulistyki i Onkologii w Kato-
wicach oraz Krystian Mnich, 
członek komisji zakładowej 
Solidarności w chorzowskiej 
Hucie Batory.

W tym roku odeszli także 
członkowie Regionalnej Sekcji 
Emerytów i Rencistów NSZZ 
Solidarność: Bernard Suski, 
wiceprzewodniczący Sekcji, 
Alfred Piotrowski, członek 
p o c z t u  s z t a n d a r o w e g o 
oraz działacz związkowy 
Andrzej Sławik.

Pod koniec ubiegłego 
roku związkowcy z Insty-
tutu Inżynierii Chemicznej 
Polskiej Akademii Nauk 
w Gliwicach pożegnali dr. 
hab. inż. Waldemara Krajew-
skiego, wieloletniego prze-
wodniczącego Solidarności 
w tej instytucji.

Wśród członków śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności 
wciąż żywa jest pamięć o tym, 
jak wiele dobrego dla związku 
i pracowników zrobili Kazi-
mierz Zachnik i Władysław 
Molęcki, byli członkowie 
Prezydium Zarządu Regionu. 
W przededniu Wszystkich 
Świętych na ich grobach 
niezmiennie od lat zapalamy 
znicze i składamy kwiaty. 

AGNIESZKA KONIECZNY

Foto: TŚD

W kwietniu 2017 roku w Przystanku 
Historia – Centrum Edukacyjnym IPN 
w Katowicach odbędzie się festiwal 
piosenki „O wolności”. 
Jak podkreślają organizatorzy imprezy, walka 
z systemem komunistycznym prowadzona 
była również na polu kultury. Poza ofi cjalnym 
nurtem powstawały pieśni opowiadające o 
wartościach uniwersalnych, o pragnieniu 
wolności i niepodległości, o zakazanej 
historii. Najbardziej znani autorzy i wyko-
nawcy tych utworów, tacy jak Jacek Kacz-
marski czy Przemysław Gintrowski stawali 
się bardami opozycji. 
Celem konkursu, który odbywać się będzie 
w formie przeglądu muzycznego, jest przy-
pomnienie tych ważnych dla historii Polski 
utworów oraz postaci ich twórców. Konkurs 
skierowany jest do grup młodzieżowych 
lub pojedynczych wykonawców, zarówno 
amatorów, jak i skupionych wokół domów 
kultury, ośrodków młodzieżowych, szkół, 
ognisk artystycznych, harcerstwa. W zgło-
szeniu należy podać liczbę uczestników, 
wybrany do zaprezentowania utwór oraz 
wymagania sprzętowe. 
Zgłoszenia uczestników przyjmowane są 
do 10 lutego 2017 roku.

Kontakt: 
Aleksandra Korol-Chudy 
tel. 32 207 07 01 
aleksandra.korol-chudy@ipn.gov.pl

Śląska Rada Konsultacyjna 
rozpoczęła działalność
20 października zainaugurowała 
działalność Śląska Rada Konsulta-
cyjna do spraw działaczy opozycji 
antykomunistycznej i osób represjo-
nowanych z powodów politycznych. 
Radę na 4-letnią kadencję powołał 
Zarząd Województwa Śląskiego. 

– Nasze środowisko wreszcie zyskało 
podmiotowość prawną. Teraz możemy 
występować do rządzących o jak 
najszerszą opiekę państwa nad opozy-
cjonistami, bo przyjęta w 2015 roku 
przez rząd PO-PSL ustawa o działa-
czach opozycji antykomunistycznej w 
żaden sposób nie wypełnia obowiązku 
opieki państwa nad ludźmi, którzy 
walczyli o niepodległość. Między 
innymi wyznacza skandalicznie 
niski próg dochodowy, od którego 
uzależniona jest pomoc państwa dla 
opozycjonistów. Będziemy walczyć o 
to, by w noweli tej ustawy, nad którą 
trwają obecnie prace w parlamencie, 
zniesiony został próg dochodowy
– mówi Andrzej Rozpłochowski, soli-
darnościowy działacz opozycyjny i 
przewodniczący ŚRK.

Eugeniusz Karasiński, przewodni-
czący Stowarzyszenia Represjonowa-
nych w Stanie Wojennym Regionu 

Śląsko-Dąbrowskiego i członek ŚRK 
dodaje, że w wyniku wprowadzonego 
ustawą rygorystycznego kryterium 
dochodowego tylko trzech weteranów 
opozycji antykomunistycznej z naszego 
regionu otrzymało świadczenia na kwotę 
zaledwie 400 zł. – To upokarzające, 
bo najlepsi synowie Polski powinni 
zostać otoczeni przez państwo szeroką 
opieką, m.in. otrzymywać specjalne 
emerytury i renty – uważa Karasiński.

Województwo śląskie jest kolejnym 
już regionem w Polsce, w którym w 
tym roku rozpoczęła działalność rada 
konsultacyjna do spraw działaczy 
opozycji antykomunistycznej. Jak 
informuje Andrzej Rozpłochowski, 
powołanie takich rad przewidziane 
zostało w ustawie przyjętej przez 
koalicję PO-PSL. – Jednak na realizację 
tego zapisu musieliśmy długo czekać. 
Trzeba było wielu naszych starań i 
zmiany rządu – mówi Rozpłochowski.

Obok Andrzeja Rozpłochowskiego 
i Eugeniusza Karasińskiego do ŚRK 
powołani zostali: Zbyszek Klich, 
Zbigniew Kupisiewicz, Grzegorz 
Opala, Przemysław Miśkiewicz, Alojzy 
Pietrzyk, Anna Rakocz i Andrzej Sikora.

BEA

Festiwal piosenki „O wolności” 
Komunikat IPN
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Procedura zwolnień grupowych
P

rocedura  zwolnień 
grupowych została 
uregulowana w ustawie 

z dnia 15 września 2016 roku 
o szczególnych zasadach 
rozwiązywania z pracow-
nikami stosunków pracy z 
przyczyn niedotyczących 
pracowników. Procedurę 
zwolnień grupowych stosuje 
się wówczas, gdy pracodawca 
zatrudniający co najmniej 
20 pracowników zwalnia 
większą liczbę pracowników 
z przyczyn niezależnych od 
nich. Najczęściej taką przy-
czynę stanowią problemy 
finansowe pracodawcy i 
niemożność zapewnienia 
zajęcia wszystkim pracow-
nikom (np. ze względu na 
brak zleceń), skutkująca 
likwidacją stanowisk, ich 
łączeniem, a nawet ogło-
szeniem upadłości praco-
dawcy. Zwolnienia grupowe 
w znaczeniu prawnym mogą 
dotyczyć wyłącznie pracow-
ników zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę, 
a ustawa, o której mowa, nie 
ma zastosowania w stosunku 
do osób świadczących usługi 
na podstawie innych umów, 
np. zlecenia czy dzieło. Zwol-
nienia te polegają na rozwią-
zaniu wielu umów o pracę 
za wypowiedzeniem.

Aby można było mówić 
o zwolnieniach grupowych, 
wyznaczonych do zwolnienia 
musi być co najmniej 10 
pracowników, gdy praco-
dawca zatrudnia mniej niż 
100 pracowników, 10 proc. 

pracowników, gdy pracodawca 
zatrudnia co najmniej 100, 
jednakże nie mniej niż 300 
pracowników, 30 pracow-
ników, gdy pracodawca 
zatrudnia co najmniej 300 
lub więcej pracowników.

Przed przeprowadzeniem 
procedury zwolnień grupo-
wych, pracodawca zobo-
wiązany jest przeprowadzić 
konsultacje z zakładowymi 
organizacjami związkowymi, 
które u niego działają. Jeśli 
jednak w zakładzie pracy nie 
funkcjonuje żadna organi-
zacja związkowa, wówczas 
uprawnienia tych organizacji 
przysługują przedstawicielom 
pracowników wyłonionym w 
trybie przyjętym u danego 
pracodawcy. Pracodawca ma 
obowiązek skonsultować z 
tymi podmiotami zamiar 
przeprowadzenia grupowego 
zwolnienia. Konsultacja taka 
polega m.in. na znalezieniu 
możliwości uniknięcia lub 
zmniejszenia rozmiaru grupo-
wego zwolnienia oraz spraw 
pracowniczych związanych 
z tym zwolnieniem, w tym 
zwłaszcza możliwości prze-
kwalifi kowania lub przeszko-
lenia zawodowego, a także 
uzyskania innego zatrudnienia 
przez zwolnionych pracow-
ników. Pracodawca powi-
nien na piśmie zawiadomić 
organizację związkową lub 
reprezentację pracowników 
o następujących kwestiach: o 
przyczynach zamierzonego 
grupowego zwolnienia, liczbie 
zatrudnionych pracowników 

i grupach zawodowych, do 
których oni należą, grupach 
zawodowych pracowników 
objętych zamiarem grupowego 
zwolnienia, okresie, w ciągu 
którego nastąpi takie zwol-
nienia, proponowanych kryte-
riach doboru pracowników 
do grupowego zwolnienia, 
kolejności dokonywania zwol-
nień pracowników, propozy-
cjach rozstrzygnięcia spraw 
pracowniczych związanych 
z zamierzonym grupowym 
zwolnieniem, a jeżeli obejmują 
one świadczenia pieniężne, 
pracodawca jest obowiązany 
dodatkowo przedstawić sposób 
ustalania ich wysokości.

Procedura konsultacji zwol-
nień grupowych kończy się 
zawarciem porozumienia, a 
jeśli pracodawca i pracow-
nicy nie są w stanie dojść 
do konsensusu, wówczas 
pracodawca ustala regu-
lamin zwolnień grupowych. 
Porozumienie lub regulamin 
pracodawca zgłasza powia-
towemu urzędowi pracy, 
który ma w ten sposób możli-
wość znalezienia ofert pracy 
dla zwolnionych grupowo 
pracowników. Wyłącznie w 
przypadku zwolnień grupo-
wych zwalnianym pracow-
nikom przysługuje odprawa 
pieniężna w wysokości: jedno-
miesięcznego wynagrodzenia, 
jeżeli pracownik był zatrud-
niony u danego pracodawcy 
krócej niż 2 lata; dwumiesięcz-
nego wynagrodzenia, jeżeli 
pracownik był zatrudniony u 
danego pracodawcy od 2 do 

8 lat; trzymiesięcznego wyna-
grodzenia, jeżeli pracownik 
był zatrudniony u danego 
pracodawcy ponad 8 lat. W 
tym zakresie decyduje długość 
stażu pracy u pracodawcy 
przeprowadzającego zwol-
nienia grupowe, a nie cały 
staż pracy pracownika. Tym 
samym, pracownik posia-
dający 30-letni staż pracy 
może otrzymać odprawę w 
wysokości jednomiesięcz-
nego wynagrodzenia, jeżeli u 
pracodawcy przeprowadza-
jącego zwolnienia grupowe 
pracował krócej niż 2 lata.

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 objętoś-
ciowe opracowania, artykuł 
dostarcza jedynie informacji 
ogólnych, które w konkretnym 
przypadku nie mogą zastąpić 
porady prawnej.

Przypominamy, że osoby 
posiadające Ochronę Prawną 
CDO24 mogą zawsze, na bieżąco 
zasięgnąć szczegółowych infor-
macji w departamencie prawnym 
CDO24 pod numerem telefonu 
801 00 31 38 lub 32 43 43 
105, który działa codziennie 
od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8.00 do 16.30. 
Pozostałe osoby zainteresowane 
posiadaniem ochrony prawnej 
zapraszamy do zapoznania się 
z ofertą CDO24 na stronie 
internetowej www.cdo24.pl.
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8 listopada o godz. 15.30 w kościele pw. Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy w Żarkach odpra-
wiona zostanie msza święta w 9. rocznicę śmierci 
Władysława Molęckiego, wiceprzewodniczą-
cego śląsko-dąbrowskiej Solidarności i członka 
Komisji Krajowej.
Do udziału we mszy świętej zapraszamy przedstawicieli 
wszystkich komisji zakładowych z naszego regionu wraz 
z pocztami sztandarowymi.

Msza za Władysława Molęckiego

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

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

» Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw (poprzedni miesiąc):  4.212,56 zł

» Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
(w III kwartale 2016 roku):  4.251,21 zł

» Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku
(poprzedni miesiąc):  4.210,09 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 zawo-
dową 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

Komunikat

Po śmierci

MAMY
łączymy się w bólu
z naszą Koleżanką

Teresą Kurek

koleżanki i koledzy
z oświatowej Solidarności z Bytomia

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ
Andrzejowi Kurkowi

przekazują 
koleżanki i koledzy

z bytomskiej Solidarności

Komunikat

Harmonogram szkoleń
listopad 2016

Miejsce szkoleń: siedziba Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność w Katowicach przy ul. Floriana 7

Dodatkowych informacji udzielą Państwu:
Agnieszka Lenartowicz-Łysik (Biuro Szkoleń), pokój 223, tel. 
32 353 84 25 w. 223 lub 555, email: zagraniczne@solidarnoscka-
towice.pl, Joanna Ciechelska (Sekretariat Ogólny), pokój 110, 
tel./fax 32 253 78 00, sekrzr@solidarnosckatowice.pl

14 listopada – Szkolenie podstawowe dla społecznych 
inspektorów pracy – trenerzy: Andrzej Kampa, Agnieszka 
Lenartowicz; sala 108

15 listopada – Szkolenie doskonalące dla społecznych inspek-
torów pracy – trenerzy: Mirosław Nowak, AMP / Agnieszka 
Lenartowicz; sala 108

24-25 listopada – Komunikacja w sytuacjach kryzysowych 
– trener: Maria Kościńska z KK; sala 108

Anna Trojnar-Słomska
CDO24



» ZAJMOWAĆ SIĘ POLITYKĄ czy 
nadal rozśmieszać? Kropka Nowoczesna, 
czyli grupa kabaretowa Rycha Swetru 
ma poważny dylemat. Problem w tym, 
że pewnie nie wie, że go ma, ani nawet 
nie wie, co znaczy słowo „dylemat”, ale 
to już inna sprawa. 

» HITEM OSTATNICH DNI była 
konferencja prasowa dwóch posłanek 
Nowoczesnej na temat reformy edukacji. 
Na konferencji nie pojawił się żaden 
dziennikarz. Nawet pies z kulawą nogą 
nie zaszczycił tego wydarzenia. Mimo 
to konferencja się odbyła. Obie panie 
przywitały puste krzesła tradycyjnym, 
konferencyjnym „Witam Państwa” i 
wygłosiły pryncypialną krytykę rządowego 
projektu reformy edukacji. W związku z 
tym, że krzesła nie miały żadnych pytań, 
konferencja zakończyła się po wygłoszeniu 
mądrości przez obie panie posłanki. 

» ZAPYTACIE, SKĄD WIEMY, że 
konferencja się odbyła? Bo została nagrana 
przez kamery telewizji sejmowej. Dzięki 
temu ów kabaretowy numer zyskał rozgłos. 
Dzięki temu wiemy, że ulubiona forma 
sceniczna kropki Nowoczesnej to coś, co 
można określić jako „niby komedia, ale w 
sumie tragedia”. Dzięki temu też mamy 
kolejny dowód na pilną potrzebę reformy 
systemu edukacji w naszym kraju.

» W KWESTII REFORMY OŚWIATY 
swoje trzy grosze (oprocentowane oczy-
wiście) postanowił wcisnąć lider banks-
terskiej grupy kabaretowej. Swetrus 
oświadczył publicznie, że on uczył się w 
systemie 8-4 i tu cytujemy: „Też byłem 

w podstawówce 8 lat, a później 4 lata w 
gimnazjum”. Wychodzi na to, że chłop 
w podstawówce repetował dwa razy, a w 
gimnazjum też zdarzyło mu się dwa razy 
zimować w tej samej klasie. Tak, to by 
wiele wyjaśniało. Niestety, patrząc na datę 
urodzin tego dowcipnego pana wyraźnie 
widać, że gdy był objęty obowiązkiem 
szkolnym, nie było jeszcze gimnazjów. 
To nie ten system jest winny. 

»  N A  N A S Z Y M  L O K A L N Y M 
PODWÓRKU twórczość kabaretowa 
też ma się nie najgorzej. W oko wpadał 
nam ostatnio najnowszy hit repertuaru 
uznanych artystów samorządowych zwią-
zanych z KZK GOP i Kolejami Śląskimi. 
Chodzi o zapowiadany od wielu lat skecz 

pod tytułem „Wspólny bilet”, traktujący o 
możliwości podróżowania komunikacją 
miejską i pociągami regionalnymi na 
podstawie jednego biletu honorowanego 
przez wszystkich przewoźników. Musimy 
przyznać, że ciężka praca twórców prze-
rosła najśmielsze oczekiwania. I nie chodzi 
o to, że obok Kolei Śląskich i KZK GOP 
w skeczu zgodził się wystąpić aż jeszcze 
jeden przewoźnik, czyli MZK Tychy. 
Najbardziej jednak rozbawił nas pomysł 
z ceną biletu. Otóż wspólny bilet będzie 
kosztował jedyne 38 zł za dobę, czyli 
przeszło tysiączek miesięcznie bez sobót 
i niedziel. Już widzimy te kolejeczki po 
wspólny bilecik. Będzie tłoczno jak na 
konferencjach Nowoczesnej.

GOSPODZKI&PODRÓŻNY

N A  K O N I E C Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność
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Rozmawiają dwaj koledzy:
– Nie mogę się ostatnio dogadać 
ze swoją żoną, ciągle się kłócimy.
– U mnie też nie jest lepiej. 
Doszedłem do wniosku, że jedyna 
kobieta, z którą jestem w stanie 
się zgodzić, to głos z nawigacji.

***
Krawiec do klienta:
– Czy szanowny pan jest żonaty?
– Tak.
– Wobec tego mogę panu zapropo-
nować tajną kieszeń w marynarce.

***
– Zięciu, zabij tę muchę, przecież 
ona zarazę przenosi!
– Niech się mamusia nie boi, 
mamusi nie podniesie!

***
Facet poszedł do wróżki, by mu 
przepowiedziała przyszłość:
– Do czterdziestego roku życia 
będziesz cierpiał w ubóstwie.
– A potem?
– A potem się przyzwyczaisz.

***
– Mam dla pana dwie wiadomości: 
jedną złą, drugą dobrą – mówi 
lekarz do pacjenta.
– To ja poproszę najpierw tę dobrą.
– Kolegium medyczne zadecy-
dowało, że nazwiemy tę chorobę 
pańskim nazwiskiem.

***
Spowiada się młoda dziewczyna:
– Miałam stosunek z mężczyzną, 
a nie jestem mężatką.
– Z miłości czy za pieniądze?
– Z miłości, bo co to teraz jest 
te 100 zł?

Młody lekarz odebrał pierwszy 
poród. Pyta ordynatora:
– I jak mi poszło?
– W zasadzie dobrze, ale po 
pupie klepie się noworodka, a 
nie matkę.

***
– Baco, a co trzeba robić, jak 
się w górach spotka głodnego 
niedźwiedzia?
– Nic nie musita robić, on już 
wsyćko zrobi za wos.

***
Idzie policjant i prowadzi pingwina 
za skrzydło. Spotyka go kolega i pyta:
– Co ty robisz z tym pingwinem?
– A przyplątał się i nie wiem co 
z nim zrobić.
Kolega na to:
– Zaprowadź go do ZOO.
Po paru godzinach spotykają się 
ponownie, a policjant nadal z 
pingwinem. Kolega pyta:
– No i co?
– W ZOO już byliśmy. Teraz idziemy 
do kina.

***
Poranek, małżeństwo podczas 
śniadania:
– Ale wczoraj wróciłeś pijany!
– Ja? Wcale nie byłem pijany!
– Nie? W łazience błagałeś prysznic, 
żeby przestał płakać!

***
Ośmiolatek przychodzi do ojca z 
pracą domową z przyrody:
– Tatusiu, od czego robi się burza?
Ojciec wzdycha i odpowiada:
– Synku, czasami zaczyna się od 
jednej skarpetki…

Autopromocja

ZAŁÓŻ ZWIĄZEK I BĄDŹ SILNY W PRACY. 
Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci: 
tel.: 32 728 41 13 kom. 693 410 836 

e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl

Reklama


