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Sebastian Pająk:  Pracownicy fi rmy 
z kilkuletnim stażem czują się 
pokrzywdzeni i tracą motywację. » STRONA 5

Tadeusz Nowak: Szukanie oszczędności 
musi mieć swoje granice. Ciepła nie da się 
przesłać SMS-em czy e-mailem. » STRONA 4

Nasze wynagrodzenia rosną bardzo powoli, znacznie wolniej niż w bogatych krajach zachodniej 
Europy. Jak pokazują dane Eurostatu, wbrew temu, co często słyszymy w mediach, dystans płacowy pomiędzy 
Polską i Zachodem wciąż rośnie. 

Wcale nie doganiamy Zachodu
Jak wynika z danych 

Głównego Urzędu Staty-
stycznego, średnie wyna-
grodzenie we wrześniu 
wyniosło 4217,96 zł 

brutto. Trzeba jednak pamiętać, 
że GUS publikuje dane doty-
czące wyłącznie przedsiębiorstw 
i instytucji zatrudniających 
powyżej 9 pracowników. Małe 
fi rmy, w których w skali całego 
kraju pracuje ponad 3,5 mln 
pracowników, w ogóle nie są 
brane pod uwagę. Gdyby je 
uwzględnić, statystyki dotyczące 
płac nie byłyby już tak optymi-
styczne. Poziom wynagrodzeń 
w małych i mikroprzedsiębior-
stwach GUS zbadał ostatni raz 
w 2014 roku. Wówczas średnia 
płaca w tego typu fi rmach kształ-
towała się na poziomie 2257 
zł brutto, niemal dwukrotnie 
mniej od ofi cjalnej „średniej 
krajowej”

Po drugie, GUS licząc wyso-
kość średniej płacy, bierze pod 
uwagę tylko pracowników 
zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę. Ogromna 
rzesza osób pracujących na 
podstawie różnego rodzaju 
umów śmieciowych jest w 
tych wyliczeniach pomijana. 

Średnia czy mediana?
Nieco bardziej miarodajną 
wartością obrazującą poziom 
wynagrodzeń w Polsce jest 
mediana. Mówiąc obrazowo, 
mediana to wartość dzie-
ląca wszystkie dane na pół. 
Jeśli dla przykładu mediana 
wynosi 1000 zł, oznacza to, 
że dokładnie połowa pracow-
ników zarabia więcej, a połowa 
mniej od tej kwoty. 

GUS publikuje dane doty-
czące mediany wynagrodzeń 
niezwykle rzadko, bo raz na 
dwa lata. Ostatni raz miało to 
miejsce w grudniu 2015 roku. 
Według tych danych mediana 
wynagrodzeń w Polsce wynosi 
zaledwie 3291 zł brutto. Z 
kolei najczęstsze miesięczne 
wynagrodzenie pracownicze 
wynosiło 2469 zł brutto.

Ile zarabiają na Zachodzie
Na tle reszty Europy nasze 
wynagrodzenia wyglądają 
bardzo mizernie, nawet jeżeli do 
porównań użyjemy średniego 

wynagrodzenia wyliczanego 
przez GUS, o którym większość 
z nas może tylko pomarzyć. 
Jak wyliczył Eurostat, Polak 
otrzymujący wynagrodzenie na 
poziomie „średniej krajowej” 
zarobił w 2015 roku nieco 
ponad 8,1 tys. euro netto. W 
tym samym okresie jego odpo-
wiednik w Belgii po odprowa-
dzeniu podatku dochodowego 
i składek na ubezpieczenie 
społeczne otrzymał ponad 
27 tys. euro, Niemiec prawie 
28,4 tys. euro, a Brytyjczyk 
niespełna 38 tys. euro. 

Jeszcze gorzej wygląda 
porównanie danych dotyczą-
cych dochodów netto rodzin z 
uwzględnieniem obowiązują-
cych w danym kraju dodatków 
i świadczeń rodzinnych. W 
ubiegłym roku, a więc jeszcze 
przed uruchomieniem programu 
„Rodzina 500 plus”, dochody 

polskiej rodziny z dwójką dzieci, 
w której oboje rodzice zarabiają 
średnią krajową, wyniosły w 
naszym kraju 18,4 tys. euro 
netto. W Niemczech było to 
62 tys. euro, w Holandii 73 
tys. euro, a w Wielkiej Brytanii 
prawie 78,5 tys. euro. 

Płace rosną, ale wolniej 
Według obiegowej opinii często 
powtarzanej w mediach przez 
polityków i różnego rodzaju 
ekspertów, mozolnie gonimy 
Zachód pod względem wyna-
grodzeń. Jednak jak wskazują 
dane Eurostatu, tak naprawdę 
jest niestety odwrotnie. Prze-
paść pomiędzy dochodami 
pracowników w naszym kraju 
oraz w państwach zachodniej 
Europy stale rośnie. 

W latach 2006-2015 roczne 
wynagrodzenie netto polskiego 
pracownika zarabiającego na 

średnim poziomie wzrosło 
łącznie o nieco ponad 3,6 tys. 
euro. W tym samym czasie 
pensja Niemca zwiększyła 
się o niemal 5,9 tys. euro, 
Duńczyka o 8,7 tys. a Szweda 
o prawie 9,7 tys. euro. Jeśli 
porównamy dochody rodzin 
z dziećmi różnice te są jeszcze 
bardziej wyraźne, ze względu 
na hojne systemy socjalne 
funkcjonujące w najbogat-
szych krajach UE. 

Skąd te niskie pensje?
Bardzo niskie wynagrodzenia 
w naszym kraju bardzo często 
próbuje się tłumaczyć mizerną 
wydajnością pracy. Choć rzeczy-
wiście jesteśmy znacznie mniej 
wydajni niż pracownicy w 
Niemczech czy Norwegii, to 
nasza produktywność rośnie 
niemal najszybciej na świecie. 
Jak wynika z danych OECD, 

od 1993 do 2013 roku wydaj-
ność pracy w naszym kraju 
wzrosła blisko 2,5-krotnie. 
Jednak mimo że przez te 20 
lat produktywność polskich 
pracowników rosła średnio o 4 
proc. rocznie, płace wzrastały 
średnio, tylko o 1 proc. 

Zbyt niski w stosunku do 
wydajności pracy poziom płac 
odbija się negatywnie nie tylko 
na standardzie życia zdecy-
dowanej większości polskich 
rodzin, ale również na gospo-
darce. Słabo opłacanych pracow-
ników zwyczajnie nie stać 
na zakup towarów i usług 
wytwarzanych przez przed-
siębiorstwa, co z kolei hamuje 
rozwój tych przedsiębiorstw. 
Jak wynika z opublikowa-
nego w 2013 roku raportu 
NBP dotyczącego rynku pracy, 
głównym czynnikiem, który 
wstrzymuje polskich przedsię-

biorców przed zwiększaniem 
zatrudnienia oraz inwestycjami, 
jest właśnie obawa, że nie uda 
im się sprzedać wytwarzanych 
produktów i oferowanych 
usług. Trudno się dziwić skoro 
popyt wewnętrzny jest od lat 
tłumiony przez niskie płace. 

Aby wyrwać się z tego błęd-
nego koła, potrzebna jest chyba 
przede wszystkim zmiana 
mentalności pracodawców. Na 
przyspieszenie tempa wzrostu 
płac z pewnością ich stać. 
Według danych Ministerstwa 
Rozwoju polskie przedsiębior-
stwa mają odłożone na kontach 
250 mld zł oszczędności. Gdyby 
choć część tej kwoty przedsię-
biorcy zainwestowali w swoich 
pracowników, skorzystałaby 
cała gospodarka, a nasze wyna-
grodzenia wreszcie zaczęłyby 
doganiać te zachodnie.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

infografi ka: opracowanie własne na podst. danych Eurostat



D
awno, dawno temu, za siedmioma 
biedrami, za siedmioma lidlami i 
siedmioma innymi marketami stał 

sobie osiedlowy warzywniak. Można w 
nim było kupić dobrą kiszoną kapustę, 
niespleśniałą włoszczyznę czy jadalne 
pomidory o smaku pomidora. Latem kusił 
smacznymi ogórkami małosolnymi. Jesienią 
polskim czosnkiem, który się nie psuł, bo 
był czosnkiem. Asortyment współgrał 
z porami roku i patrząc na ladę, półki i 
skrzynki, można było bardzo precyzyjnie 
określić jaki mamy miesiąc. W warzywniaku 
nie wystawiano w listopadzie kalendarzy 
adwentowych i czekoladowych ozdób na 
choinkę, a w lutym czekoladowych zajęcy. 
Ale za to w połowie grudnia pojawiały się 
wszystkie, poza rybami, składniki niezbędne 
do przygotowania tradycyjnej wieczerzy 
wigilijnej, zaś na krótko przed Wielka-
nocą można było tam nabyć rzeżuchę, 
przepyszny chrzan i cukrowego baranka. 
I pewnie się teraz spodziewacie Drodzy 
Czytelnicy, że powyższa bajka będzie 
miała smutne zakończenie. Na przykład, 
że nagle w okolicy pojawiły dyskontowe 
smoki i pożarły biednego warzywniaka. 
Albo że zła wróżka Franczyza przemieniła 
sklepik w jakiegoś płaza, który codziennie 
do 23.00 oferuje napoje zmieniające ostrość 
spojrzenia na rzeczywistość. Otóż nie. Ta 
bajka jeszcze trwa. 

Chciałoby się napisać, że warzywniak żył 
długo i szczęśliwie, ale patrząc na rzeczy-
wistość, jestem pełen obaw o przyszłość 
tego sklepu. Po pierwsze w warzywniaku 
jest drożej niż w dyskontach. Po drugie 
inwazja zagranicznych sieci handlowych 
sprawiła, że to właśnie w ich sklepach 
zaczynamy kupować wszystko. Nie chce 
nam się biec do samotnego warzywniaka 
po kilka pomidorów czy włoszczyznę. Po 
trzecie w dyskontach kupujemy wzrokiem 
i powoli zapominamy, jak co powinno 
smakować. Przestajemy się przejmować, że 
to, co wygląda jak pomidor, nie smakuje 
jak pomidor.

Kilkanaście lat temu nawet nie przyszłoby 
mi do głowy, że kiedyś ta drewniana budka 
warzywniaka wciśnięta między dziesięcio-
piętrowe bloki będzie dla mnie symbolem 
normalności, a nie architektonicznej brzydoty. 

A jednak niewyobrażalne stało się faktem. 
Symptomatyczny jest przykład związany z 
tzw. produktami świątecznymi. Warzywniak 
nie robi tego, co sklepy zagranicznych sieci, 
które zabrały nam radość ze zbliżających się 
świąt. Tam świąteczną gorączkę zaczyna się 
odczuwać dopiero kilka dni przed Wigilią.

Pamiętam, jak zagraniczne sieci zaczynały 
przesuwać granice natrętnego, przedświą-
tecznego marketingu najpierw na początek 
grudnia, a potem listopada. Najpierw jedni 
się dziwili, inni oburzali, część wzruszała 

ramionami. Teraz wzruszają już wszyscy. Przy-
zwyczaili się. Tak jak z handlem w niedziele. 
Tymczasem ta zaraza poszła jeszcze dalej. 
Kilkanaście dni temu w mediach gruchnęła 
wieść, że pewna posłanka PiS z Sosnowca 
(z litości pominę nazwisko) postanowiła 
wyprzedzić nie tylko zagraniczne sieci 
dyskontów, ale nawet ciężarówkę z colą. 
Na przełomie października i listopada w 
rodzinnym mieście wywiesiła billboardy, na 
których promuje się, życząc mieszkańcom 
„Radosnych Świąt Narodzenia Dzieciątka 
Jezus”. Argument, że byłoby gorzej, gdyby 
składała życzenia z okazji Halloween, a na 
billboardzie obok swojego wizerunku umieś-
ciła napis: „Cukierek albo psikus”, zupełnie 
mnie nie przekonuje. Wiem, że polityka, a 
szczególnie częste przebywanie w Sejmie 
to zajęcie szkodliwe, dlatego może warto, 
aby każdy poseł od czasu do czasu poszedł 
na zakupy do osiedlowego warzywniaka. 
Dla własnego dobra. Bo inaczej skończy jak 
chciwa żona rybaka z zupełnie innej bajki.

JEDEN Z DRUGĄ;)
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LICZBA tygodnia

1,74 mln
Polaków ma problem z terminową spłatą 
swoich zobowiązań fi nansowych 
– poinformowało Biuro Informacji 
Gospodarczej BIG InfoMonitor. W ciągu 
ostatnich 14 miesięcy liczba niesolidnych 
dłużników w naszym kraju wzrosła o niemal 
pół miliona, a łączna wartość niespłacanych w 
terminie długów aż dwukrotnie, z nieco ponad 
11 do przeszło 23 mld zł. Z kolei średnia 
wysokość przeterminowanego zobowiązania 
przeciętnego dłużnika zwiększyła się z 
niespełna 9 tys. do prawie 13,5 tys. zł.

CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: esmem

Kilkanaście lat temu nawet 
nie przyszłoby mi do głowy, że 
kiedyś ta drewniana budka 
warzywniaka wciśnięta 
między dziesięciopiętrowe 
bloki będzie dla mnie 
symbolem normalności.

INNI napisali

Protest żołnierzy 
w Belgii 

B
lisko 10 tys. belgijskich żołnierzy 
wraz  z rodzinami protestowało 
15 listopada w centrum Brukseli 

przeciwko ogłoszonym przed miesiącem 
rządowym planom stopniowego podnie-
sienia wieku emerytalnego wojskowych 
z 56 do 63 lat. 

Protest zorganizowały cztery działające 
w wojsku związki zawodowe. Związkowcy 
nie zgadzają się na traktowanie ich tak 
jak pozostałej części społeczeństwa, argu-
mentują że praca w siłach zbrojnych ma 
zupełnie inną specyfi kę. 

Jak informują media, chociaż mani-
festacja żołnierzy miała mieć pokojowy 
charakter, w jej trakcie doszło do starć 
demonstrantów z policją. 

Z delegacją związkowców spotkał 
się minister obrony Steven Vandeput. 
W wydanym komunikacie szef resortu 
napisał, że pragnie zapewnić wojskowym 
„przyszłość, na jaką zasługują”, ale nie 
chciałby też składać obietnic, których nie 
uda się zrealizować.

Belgijska armia liczy 31 tys. czynnych 
wojskowych. Protesty żołnierzy należą w 
Belgii do rzadkości.

Na Ukrainie 
rządzą bogacze

Jaja Fabergé, bilet na lot w kosmos, 
a nawet  prywatny kościół –  m.in. 
takie przedmioty posiadają osoby na 

wysokich stanowiskach państwowych 
na Ukrainie. 

W ramach programu walki z korupcją 
deklaracje majątkowe musiało opublikować 
ponad 80 tys. urzędników państwowych, 
w tym prezydent i premier. Taki obowiązek 
wymógł na ukraińskim rządzie Międzyna-
rodowy Fundusz Walutowy, zapewniający 
Ukrainie pomoc fi nansową. 

Wielu ukraińskich polityków zade-
klarowało majątki o wartości nawet 
kilku milionów euro. Ukraińskie media 
szczególną uwagę zwróciły na zeznania 
Romana Nasirowa, szefa  ukraińskiego 
urzędu podatkowego, jednego z inicjatorów 
kampanii przeciw korupcji. Nasirow zade-
klarował, że posiada m.in. 2 mln dolarów 
w gotówce. Więcej niż połowa parlamen-
tarzystów zgłosiła aktywa bankowe o 
wartości ponad 100 tys. dolarów. 

Majątki urzędników oburzyły Ukra-
ińców. We wrześniu średnia płaca w tym 
kraju wyniosła 5,3 tys. hrywien, czyli ok. 
830 zł. Bezrobocie wynosi tam 9,3 proc.

Znowu strajk 
w Lufthansie? 

S
trajki pilotów Lufthansy mogą 
rozpocząć się w każdej chwili, a 
dokładny termin zostanie podany z 

24-godzinnym wyprzedzeniem – zapowie-
dzieli 15 listopada na konferencji prasowej 
przedstawicie związku zawodowego 
Cockpit. Poinformowali również, że do 
strajków nie dojdzie jedynie podczas świąt 
Bożego Narodzenia. 

Niemieckie media doniosły, że powodem 
planowanego przez związkowców protestu 
jest fi asko prowadzonych przez nich nego-
cjacji płacowych z dyrekcją Lufthansy. W 
rozmowach zażądali dla pilotów podwyżki 
płac o ponad 20 proc. Argumentowali, 
że wynagrodzenia tej grupy zawodowej 
już od 5 lat stoją w miejscu. Wskazywali, 
że zyski Lufthansy za ten okres wynoszą 
5 mld euro. W odpowiedzi dyrekcja poin-
formowała, że chce zamrozić zarobki 
pilotów. Po zapowiedzi strajku wezwała 
jednak związkowców do dalszych rozmów. 

Od kwietnia 2014 roku związkowcy 
zorganizowali już 13 strajków o podłożu 
płacowym. Ostatni odbył się przed rokiem. 
Cockpit liczy 5,4 tys. członków. 

OPRAC. BEA

KRÓTKO

Nagroda w PKP PLK
» Z OKAZJI 15-LECIA POWSTANIA PKP POLSKIE 
LINIE KOLEJOWE S.A. pracownicy fi rmy otrzymali 
nagrody w wysokości od 400 do 1200 zł brutto w 
zależności od stażu pracy. O wypłatę dodatkowych 
pieniędzy w imieniu organizacji związkowych działających 
w spółce wystąpiła do pracodawcy Sekcja Zawodowa 
Infrastruktury Kolejowej NSZZ Solidarność.
Nagroda wpłynęła na konta pracowników przed 10 
listopada. – Zwróciliśmy się do zarządu spółki, żeby 
tegoroczna nagroda z okazji Dnia Kolejarza była wyższa 
od tej, którą gwarantują zapisy Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy. Pracodawca nie zgodził się na takie 
rozwiązanie, ale w zamian przyznał pracownikom 
jednorazową premię związaną z 15. rocznicą powstania 
fi rmy. Oczywiście pracownicy PKP PLK S.A. dostaną także 
nagrodę z okazji branżowego święta w wysokości 266 
zł brutto. Te pieniądze zostaną przelane na ich konta w 
pierwszych dniach grudnia – mówi Stanisław Kokot, rzecznik 
prasowy kolejarskiej Solidarności.
Premie z okazji jubileuszu fi rmy otrzymały wszystkie osoby, 
które w spółce PKP PLK przepracowały co najmniej rok. 
Pracownicy o stażu od roku do 3 lat dostali 400 zł brutto,
od 4 do 7 lat – 600 zł brutto. Dla osób ze stażem od 8 do 
14 lat wyniosła 900 zł brutto. Najwyższą kwotę, 1200 zł 
brutto, przyznano pracownikom związanym z PKP PLK od 
momentu powstania spółki. – Dla naszych pracowników są 
to znaczące kwoty. Zdecydowana większość z nich to osoby, 
które posiadają 15-letni staż pracy i zostały uprawnione 
do nagrody w najwyższej wysokości – mówi Marek Filapek, 
przewodniczący Solidarności w zakładzie spółki w Sosnowcu.
PKP PLK S.A. została wyodrębniona z Grupy PKP w 
październiku 2001 roku. Firma jest Narodowym Zarządcą 
Infrastruktury Kolejowej i odpowiada przede wszystkim za 
prawidłowe przejazdy pociągów na terenie całej Polski oraz w 
ruchu transgranicznym. W 23 zakładach spółki zatrudnionych 
jest blisko 40 tys. pracowników. Na terenie województwa 
śląskiego funkcjonują trzy takie zakłady – w Sosnowcu, 
Tarnowskich Górach i Częstochowie.

Protest hutników
» 9 LISTOPADA W STOLICY BELGII zorganizowana 
została manifestacja w obronie europejskiego 
przemysłu stalowego i miejsc pracy w tym sektorze. 
Ulicami Brukseli przeszło ponad 15 tys. związkowców 
m.in. z Niemiec, Francji, Hiszpanii i Luksemburga. 
Polskę reprezentowało kilkudziesięciu pracowników 
ArcelorMittal Poland. Demonstracja odbyła się pod 
hasłem „Nie dla Europy bez stali”.
Protestujący podkreślali, że w ciągu ostatnich siedmiu 
lat europejski przemysł stalowy stracił ponad 80 tys. 
miejsc pracy, a zatrudnienie w branży, wynoszące 330 
tys. osób, jest najniższe w historii. – Musimy zabezpieczyć 
przyszłość europejskiej stali i ochronić ją przed importem 
po cenach dumpingowych – mówił podczas demonstracji 
Luc Triangle, sekretarz generalny europejskiej federacji 
związkowej industriAll. Zaznaczył, że UE wciąż czeka na 
wdrożenie „Planu działania na rzecz konkurencyjnego 
i zrównoważonego przemysłu stalowego w Europie”. 
– Niezbędnym działaniem, które należy podjąć jest 
uzgodnienie polityki chroniącej zatrudnienie i zdolność 
produkcyjną – podkreślił Luc Triangle.

AGA
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R
ekomendacje zapisane 
w „Porozumieniu na 
rzecz zintegrowanej 
polityki rozwoju woje-
wództwa śląskiego” 

zostały potraktowane przez resort 
rozwoju poważnie. Mieliśmy już 
dwa spotkania konsultacyjne w 
tej sprawie. Do końca listopada 
strona rządowa ma określić, które 
z proponowanych projektów 
są akceptowalne, które budzą 
kontrowersje i wymagają jeszcze 
analiz, a które nie mają szans 
na powodzenie. Na bazie listy, 
którą przedstawi rząd, będą 
się toczyć dalsze konsultacje i 
prace – mówi Dominik Kolorz, 
przewodniczący Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Społecznego w 
Katowicach.

9 listopada w Warszawie 
podczas spotkania reprezen-
tantów WRDS z przedstawi-
cielami resortów rozwoju i 
energii zapadła decyzja o powo-
łaniu czterech grup roboczych, 
które będą pracować nad osta-
tecznym kształtem programu 
rozwojowo-inwestycyjnego dla 
województwa śląskiego. W ich 
skład będą wchodzić zarówno 
eksperci reprezentujący WRDS, 
jak i eksperci strony rządowej. 
Każda z grup będzie się zajmować 
rekomendacjami z jednego z 
czterech obszarów wskazanych 
we wrześniowym porozumieniu 
dla woj. śląskiego, a więc rein-

dustrializacji, rewitalizacji, 
metropolizacji i kluczowych 
projektów infrastrukturalnych. 
– Założyliśmy sobie, że do końca 
pierwszej dekady maja 2017 
roku zostanie przyjęty specjalny 
program dla Śląska powstały w 

oparciu o projekty zapisane we 
wrześniowym porozumieniu. 
Jestem optymistą i jestem prze-
konany, że znaczna część z nich 
znajdzie swoje odzwiercied-
lenie w tym programie, który 
będzie swego rodzaju pochodną 

rządowej Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju 
– podkreśla Dominik Kolorz.

Jak dodaje przewodniczący, 
inwestycje, które zostaną 
zapisane w programie, będą 
podzielone na dwie grupy. 

– Chodzi o termin ich reali-
zacji. Pierwsza grupa będzie 
obejmować projekty realizo-
wane do 2020 roku, druga 
projekty, które będą wdrażane 
w latach 2020-2025 – wyjaśnia 
Kolorz. Zaznacza, że niezależnie 

od wyznaczonych terminów 
związanych z programem dla 
Śląska, prace nad wdrożeniem 
części rekomendacji z wrześnio-
wego porozumienia już trwają. 
– Chyba najbardziej zaawan-
sowany jest projekt dotyczący 
produkcji gazu syntezowego 
wykorzystującej innowacyjną 
technologię odgazowania 
surowców w atmosferze wodo-
rowej. Są nim zainteresowane 
Węglokoks i Polska Grupa 
Górnicza – mówi przewod-
niczący. Dodaje też, że np. 
część rekomendacji dotyczą-
cych inwestycji w infrastruk-
turze transportowej to nie 
będą odrębne projekty, lecz 
zostaną one wkomponowane 
w programy regionalne reali-
zowane przy wykorzystaniu 
środków unijnych.

„Porozumienie na rzecz 
zintegrowanej polityki roz-
woju województwa śląskiego” 
to program wszechstronnego 
rozwoju regionu opracowany 
wspólnie przez wszystkich 
partnerów zasiadających 
w WRDS w Katowicach 
– związki zawodowe, praco-
dawców, samorządowców i 
stronę rządową. Dokument 
został przyjęty 14 września 
2016 roku i przekazany w 
formie rekomendacji Radzie 
Ministrów. 

GRZEGORZ PODŻORNY

Wbrew opiniom sceptyków „Porozumienie na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego” 
nie zostało potraktowane przez stroną rządową jak zbiór pobożnych życzeń. Do końca listopada będzie wiadomo, 
które z projektów inwestycyjnych zarekomendowanych w tym dokumencie przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego w 
Katowicach zostaną zaakceptowane przez rząd. 

Część technologiczna instalacji do produkcji gazu syntezowego.

Najpierw rekomendacje, teraz konkrety

Porozumienie 
w EDF Ekoserwis
900 zł brutto nagrody z Zakła-
dowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych, bonus wielka-
nocny w wysokości 400 zł 
brutto oraz podwyżki płac 
zasadniczych w 2017 roku 
otrzymają pracownicy ze 
wszystkich z oddziałów spółki 
EDF Ekoserwis. Takie gwa-
rancje zapisane zostały w 
porozumieniu zawartym 26 
października pomiędzy pra-
codawcą a stroną związkową. 

Nagrodę z ZFŚS pracownicy 
dostaną jeszcze przed świętami 
Bożego Narodzenia, natomiast 
wysokość podwyżki uzgodnią 
wspólnie na początku przy-
szłego roku przedstawiciele 
zarządu spółki i działają-
cych w firmie związków 
zawodowych. 

Porozumienie zakończyło 
trwający od września spór 
zbiorowy w spółce. Został on 
wszczęty po fi asku negocjacji 
płacowych, podczas których 
strona związkowa domagała 
się wypłaty nagrody dla 
pracowników oraz gwarancji 
podwyżek płac w 2017 roku. 
Zarząd EDF Ekoserwis zdecy-
dował wówczas wyłącznie 

o wypłacie załogom spółki 
jednorazowego bonusu, ale 
pod warunkiem, że związki 
zrezygnują z innych roszczeń 
płacowych. – Odrzuciliśmy 
to ultimatum i w sporze 
zbiorowym podtrzymaliśmy 
swoje wcześniejsze żądania. 
Nie mogliśmy poświęcić 
podwyżki płac w przyszłym 
roku w zamian za jednorazową 
nagrodę fi nansową. Podczas 
negocjacji podkreślaliśmy, że 
spółka osiąga zyski i stać ją 
na realizację naszych postu-
latów. Konsekwencja się 
opłaciła. Pracownicy dostaną i 
nagrodę, i podwyżki, a dodat-
kowo bonus na Wielkanoc 
– mówi Edward Mietła, jeden 
z liderów międzyzakładowej 
Solidarności w EDF Ekoserwis.

Należąca do francuskiego 
koncernu EDF spółka ma 
oddziały m.in. w Rybniku, 
Częstochowie, Wrocławiu, 
Krakowie, Gdańsku i Gdyni. 
Zatrudnia w sumie ponad 
500 pracowników. Firma 
świadczy kompleksowe usługi 
na rzecz elektrociepłowni i 
elektrowni. 

BEA

Wspólne stanowisko w sprawie 
nadmiernego opodatkowania górnictwa
Zespół  t ró jstronny ds . 
bezpieczeństwa socjalnego 
górników podczas posie-
dzenia 7 listopada w Kato-
wicach zarekomendował 
rządowi zmniejszenie obciążeń 
publiczno-prawnych górnictwa 
węgla kamiennego. Branża 
jest obłożona 34 różnego 
rodzaju podatkami i parapo-
datkami. W ciągu ostatnich 
5 lat górnictwo do budżetu 
państwa przekazało prze-
szło 1/3 swoich wpływów 
ze sprzedaży węgla.

 Wśród propozycji przed-
stawionych we wspólnym 
stanowisku zespołu znajdują 
się m.in. rezygnacja z podatku 
od nieruchomości w podziem-
nych wyrobiskach, zwolnienie 
z akcyzy na energię elek-
tryczną, wyłączenie górnictwa 
z opłat na Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych, czasowe zawie-
szenie obowiązku tworzenia 
funduszu likwidacji zakładu 
górniczego i zgoda na prze-
znaczenie zgromadzonych 
tam środków na inwestycje 
czy możliwość przeznaczania 
części opłaty eksploatacyjnej 

zakładów górniczych na rzecz 
funduszu ochrony środowiska 
na fi nansowanie zadań włas-
nych związanych z ochroną 
środowiska. 

 Jak podała Górnicza Izba 
Przemysłowo-Handlowa, w 
ciągu ostatnich 5 lat górnictwo 
przekazało do budżetu i zwią-

zanych z nim instytucji 44,8 
mld zł, czyli 34 proc. swoich 
wpływów ze sprzedaży węgla. 
Szacuje się, że w tym okresie 
średnie obciążenie jednej tony 
węgla z tytułu różnych danin 
wynosiło ok. 100 zł. – Nieprzy-
chylna i restrykcyjna poli-
tyka fi skalna państwa wobec 

górnictwa węgla kamiennego 
doprowadziła do takiego 
poziomu obligatoryjnych 
obciążeń branży, że skutecznie 
blokuje jego rozwój, a nawet 
uniemożliwia utrzymanie 
rentowności przy obecnej 
trudnej sytuacji na rynkach 
węgla – podkreślono w stano-
wisku trójstronnego zespołu 
w skład którego wchodzą 
przedstawiciele związkowców, 
pracodawców i rządu. 

 Przedstawione w stano-
wisku propozycje mają zostać 
teraz przeanalizowane przez 
resorty energii i finansów. 
– Pracujemy nad komplekso-
wymi rozwiązaniami praw-
nymi dla sektora górnictwa. 
Wiemy, jak bardzo oczekiwane 
i potrzebne jest odciążenie 
kopalń z niektórych opłat i 
podatków. I te prace są na 
bardzo zaawansowanym 
poziomie. Stworzenie takich 
regulacji wymaga jednak 
współpracy kilku resortów i 
wspólne stanowisko zespołu z 
pewnością je ułatwi – powie-
dział wiceminister energii 
Grzegorz Tobiszowski.

 NY

Foto: pixabay.com/CC0

Foto: PLUS Technologies sp. z o.o.



KRÓTKO

Konfl ikt w 
Isoverze trwa
» ZMIANA SYSTEMU CZASU PRACY 
utrudniła życie pracownikom i organizację 
produkcji na poszczególnych zmianach. Nie 
przyniosła fi rmie żadnych korzyści, a mimo 
to pracodawca nie chce się z niej wycofać 
– mówi Bogusław Superat, przewodniczący 
Solidarności w zakładzie Isover nale-
żącym do spółki Saint-Gobain Construction 
Products Polska w Gliwicach.
Od 1 lipca zarząd fi rmy, nie zważając na 
protesty załogi, zmienił harmonogramy pracy 
z 12-godzinnych na 8-godzinne. W ocenie 
przewodniczącego zakładowej Solidarności 
zmiana nie została przemyślana przez praco-
dawcę, nie wzięto pod uwagę kwestii związa-
nych z zapewnieniem pełnego stanu brygad 
na produkcji. W konsekwencji pracownicy 
pracują w nadgodzinach. – Pierwsza zmiana 
zamiast o szóstej rano zaczyna się o drugiej 
w nocy. Do tej godziny przeciąga się też 
druga zmiana – dodaje związkowiec.
W listopadzie, na prośbę pracowników Soli-
darność, zorganizowała spotkanie z prezesem 
spółki Philippem Ramosem. – Ludzie przed-
stawiali swoje argumenty i prosili prezesa, 
żeby przywrócił poprzedni czas pracy, ale nie 
zgodził się – mówi Superat.
W gliwickim zakładzie produkcja prowa-
dzona jest przez 7 dni w tygodniu. Równo-
ważny, 12-godzinny czas pracy w ciągu 
doby umożliwiał zorganizowanie życia 
rodzinnego. Pracownicy mieli sporo dni 
wolnych w ciągu miesiąca, w tym także 
dwa weekendy.
21 lipca związkowcy z Solidarności przed-
stawili postulaty płacowe, domagając się 
m.in. podwyżek w wysokości 750 zł brutto 
oraz zwiększenia stawek za nadgodziny. 
– Nasze postulaty są odrzucane, coraz trud-
niej o porozumienie z pracodawcą, który 
zgodził się jedynie na podniesienie dla 
pracowników produkcji wysokości dodatku 
za pracę w godzinach nadliczbowych z 50 
do 100 proc. – mówi Bogusław Superat.

Podwyżki 
w samorządach
» WZROSŁY PŁACE ZASADNICZE w 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Tarnowskich Górach oraz w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Miasteczku 
Śląskim. Wynagrodzenia w PCPR będą 
wyższe o 120 zł brutto, a w MOPS o 200 zł 
brutto. Dodatkowo w listopadzie pracownicy 
obu instytucji otrzymają nagrody fi nan-
sowe z okazji święta branżowego, czyli Dnia 
Pracownika Socjalnego. W PCPR będzie to 
1500 zł, a w MOPS 1000 zł brutto.
Podwyżki i nagrody wynegocjowali z praco-
dawcą związkowcy z międzyzakładowej 
organizacji Solidarności ze Starostwa Powia-
towego w Tarnowskich Górach, zrzeszającej 
pracowników z obu instytucji. 
Związkowcy prowadzili też rozmowy płacowe 
z kierownictwem Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Zbrosławicach, a także 
władzami Urzędu Gminy w Gierałtowicach 
i Starostwa Powiatowego w Gliwicach, bo 
tam Solidarność z tarnogórskiego starostwa 
ma także swoich członków. – Przekonaliśmy 
pracodawców z tych urzędów i instytucji 
do podwyżek płac zasadniczych w 2017 
roku. Jednak wysokość wzrostu wynagrodzeń 
dopiero będzie przedmiotem negocjacji na 
początku nadchodzącego roku – wyjaśnia 
Elżbieta Susek, przewodnicząca Solidarności 
w tarnogórskim starostwie. 
Solidarność ze Starostwa Powiatowego w 
Tarnowskich Górach zrzesza pracowników 
z 11 instytucji i placówek samorządowych.

AK, BG
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Solidarność w Tauron Ciepło domaga się opracowania nowego systemu 
organizacyjnego w fi rmie. W ocenie „S” zarząd spółki wdraża rozwiązania zawarte w 
projekcie Feniks 2018, pomimo tego że po protestach związków zawodowych program 
został bezterminowo zawieszony. 

Ciepła nie da się przesłać SMS-em
F

eniks 2018 to pomysł 
poprzedniego zarządu 
spółki. W ocenie związków 
zawodowych projekt pod 
płaszczykiem zmian struktu-

ralno-organizacyjnych w fi rmie zmie-
rzał do ograniczenia liczby pracow-
ników i pogorszenia warunków 
zatrudnienia załogi. Projekt został 
przygotowany i zaczął być wdrażany 
bez konsultacji ze stroną społeczną. 
W lutym, po protestach działają-
cych w spółce związków zawodo-
wych nowy zarząd Tauron Ciepło 
podjął decyzję o bezterminowym 
zawieszeniu projektu. – Niestety 
działania podejmowane obecnie 
coraz wyraźniej wskazują na to, że 
elementy projektu Feniks i tak są 
wdrażane, choć ofi cjalnie cały czas 
pozostaje on zawieszony – mówi 
Tadeusz Nowak, przewodniczący 
Solidarności w Tauron Ciepło.

Jak tłumaczy przewodniczący, 
coraz powszechniejszą praktyką w 
fi rmie jest przenoszenie pracowników 
pomiędzy różnymi oddziałami. 
– Pracownicy m.in. z lokalnych 
kotłowni są przenoszeni w miejsca, 
gdzie brakuje pracowników fi zycz-
nych. W konsekwencji tam, gdzie 
dotychczas pracowali, jest zbyt mała 
obsada. Coraz wyraźniej widać 
problem niedoboru pracowników 
w naszej fi rmie i przerzucanie ich 
z miejsca na miejsce niczego nie 
zmieni – podkreśla Nowak.

W ocenie Solidarności wprowa-
dzane zmiany w organizacji pracy 
naruszają podstawowe zasady BHP 
i stanowią zagrożenie dla bezpie-
czeństwa pracowników. – Niektóre 
stanowiska powinny być zgodnie z 

przepisami obsługiwane przez dwie 
osoby. Dzisiaj w wielu zakładach 
wchodzących w skład Tauron Ciepło 
obsługuje je jeden pracownik. To 
być może stanowi oszczędność na 
krótką metę, ale prędzej czy później 
może się bardzo źle skończyć – mówi 
Justyna Latos, wiceprzewodnicząca 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności i 
wiceprzewodnicząca związku w 
Tauron Ciepło. 

Zbyt mała liczba pracowników 
w poszczególnych zakładach niesie 
również negatywne konsekwencje dla 

klientów Tauron Ciepło. – Może dojść 
do sytuacji, że w przypadku awarii 
będzie trzeba ściągać pracowników, 
którzy wcześniej zostali przeniesieni 
na drugi koniec województwa. W 
ten sposób usunięcie nawet prostej 
usterki wydłuży się o kilka godzin 
– wskazuje Tadeusz Nowak. 

W październiku związki zawo-
dowe działające w Tauron Ciepło 
wystąpiły do zarządu spółki o opra-
cowanie nowego systemu organiza-
cyjnego przy współudziale kierow-
ników poszczególnych oddziałów. 

– Te osoby najlepiej wiedzą, jak wielu 
pracowników i do jakich zadań 
potrzebują. Szukanie oszczędności 
też musi mieć swoje granice. Ciepła 
nie da się przesłać SMS-em czy 
e-mailem – mówi szef zakładowej 
Solidarności.

Tauron Ciepło zatrudnia ponad 
1600 osób. W skład spółki wchodzą 
dawne: PEC Katowice, EC Kato-
wice, PEC Dąbrowa Górnicza, EC 
Tychy, EC Bielsko-Biała oraz EC 
Kamienna Góra.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Negocjacje płacowe w ZPC Mieszko 
Wynagrodzenia blisko 190 najmniej 
zarabiających pracowników 
Zakładów Przemysłu Cukierniczego 
Mieszko w Raciborzu wzrosły do 
12 zł brutto za godzinę. Wyższe 
pensje wpłynęły na ich konta 
w pierwszych dniach listopada 
wraz z wypłatą za październik. 
Podwyżka jest wynikiem rozmów 
prowadzonych z pracodawcą przez 
zakładową Solidarność od marca 
tego roku.

Ryszard Naglak, przewodni-
czący Solidarności w Mieszku 
podkreśla, że podwyżki otrzymały 
osoby, których wynagrodzenia są 
zbliżone do płacy minimalnej. 
Zarobki tej grupy pracowników 
podniesione zostały o 1 zł brutto 
za godzinę. – Najprawdopodobniej 
w grudniu podpiszemy porozu-
mienie gwarantujące wzrost płac 
pozostałym pracownikom. Ze 
wstępnych deklaracji pracodawcy 
wynika, że spełnione zostaną 
także pozostałe postulaty, które 
zgłosiliśmy – mówi.

Dotyczą one przede wszystkim 
podwyższenia o 20 proc. dodatku 
za pracę w godzinach nocnych oraz 
wypłacenia pracownikom admi-
nistracji premii za 2016 rok. Jak 

informuje Naglak, kilka lat temu 
w zakładzie funkcjonowała premia 
miesięczna, ale pracodawca z niej 
zrezygnował. Po interwencjach 
Solidarności pracownicy fi zyczni 
otrzymują premię kwartalną oraz 
sezonową, która została wprowa-
dzona w tym roku.

Doprowadzenie do realnego 
wzrostu wynagrodzeń jest najważ-
niejszym celem związkowców.
– Osoby z długim stażem zarabiają 
niewiele więcej od nowo zatrud-
nionych pracowników. Specjalista 
obsługujący maszynę dostaje prawie 
tyle samo, co pracownik fi zyczny 

zajmujący się pakowaniem kartonów 
– zaznacza przewodniczący zakła-
dowej Solidarności. W jego ocenie 
niskie płace zniechęcają do pracy w 
Mieszku. – Ludzie wolą się zatrudnić 
w innych fi rmach lub dojeżdżać 
do pracy w Czechach. To im się 
bardziej opłaca. Pracodawca zaczął 
dostrzegać ten problem i zgodził 
się na powołanie zespołu, który 
zajmie się sprawami płacowymi. 
W jego składzie znalazło się trzech 
przedstawicieli zarządu fi rmy oraz 
trzech związkowców. Rozwiązania 
wypracowane przez zespół wejdą w 
życie w ciągu trzech najbliższych lat. 
Będą dotyczyły np. uruchomienia 
premii absencyjnej, dodatków 
stażowych oraz innych dodatków 
stosowanych w zakładach z branży 
cukierniczej – dodaje związkowiec.

Mieszko to zakład pracy chro-
nionej. W fi rmie na stałe pracuje 
około 800 osób, z których ponad 
połowa posiada grupę inwalidzką. 
Dodatkowo w okresie od końca 
sierpnia do połowy grudnia w 
zakładzie zatrudnionych jest ponad 
200 pracowników sezonowych. 
Solidarność jest jedyną organizacją 
związkową działającą w fi rmie.

 AGA

Foto: pixabay.com/CC0

Foto: TŚD



P U B L I C Y S T Y K AZarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 5fb.com/SlaskoDabrowskaSolidarnosc  Nr 38/2016 |  KATOWICE 17-23.11.2016

Z powodu rekordowo niskiego bezrobocia coraz więcej fi rm kusi nowych pracowników, podnosząc stawki 
wynagrodzeń. Często jednak pracodawcy zapominają o tych, którzy już pracują.

Wyższe zarobki, ale tylko na starcie
S

półka Valeo Lighting 
Systems w Chrza-
nowie  za t rudnia 
nowych pracowników 
za pośrednictwem 

agencji pracy tymczasowej. 
Przez pierwsze trzy miesiące 
nowo przyjęta osoba otrzy-
muje wynagrodzenie na 
poziomie płacy minimalnej, 
czyli 1850 zł brutto. Po tym 
okresie jej stawka wzrasta do 
2 tys. zł brutto – tyle obecnie 
wynosi najniższa pensja w 
zakładzie. Z informacji prze-
kazanych związkowcom przez 
pracodawcę wynika, że od 
1 grudnia wzrośnie ona o 
200 zł. Jeżeli tak się rzeczy-
wiście stanie, będzie to już 
druga podwyżka najniższej 
płacy w fi rmie w tym roku. 
Poprzednia wyniosła 100 zł. 
– We wszystkich zakładach 
Valeo działających w Polsce 
brakuje pracowników Praco-
dawca stara się ich pozyskać, 
proponując coraz korzyst-
niejsze warunki na starcie 
– mówi Sebastian Pająk, prze-
wodniczący Solidarności w 
fi rmie.

Staż się nie liczy?
Zaznacza, że podniesienie 
najniższej pensji do 2,2 tys. 
zł doprowadzi do zrównania 
płac nowo zatrudnionych i 
doświadczonych pracow-
ników. Miesięczne wyna-
grodzenie osoby, która w 
2011 roku rozpoczęła pracę 
w fi rmie, będzie tylko o 15 
zł wyższe. – Pracownicy z 
kilkuletnim stażem czują 
się pokrzywdzeni i tracą 

motywację. Najbardziej spra-
wiedliwe byłoby wprowa-
dzenie jednakowych stawek 
na tych samych stanowiskach 
oraz dodatków stażowych. 
Ludzie mieliby świadomość, 
że im dłużej pracują, tym ich 
wynagrodzenie jest wyższe 
– podkreśla związkowiec.

Wzrost najniższej płacy 
zakładowej będzie niewspół-

mierny do podwyżek, które w 
tym roku otrzymali pozostali 
pracownicy. Średnio wyniosły 
one 155 zł brutto, ale indywidu-
alne kwoty uzależnione zostały 
od ocen rocznych pracowników. 
– Jeden pracownik przez kilka 
lat musi budować swoją stawkę, 
co roku jest oceniany i na tej 
podstawie dostaje podwyżki, 
a inny przychodzi do pracy i 

zarabia tyle samo. Doświad-
czeni pracownicy czują się dla 
fi rmy tyle samo warci, co nowo 
zatrudnieni – mówi Sebastian 
Pająk. Zaznacza, że podczas 
spotkań z pracodawcą związ-
kowcy sygnalizują te problemy. 
– Sugerujemy, że analogiczną 
podwyżką powinni zostać 
objęci pozostali pracownicy 
fi rmy – dodaje związkowiec.

Niewspółmiernie do zarobków
W lipcu niewspółmiernie 
do ogólnych zarobków w 
spółce podniesiona też została 
najniższa stawka godzinowa 
w Nexteer Automotive Poland 
w Tychach. Wzrosła z 11,50 
zł do 14 zł brutto, czyli o 
2,50 zł. Grzegorz Zmuda, 
przewodniczący zakładowej 
Solidarności podkreśla, że 

podwyżka stawki godzinowej 
o taką kwotę, dla pozostałych 
pracowników była nie do 
osiągnięcia w poprzednich 
latach. W tym roku wyna-
grodzenia w fi rmie wzrosły 
o 60 groszy, w zeszłym tylko 
o 30. – W tej chwili osoba z 
pięcioletnim stażem dostaje 
za godzinę pracy ok. 14,60 
zł brutto – podkreśla związ-
kowiec. – Dla pracowników, 
którzy pracują dłużej, jest to 
niesprawiedliwe. Ludzie są 
oburzeni – dodaje Katarzyna 
Biełka, pracownica spółki. 

Valeo Lighting Systems i 
Nexteer Automotive Poland 
to fi rmy działające w branży 
motoryzacyjnej. W Valeo 
zatrudnionych jest blisko 
1,5 tys. pracowników. Zakład 
zajmuje się produkcją syste-
mów oświetleniowych do 
różnych marek samochodów. 
Zatrudniający ok. 1000 osób 
Nexteer produkuje układy 
kierownicze.

AGNIESZKA KONIECZNY

Foto: commons.wikimedia.org/Bahnfrend

Mają Solidarność, mają sukcesy
Solidarność w fi rmie Logstor 
Polska działa już prawie 
rok. Związkowcom udało się 
skłonić pracodawcę do dialogu 
na temat problemów w fi rmie 
i wyegzekwować comiesięczną 
zapłatę za nadgodziny w 
sezonie wakacyjnym. – Rozpo-
częliśmy też rozmowy doty-
czące podwyżek wynagrodzeń 
i harmonogramów pracy 
na 2017 rok – mówi Dawid 
Szypulski, przewodniczący 
Solidarności w zabrzańskiej 
spółce.

Decyzja o założeniu Solidar-
ności zapadła spontanicznie 
w grudniu ubiegłego roku. 
Pracownicy obserwowali to, 
co dzieje się w fi rmie i doszli 
do wniosku, że muszą się 
zorganizować. – Pracodawca 
przedłużył okres rozliczeniowy 
czasu pracy do sześciu miesięcy, 
czym wyeliminował nadgo-
dziny. W okresie od maja do 
sierpnia pracowaliśmy średnio 
po 240 godzin w miesiącu i nie 
otrzymywaliśmy pieniędzy 
za nadgodziny. W zamian 

w grudniu dostaliśmy dni 
wolne. Skontaktowaliśmy się 
z Zarządem Regionu Śląsko-
-Dąbrowskiego NSZZ Solidar-
ność i w ciągu kilku dni udało 
nam się założyć związek. Od 

razu zapisało się ponad 90 
osób – dodaje. 

Wprawdzie związkowcy 
nie przekonali pracodawcy do 
skrócenia okresu rozliczenio-
wego czasu pracy, ale w lipcu 

podpisali z przedstawicielami 
zarządu spółki porozumienie 
w kwestii bieżącej zapłaty 
za nadgodziny w sezonie 
wakacyjnym. Sukcesem 
jest także doprowadzenie 

do regularnych spotkań z 
pracodawcą poświęconych 
problemom w zakładzie. 
Jednym z nich są niskie płace 
i duża rotacja pracowników. 
Z firmy zwalniają się nawet 

osoby, które przepracowały 
tam 12 lat. – Rozmawiamy z 
pracodawcą o podwyżkach 
na przyszły rok, ale jeszcze 
jest za wcześnie, żeby mówić 
o szczegółach. Liczymy na 
to, że te rozmowy uda się 
zakończyć w grudniu, a 
podwyżki wejdą w życie od 
1 stycznia – zaznacza Dawid 
Szypulski.

Innym sukcesem komisji 
zakładowej „S” jest doprowa-
dzenie do poprawy warunków 
pracy. W tym celu związkowcy 
zwrócili się do Państwowej 
Inspekcji Pracy. Kontrola 
inspektorów PIP potwierdziła 
nieprawidłowości dotyczące 
m.in. nieprzestrzegania prze-
pisów BHP oraz przekroczenia 
wymiaru czasu pracy. 

Spółka Logstor Polska 
jest globalnym dostawcą i 
producentem rurociągów dla 
przemysłu energetycznego. 
W sumie zatrudnia ok. 600 
osób. W Zabrzu znajduje się 
główna siedziba firmy. 

AGA

Pracownicy 
z dłuższym 
stażem czują się 
pokrzywdzeni. 
Jeden przez kilka lat 
musi budować swoją 
stawkę, co roku jest 
oceniany i na tej 
podstawie dostaje 
podwyżki, a inny na 
starcie zarabia tyle samo. 

Foto: TŚD
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35-lecie sztandaru w ZEG 
Na początku grudnia 1981 roku poświęcony został sztandar Zakładu Elektroniki Górniczej w Tychach. 
Kilkanaście dni później wprowadzono stan wojenny. Sztandar udało się ukryć i przetrwał do dziś.

4 
grudnia o godz. 12.00 
w kościele pw. św. 
Marii Magdaleny 
w Starych Tychach 
związkowcy z Soli-

darności z nieistniejącego już 
tyskiego Zakładu Elektroniki 
Górniczej w Tychach i jego byli 
pracownicy wezmą udział we 
mszy świętej w 35. rocznicę 
poświęcenia sztandaru zakła-
dowej Solidarności. Nabożeń-
stwo odprawione zostanie z 
inicjatywy członków Komisji 
Zakładowej w ZEG, którzy 
utworzyli komitet organiza-
cyjny obchodów 35-lecia tego 
wydarzenia. – Nasz sztandar 
to dla nas świętość. W stanie 
wojennym ukryliśmy go w 
parafii   św. Marii Magdaleny. 
Później w trosce o bezpie-
czeństwo proboszcza sztandar 
przechowywał w domu jeden 
z członków Solidarności z 
ZEG. Już w wolnej Polsce 
przekazaliśmy go do Muzeum 
Miejskiego w Tychach – mówi 
Kazimiera Głogowska-Gosz, 
jedna z założycielek Komitetu 
Organizacyjnego obchodów 
35-lecia poświęcenia sztandaru 
NSZZ Solidarność ZEG. 

Poświęcenie sztandaru
Przed 35. laty uroczystość 
poświęcenia sztandaru Solidar-
ności ZEG w kościele w Starych 
Tychach zgromadziła wszystkich 
członków tej organizacji – ponad 
tysiąc pracowników zakładu. 

Nabożeństwo celebrowali biskup 
katowicki Janusz Zimniak wraz 
z proboszczem parafii   ks. Euge-
niuszem Świerzym. Udział w 
w uroczystości wziął również 
ówczesny dyrektor naczelny 
w ZEG Bronisław Prochwicz. 
Po poświęceniu uczestnicy 

przeszli w orszaku do zakładu. 
Sztandar Solidarności trafi ł do 
auli w ZEG.

Za Solidarność stracili pracę
– Wtedy nikt nie mógł przewi-
dzieć, że wkrótce dla Polaków 
nadejdzie bardzo burzliwy i 

tragiczny czas. 13 grudnia 
w Polsce ogłoszony został 
stan wojenny. W Sylwestra 
odebrałam w pracy nagrodę 
finansową z Ministerstwa 
Górnictwa. Tego samego dnia 
zostałam zwolniona – wspo-
mina Janina Banasikowska, 

działaczka Solidarności w ZEG. 
W tym dniu pracę straciło 
jeszcze 12 członków zarządu tej 
organizacji. Wśród nich była 
też Kazimiera Głogowska-Gosz. 
– Wszyscy dostaliśmy tzw. 
wilcze bilety i już nigdy nie 
wróciliśmy do pracy w ZEG. 

Zwolniono również dyrek-
tora Prochwicza za to, że 
uczestniczył w poświęceniu 
naszego sztandaru. Dużo czasu 
upłynęło zanim znaleźliśmy 
jakąkolwiek pracę – wspomina 
pani Kazimiera. 

Petycja ważniejsza niż medale
Już w styczniu 1982 roku za 
zwolnionymi pracownikami 
ujęła się zakładowa Solidarność. 
Pod petycją w ich obronie podpi-
sało się blisko 160 członków 
związku. – W tych czasach to 
był wielki akt odwagi. Przecież 
ci ludzie narażali siebie i swoich 
bliskich. Petycję przekazali nam 
po to, byśmy wykorzystali ją 
we wszystkich możliwych 
instancjach, które podjęłyby 
się rozstrzygnięcia sprawy 
słuszności naszych zwolnień 
– mówi pani Janina. 

– Do dziś ta petycja jest dla 
nas szczególnym wyróżnie-
niem. Ma większe znaczenie 
niż odznaczenia i medale. 
W 35-rocznicę poświęcenia 
naszego sztandaru chcemy 
złożyć za to hołd ówczesnemu 
przewodniczącemu Solidarności 
w ZEG, zmarłemu niedawno 
Zbigniewowi Poterałowiczowi 
oraz podziękować wszystkim 
kolegom i koleżankom, którzy 
tę petycję podpisali. Dla nas 
to była najprawdziwsza Soli-
darność – podkreśla Kazimiera 
Głogowska-Gosz.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Foto: TŚD

Rekonstruktorzy uczą historii 
Wystawa sprzętu i umun-
durowania wojskowego z 
okresu powstań śląskich, II 
wojny światowej i okupacji 
sowieckiej była ilustracją lekcji 
historii, którą dla uczniów 
Gimnazjum w Opatowie w 
powiecie kłobuckim przy-
gotowali członkowie Grupy 
Rekonstrukcyjno-Historycznej 
„Powstaniec Śląski” z Wodzi-
sławia Śląskiego. Lekcja odbyła 
się 10 listopada przy okazji 
szkolnej akademii z okazji 
98. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości.

– Byliśmy dumni,  że 
mogliśmy po żołniersku prze-
kazać uczniom naszą wiedzę 
o historii powstań śląskich i 
plebiscytu. Podkreślaliśmy, 
że w nim Ślązacy dostrzegli 
szansę na przyłączenie się 
do utworzonego po 11 listo-
pada niepodległego państwa 
polskiego. Przedstawiliśmy im 
także tragiczne losy Śląska w 
okresie II wojny światowej. Od 
początku niemieckiej okupacji 
uczestników powstań śląskich 
spotykały ostre represje za 
udział w tych zrywach. Opowia-
daliśmy im też o zbrodniach, 
gwałtach i rabunkach dokona-
nych w naszym regionie już po 
wojnie przez sowietów – mówi 

Kazimierz Piechaczek, prezes 
GRH „Powstaniec Śląski”, 
a zarazem przewodniczący 
Solidarności w wodzisławskich 
Służbach Komunalnych Miasta.

Prelekcję na temat walk 
niepodległościowych na 
Śląsku w I połowie XX wieku 
rekonstruktorzy urozmaicili 
pokazem zdjęć historycznych. 
Uczniowie mieli też okazję 
obejrzeć przygotowaną przez 
członków GRH „Powstaniec 

Śląski” ekspozycję broni i 
mundurów wojskowych. 
– Nasza wystawa cieszyła się 
bardzo dużym zainteresowa-
niem. Obejrzeli ją nie tylko 
gimnazjaliści, ale również 
mieszkańcy Opatowa. Każdy 
miał okazję wziąć do ręki 
nasze eksponaty – podkreśla 
Piechaczek. 

Spotkanie ze szkolną społecz-
nością poprzedziła msza za 
Ojczyznę w miejscowym 

kościele p.w. Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Marii 
Panny. Podczas nabożeństwa 
członkowie GRH „Powstaniec 
Śląski” ubrani byli w historyczne 
mundury legionistów polskich. 

Do Opatowa wodzisławscy 
rekonstruktorzy przybyli na 
zaproszenie wójta gminy 
Bogdana Sośniaka i ks. Macieja 
Woszczyka, proboszcza miej-
scowej parafii  .

BEA

Pielgrzymka kolejarzy 
na Jasną Górę
Kilka tysięcy pracowników 
branży kolejarskiej wzięło 
udział w 33. Pielgrzymce Kole-
jarzy na Jasną Górę. która 
odbyła się 12 i 13 listopada 
w Częstochowie. Pod hasłem 
„Miłosierdzie czynów nadaje 
nieodpartą moc miłosierdziu 
słów” pielgrzymi dziękowali 
Bogu i Jasnogórskiej Pani za 
Rok Miłosierdzia, jubileusz 
1050-lecia Chrztu Polski oraz 
Światowe Dni Młodzieży.

Podczas uroczystej mszy 
świętej w Bazylice Najświęt-
szej Marii Panny ks. bp Artur 
Miziński, sekretarz generalny 
Konferencji Episkopatu Polski, 
dziękował kolejarzom za 
rzetelną i odpowiedzialną 
pracę. – Dzięki wam ludzie 
nie tylko mogą bezpiecznie 
dotrzeć do celu podróży, ale 
poprzez wasz uśmiech, miły 
gest, życzliwą pomoc często 
pokazujecie im, że są dla kogoś 
ważni, bo są odbiciem Boga, 
ludźmi stworzonymi na Jego 
obraz i podobieństwo – mówił 
bp Miziński. 

List do pielgrzymów skie-
rował abp Angelo Becciu z 
Sekretariatu Stanu Stolicy 

Apostolskiej. Przekazał im 
błogosławieństwo od Ojca 
Świętego Franciszka oraz 
papieskie życzenia: „Niech 
Matka Boża Częstochowska 
pomaga wszystkim w rozwi-
janiu talentów, w realizacji 
zadań czekających pracow-
ników kolei, w służbie braciom 
i w wstawaniu się świadkami 
Chrystusa Miłosiernego”. 

– Podczas spotkania na Jasnej 
Górze szczególnie prosiliśmy 
Matkę Bożą o bezpieczeń-
stwo na kolei oraz o dbałość o 
pracowników naszej branży, o 
ich podmiotowe traktowanie 
przez przełożonych. Cieszy, że 
po raz pierwszy od kilku lat 
na naszą pielgrzymkę przy-
byli przedstawiciele resortu 
infrastruktury i pracodawcy. 
To oznacza, że zarządzający 
branżą zaczęli się identyfi kować 
z jej pracownikami – mówi 
Stanisław Kokot, rzecznik 
Krajowej Sekcji Kolejarzy 
NSZZ Solidarność.

Organizatorem pielgrzymek 
środowiska kolejarskiego do 
Częstochowy jest Krajowe 
Duszpasterstwo Kolejarzy. 

BG

Foto: TŚD
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Zasady udzielania 
urlopu na żądanie
Z

godnie z treścią art. 1672 

Kodeksu pracy, praco-
dawca jest obowiązany 

udzielić na żądanie pracownika 
i w terminie przez niego wska-
zanym nie więcej niż 4 dni urlopu 
w każdym roku kalendarzowym. 
Pracownik zgłasza żądanie 
udzielenia urlopu w trybie 1672 
K.p., najpóźniej w dniu jego 
rozpoczęcia. Jak więc wynika 
z uregulowania kodeksowego, 
aby pracownik mógł skorzystać 
z urlopu na żądanie, musi on 
zostać przez niego wskazany co 
do daty dziennej najpóźniej w 
dniu, w którym z uprawnienia 
urlopowego pracownik zamierza 
skorzystać. Co więcej, samo 
poinformowanie pracodawcy, 
iż w danym dniu pracownik 
zamierza skorzystać z urlopu na 
żądanie, nie przesądza jeszcze 
o tym, iż takie uprawnienie już 
uzyskał. Zgodnie z przyjętym 
poglądem w doktrynie, mimo 
wszystko koniecznym jest 
udzielenie przez pracodawcę 
zgody na zwolnienie od pracy 
na podstawie art. 1672 K.p. 
Ogólna zasada stanowi, iż 
pracodawca jest zobowiązany 
urlopu na żądanie udzielić. 
Pracodawca może odmówić 
udzielenia takiego urlopu, 
jedynie ze względu na szcze-
gólne okoliczności, w szczegól-
ności gdy wyjątkowy interes 
pracodawcy wymagałby obec-
ności danego pracownika w 
pracy w okresie określonym 

w żądaniu udzielenia urlopu 
na żądanie. Zatem obowiązek 
udzielenia urlopu na żądanie 
nie jest bezwzględny. Co w 
przypadku, gdy pracownik nie 
stawi się w pracy z uwagi na 
przekonanie, iż został udzielony 
mu urlop na żądanie, a praco-
dawca nie wyrazi zgody na urlop 
na żądanie? Sąd Najwyższy 
(wyr. Sądu Najwyższego z dnia 
26.1.2005 r., II PK 197/04), zajął 
stanowisko, że nieobecność 
w pracy po zgłoszeniu przez 
pracownika żądania udzielenia 
urlopu w trybie art. 1672 K.p., na 
które pracodawca nie udzielił 
odpowiedzi, nie uzasadnia 
rozwiązania umowy o pracę na 
podstawie art. 52 § 1 pkt 1 K.p. 
(wypowiedzenie umowy o pracę 
z winy pracownika bez wypo-
wiedzenia). W konsekwencji 
powyższego jest, iż pracownik 
który informuje o wybraniu 
w danym dniu urlopu na 
żądanie, nie może być uznany 
za nieobecnego w pracy bez 
usprawiedliwienia. Regulamin 
pracy lub przyjęta u pracodawcy 
praktyka zakładowa mogą prze-
widywać późniejsze zgłoszenie 
wniosku o udzielenie urlopu 
na żądanie. Sąd Najwyższy 
orzekł, że urlop na żądanie 
stanowi część urlopu wypo-
czynkowego przysługującego 
pracownikowi, wobec czego ma 
identyczny z urlopem wypo-
czynkowym charakter prawny. 
Zatem istnieje możliwość udzie-

lenia tego urlopu w częściach. 
Ponadto brak jest możliwości po 
stronie pracodawcy udzielenia 
urlopu na żądanie pracowni-
kowi niezdolnemu do pracy 
z powodu choroby. Urlop na 
żądanie jest częścią urlopu 
wypoczynkowego, do którego 
pracownik nabywa prawo 
po miesiącu pracy u danego 
pracodawcy (pierwszy urlop) 
lub z dniem 1 stycznia roku 
kalendarzowego następującego 
po roku rozpoczęcia pracy 
(kolejny urlop). Formalnie, 
pracownik nie może rozpo-
cząć urlopu na żądanie, do 
momentu kiedy pracodawca 
wyrazi na ten urlop zgodę, 
czyli do momentu kiedy udzieli 
mu takiego urlopu. Pracownik, 
który nie stawi się w pracy, po 
uzyskaniu odmowy praco-
dawcy na urlop na żądanie, 
łamie podstawowe obowiązki 
pracownicze i może zostać 
pociągnięty do odpowiedzial-
ności pracowniczej z tego tytułu. 
Sztandarową różnicą pomiędzy 
klasycznym urlopem, a urlopem 
na żądanie, jest cel w jakim 
pracownik pobiera urlop na 
żądanie. Z istoty urlopu na 
żądanie wynika zwolnienie 
pracownika z obowiązku 
świadczenia pracy w czasie 
dogodnym dla pracownika, z 
powodów, których pracownik 
nie mógł wcześniej przewidzieć. 
W związku z tym pracownik nie 
był w stanie zaplanować dnia 

wolnego lub dni wolnych od 
pracy. Niemożność wykorzy-
stania urlopu wypoczynkowego 
z powodu czasowej niezdol-
ności do pracy wywołanej 
chorobą pracownika sprawia, 
że pracodawca jest obowią-
zany udzielić pracownikowi 
urlopu na żądanie w terminie 
późniejszym, wybranym przez 
pracownika (art. 166 K.p.). 
Utrwalony pogląd o niemoż-
liwości korzystania z urlopu 
wypoczynkowego w okresie 
niezdolności do pracy wskutek 
choroby ma pełne zastosowanie 
do urlopu na żądanie.

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

Przypominamy, że osoby 
posiadające Ochronę Prawną 
CDO24 mogą zawsze, na bieżąco 
zasięgnąć dodatkowych infor-
macji w departamencie prawnym 
CDO24 pod numerem telefonu 
801 00 31 38 lub 32 4781700. 
Pozostałe osoby zainteresowane 
posiadaniem ochrony prawnej 
zapraszamy do zapoznania 
się z ofertą CDO24 na stronie 
internetowej www.cdo24.pl.
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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

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

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

Mateusz Widenka
CDO24

Wyrazy najgłębszego współczucia 
z powodu śmierci 

MAMY
Koledze

Lechosławowi Zawiercie
przewodniczącemu Solidarności 

w Zakładach Mechanicznych Wiromet S.A. w Mikołowie

składają
koleżanki i koledzy

z Terenowej Sekcji Problemowej
NSZZ Solidarność w Mikołowie 

Po śmierci naszego Kolegi

GRZEGORZA KRETKA
łączymy się w bólu z 

Jego Rodziną
Wyrazy głębokiego współczucia
w imieniu koleżanek i kolegów

z zakładowej Solidarności

przekazuje
przewodniczący
Bogdan Syposz

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

GRZEGORZA KRETKA
członka Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność 

w kopalni Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych.

Wyrazy najgłębszego współczucia 

Rodzinie i Bliskim
w imieniu

Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność

przekazuje
przewodniczący
Dominik Kolorz



» OD OSTATNIEGO WYDANIA naszej 
rubryki doszło do dwóch wiekopomnych 
wydarzeń. U nas przez stolyce przeszły 
dwa marsze, a za oceanem jeden pan o 
pomarańczowej cerze wygrał z jedną 
panią, która podobno bardzo nonszalancko 
traktuje siódme przykazanie. Na żadnym 
z marszów wbrew oczekiwaniom niektó-
rych nie było nawet małej rozróbki, więc 
nie ma o czym pisać. Za to o wyborach 
w Hameryce piszą wszyscy. W ostatnich 
dniach mogliśmy przeczytać tysiąc pińset 
analiz i drugie tyle komentarzy o tym 
dlaczego Donald wygrał z Hilary i co to 
oznacza. Nam najbardziej spodobały się 
przemyślenia Lecha zwanego Bolkiem. 
Otóż zdaniem Wałka, Trump nie tylko 
wygrał, ale w ogóle zdecydował się kan-
dydować właśnie dzięki niemu. Całe 
szczęście, że niejaki Ulrich von Jungingen 
nie znał Bolka, bo byśmy dzisiaj wszyscy 
chodzili w hełmach z pawimi piórami. 

» W NASZEJ OCENIE NAJWIĘKSZYM 
PRZEGRANYM wyborów w USA jest 
Mariusz Błaszczak. Do tej pory to on 
był właścicielem najbardziej kozackiej 
grzywki w świecie polityki. Teraz został 
brutalnie i bezapelacyjnie zdetronizo-
wany i to na domiar złego przez faceta 
imieniem Donald. Gorzej chyba być nie 
mogło. Gdyby to chociaż był jakiś Dżon, 
albo najlepiej Dżaroslaw. 

» GDY EMOCJE POWYBORCZE I 
POMARSZOWE OPADŁY, politycy 
wrócili do zwyczajnej, codziennej młócki. 
kropka Nowoczesna zwołała konferencję 
podsumowującą rok rządów PiS. Po wystą-
pieniach polityków kropki, w których 

było tyle ciekawego, co w Mariuszu 
Błaszczaku bez grzywki, pewien redaktor 
z tefałenu zapytał: „Jakoś mało powie-
dzieliście o edukacji. Czy pogodziliście się 
już z likwidacją gimnazjów?” Na co lider 
kropki Rychu Swetru odrzekł: „Dziękuję, 
panie redaktorze, za to pytanie. Liczyłem, 
że je pan zada. Myśmy z panem redak-
torem tak się umówili...”. Tyle lat robią 
te ustawki i wreszcie ktoś powiedział to 
wprost. Ciekawe tylko czy to Swetru 
ustala pytania, czy tefauen odpowiedzi. 

» NA KONIEC WIEŚĆ Z NASZEGO 
PODWÓRKA dotycząca poseł dobrej 
zmiany z Sosnowca, niejakiej Malik 

Ewy. Otóż pani poseł postanowiła za 
pomocą billboardów, które porozklejała 
w mieście, złożyć swoim wyborcom 
życzenia z okazji Bożego Narodzenia. 
Wszystko byłoby w porządku, gdyby 
nie to, że zrobiła to tuż po Zaduszkach. 
Zwykle okres świąteczny inaugurują w 
połowie listopada supermarkety bożo-
narodzeniowymi dekoracjami i coca-cola 
słynną reklamą z ciężarówkami i Miko-
łajem. Pani poseł wyprzedziła wszystkich 
i to o dobre dwa tygodnie. Jeśli będzie 
ubiegać się o reelekcję za 3 lata, mamy 
dla niej hasło wyborcze: „Ewa Malik 
– lepsza nawet od coca-coli”.

GOSPODZKI&PODRÓŻNY

N A  K O N I E C Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność
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Foto: esmem

14 lipca 1410 roku, w przeddzień 
sławnej bitwy pod Grunwaldem, 
wojska polskie i krzyżackie podobnie 
jak ich wodzowie, Jagiełło i Urlich 
von Jungingen tęgo sobie popili. Na 
drugi dzień, kiedy miała się rozegrać 
bitwa, wszyscy mieli kaca i nikt nie 
miał sił na walkę. Wodzowie uradzili, 
że wystawią po jednym zawodniku 
z każdego obozu, a ci będą bili się 
na śmierć i życie. Ten, który wygra 
da wygraną swojemu państwu. 
Krzyżacy wystawili ogromnego 
rycerza w zbroi, na wielkim koniu 
również osłoniętym zbroją. Jagiełło 
wszedł do polskiego obozu i zapytał:
– Kto z Was dzielni wojowie 
zmierzy się z tym rycerzem?
Z obozu dochodziły tylko jęki ciężko 
skacowanych wojów. Nagle podniósł 
się 80-letni dziadunio i mówi:
– Ja pójdę, Wasza Wysokość.
Jagiełło domyślając się, że bitwa i 
tak jest już przegrana zgodził się na 
to. Polacy wystawili dziadka, który 
ledwo trzymał ogromny miecz cały 
się trzęsąc. Kiedy polscy rycerze 
zobaczyli, że Krzyżak naciera z 
impetem na dziadka, zaczęli krzyczeć:
– Dziaaaadeek w nooogiii! W 
nooogiii!
Zakotłowało się, w powietrze 
wzbiły się tumany kurzu, kiedy 
Krzyżak dopadł dziadunia. Gdy 
kurz opadł, wszyscy spojrzeli na 
pole walki, a tam leżał Krzyżak z 
odrąbanymi nogami, a nad nim 
dziadek trzęsąc się mówił:
– Masz szczęście, że krzyczeli „w 
nogi”, bo bym ci łeb odrąbał.

Gościu w knajpie zamawia setkę 
i cytrynę. Wlewa setkę do gardła, 
cytrynę wyciska do szklanki i popija, 
i tak kilka razy. Barman patrzy na 
gościa z zaciekawieniem i mówi: 
– Pan pewnie kolejarz?
– Tak. A po czym pan poznał? 
– odpowiada gość.
– Po czapce.

***
– Misiaczku! Ładne mam włosy?
– Ładne.
– A oczy?
– Też ładne.
– A usta?
– Renata, co jest?! W lustrze się 
przestałaś odbijać?

***
Alejką parkową zbliżają się do siebie 
dwie młode matki z wózkami.
Podczas mijania jak to zwykle 
bywa zaglądają jedna drugiej 
do wózka.
– O... Jaki śliczny... Ile już ma?
– Dziesięć miesięcy.
– Mój też... Właśnie dzisiaj powie-
dział pierwsze słowo!
Głos z drugiego wózka:
– A co powiedział?

***
– Tatusiu, tatusiu, Marsjanie to 
nasi przyjaciele czy wrogowie?
– Czemu pytasz, synku?
– Bo przyleciał wielki statek 
kosmiczny i zabrał babcię.
– Aa, w takim razie to przyjaciele.

***
– Kochanie powiedz mi coś 
czułego...
– Sejsmograf!

Reklama

Reklama


