
W
e wtorek 9 
maja nastą-
piło formalne 
połączenie 
organizacji 

Solidarności z dawnego Kato-
wickiego Holdingu Węglowego 
i Polskiej Grupy Górniczej. 
W wyniku tego powstała 
największa, bo licząca 13 
tysięcy członków Zakładowa 
Organizacja Koordynacyjna 
NSZZ Solidarność w kraju. 
Przewodniczącym tej orga-
nizacji jest Bogusław Hutek, 
a prezydium zostało powięk-
szone o przedstawicieli „S” 
z Holdingu. – Przed nami 
dużo pracy nad scaleniem 
struktur Solidarności z kopalń 
obu spółek w jedną całość, 
w jeden dobrze funkcjonu-
jący organizm związkowy, ale 
jestem przekonany, że szybko 
i skutecznie poradzimy sobie 
z tym zadaniem, tym bardziej 
że przed naszą organizacją 
stoją ważne wyzwania doty-
czące funkcjonowania PGG 
w najbliższych miesiącach – 
mówi Bogusław Hutek.

Nowy układ zbiorowy
Jednym z najważniejszych 
wyzwań jest wypracowanie 
nowego, ujednoliconego układu 
zbiorowego pracy w spółce. 
Ma to nastąpić najpóźniej do 
1 lipca 2018 roku. – Wbrew 
pozorom czasu nie mamy zbyt 
wiele. W obu spółkach funk-
cjonowały bardzo różniące się 
systemy. Musimy je z jednej 
strony ujednolicić, a z drugiej 
zadbać, aby utrzymać obecne 
uprawnienia i aby warunki 
pracy i płacy nie tylko były 
porównywalne, ale lepsze 
od obecnie obowiązujących 
– podkreśla przewodniczący. 

Kolejne zadanie, jakie 
stawiają przed sobą władze 
organizacji, dotyczy kwestii 
płacowych. Po pierwsze 
zamierzają po drugim kwar-
tale rozpocząć rozmowy na 
temat przywrócenia w całości 
lub w części elementów wyna-
grodzeń pracowników PGG 
zawieszonych na mocy poro-
zumienia z kwietnia ubiegłego 
roku. – Załoga zgodziła się na 
zaciskanie pasa. To dało efekty, 
a jednocześnie poprawiła się 

koniunktura na rynku i mimo 
że wydobycie jeszcze nie osiąg-
nęło poziomu zakładanego 
w planie techniczno-ekono-
micznym, PGG już zanotowała 
po pierwszym kwartale zysk. 
Chcemy, aby jeśli ten trend 
w drugim kwartale się utrzyma, 
z osiąganych przez firmę 
zysków skorzystała również 
załoga – mówi Bogusław Hutek. 

Poprawa wynagrodzeń
Oprócz przywrócenia zawie-
szonych elementów wynagro-
dzeń, związkowcy chcą też 
rozmawiać na temat podwyżek 
płac. – PGG przestaje być 
atrakcyjnym miejscem pracy. 
I to nie tylko w porównaniu 
do Bogdanki, czy JSW, ale 
też innych przedsiębiorstw 
z innych branż. Jedynym 
magnesem jest możliwość 

wcześniejszej emerytury. 
Zarobki już nie. Mamy coraz 
więcej sygnałów, że część 
młodych ludzi po skończonej 
szkole, mimo gwarancji zatrud-
nienia w kopalni, szuka pracy 
poza górnictwem, bo tam 
zarobi więcej. Są też górnicy, 
szczególnie młodzi, którzy 
rozczarowani zarobkami 
biorą urlopy bezpłatne i 
idą pracować gdzie indziej. 
To bardzo niebezpieczne 
zjawisko z punktu widzenia 
przyszłości fi rmy – dodaje 
Hutek. Zwraca uwagę, że jedną 
z groźnych konsekwencji 
tego zjawiska będzie pogłę-
bienie i tak już sporej tzw. 
luki pokoleniowej w kopal-
niach spółki. – W tym roku 
naukę kończy kolejna grupa 
uczniów szkół górniczych, 
którzy otrzymali gwarancję 

pracy w kopalniach. Trzeba 
zrobić wszystko, aby znaleźć 
im zatrudnienie i zachęcić do 
pracy w PGG, bo potrzeby 
w kopalniach naszej spółki 
są naprawdę bardzo duże 
– podkreśla przewodniczący.

Biznesplan i inwestycje 
Obok zadań dotyczących 
spraw pracowniczych i związ-
kowych przewodniczący 
wymienia także kwestie doty-
czące rozwoju ekonomicz-
nego fi rmy. – Oczywistością 
jest, że spółka musi położyć 
ogromny nacisk na inwestycje. 
Chcemy, aby deklaracja trans-
parentności działań zarządu 
PGG w tym obszarze była 
realizowana. Na początku 
kwietnia odtrąbiono sukces 
połączeniowy. Tymczasem 
mamy już połowę maja, a 

przedstawicielom strony 
społecznej wciąż nie prze-
kazano biznesplanu spółki 
po fuzji. Chcemy się z nim 
jak najszybciej zapoznać. 
Liczymy, że obok planów 
budowy nowych frontów 
wydobywczych będzie tam 
również podjęta kwestia 
przyjęć młodych ludzi do 
pracy i rezygnacji z outso-
urcingu, czyli usług firm 
zewnętrznych,  którego 
rozmiary w przeszłości były 
wręcz patologiczne – dodaje 
Bogusław Hutek. 

Największy producent w UE
Proces połączenia Polskiej 
Grupy Górniczej z Katowickim 
Holdingiem Węglowym został 
sfi nalizowany 1 kwietnia. Tego 
dnia podpisano akt notarialny 
dotyczący przejęcia majątku 

Katowickiego Holdingu Węglo-
wego przez Polską Grupę 
Górniczą. W wyniku połączenia 
spółek węglowych do struktur 
Polskiej Grupy Górniczej 
trafi ły kopalnie Mysłowice-
-Wesoła, Murcki-Staszic, część 
kopalni Wieczorek, Ruch 
Wujek i Ruch Śląsk oraz część 
administracyjna KHW (biura 
zarządu oraz Śląskie Centrum 
Usług Wspólnych). PGG prze-
jęła również zobowiązania 
fi nansowe KHW oraz część 
umów handlowych. Poza 
PGG pozostały spółki zależne 
KWH: Katowicki Węgiel oraz 
Śląsko-Dąbrowska Spółka 
Mieszkaniowa.

Zatrudniająca ponad 43 tys. 
osób PGG jest największym 
w Unii Europejskiej produ-
centem węgla kamiennego.

GRZEGORZ PODŻORNY

3 proc.
o tyle wzrosną płace 

zasadnicze na wydziałach 
produkcyjnych w spółce 
Velvet Care w Kluczach.
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Lesław Ordon: Chcemy, by w jednej 
klasie w szkole podstawowej było 
maksymalnie 20, a w szkole średniej 
25 uczniów. » STRONA 5

Mateusz Gruźla: Jesteśmy zadowoleni 
z tych podwyżek. Wynagrodzenia 
pracowników w naszej fi rmie 
systematycznie rosną. » STRONA 4

Prace nad nowym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy w Polskiej Grupie Górniczej, negocjacje 
dotyczące wynagrodzeń oraz działań inwestycyjnych i prorozwojowych w spółce to jedne z najważniejszych 
zadań, jakie stawia przed sobą Solidarnością z PGG w najbliższych miesiącach. 

JEDNA SOLIDARNOŚĆ W PGG
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Skład prezydium 
ZOK PGG

PGG już zanotowała po 
I kwartale zysk. Jeśli w 
II kwartale ten trend 
się utrzyma, chcemy, 
aby z osiąganych 
przez fi rmę zysków 
skorzystała również 
załoga.
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Z
ważyć, zmierzyć, ponumerować, 
zarejestrować, zaszufl adkować. Ludzki 
padół wita nowo narodzone dzieci 

łzami szczęścia rodziców i uśmiechem 
położnych, ale już za progiem na maluchy 
czai się biurokracja. Najpierw szpitalna. 
Wpisuje wagę, wzrost, punktację w skali 
Apgar. Dwa celne wkłucia i ponownie do 
mamusi. Dane nowego obywatela trafi ły do 
kartoteki. Machina ruszyła. Trzeba trochę 
odczekać, terminy urzędowe to terminy 
urzędowe, a potem biegusiem do Urzędu 
Stanu Cywilnego. Z prawej referat zgonów, 
z lewej urodzeń, pośrodku maszyna do 
pobierania numerków. Pobierasz. Siadasz. 
Czekasz. Na tablicy ogłoszenie, że prezy-
dent miasta jest tak zadowolony z faktu, 
iż urodził się nowy obywatel, że wyśle 
noworodkowi list gratulacyjny oraz body. 
Poniżej drobna uwaga wskazująca, że list i 
body otrzymają tylko te maluchy, których 
rodzice są zameldowani w tym mieście. 
Pozostałym noworodkom owe wspaniałe 
prezenty nie przysługują. Nie ma zgody 
na wydawanie pieniędzy miejscowego 
podatnika na dzieci kobiet z innych miast 
i gmin. Nie brzmi to elegancko, ale mieści 
się w polityczno-urzędniczej pragmatyce. 
Przecież te kobiety nie będą głosować w 
wyborach samorządowych tu, tylko w tych 
pipidówkach, z których przyjechały rodzić 
do miejscowego szpitala. Trochę żal, że obok 
ogłoszenia nie wywieszono wzoru body. 
Nie wiadomo, czy zostało ozdobione logo 
miasta, hasłem „Miasto ogrodów”, a może 
nawet wizerunkiem prezydenta. Jako nietu-
tejszy nigdy się nie dowiesz, jak wygląda to, 
co się twojemu dziecku nie należało. Ale jak 
to mówią: czego oczy nie widzą, tego sercu 
nie żal. Poza tym dzięki rozważaniom na 
temat wyglądu body od włodarzy miasta 
czas płynie nieco szybciej. Wyświetla się 
twój numerek. Idziesz. Mówisz, po co 
przyszedłeś. Wracasz, żeby jeszcze rytualną 
chwilunię odczekać, ponownie idziesz na 
wezwanie pani urzędniczki i otrzymujesz 
ten kluczowy dla pozostałych czynności 
dokument – akt urodzenia dziecięcia. 

Wkładasz ten niezwykle cenny papier 
do teczki, mówisz z ulgą „do widzenia” i 

ruszasz w dalszą drogę. Trzeba powiadomić 
pracodawcę swojego i matki malucha, no 
i zgłosić do ZUS-u. Droga biegnie szyb-
ciej, dzięki rozważaniom, czy ZUS będzie 
jeszcze istniał, gdy maleństwo osiągnie 
pełnoletniość, czy też nie. Kserujemy, 
skanujemy, tu kwitek, tam dwa, podpis, 
parafka, macierzyński, okolicznościowy. 
Do przychodni już nie zdążysz, ale luzik. 
Masz przecież dwa dni urlopu z tytułu 
narodzin dziecka. Następnego dnia przy-
chodnia lekarzy rodzinnych, kolejne kwity, 
kolejne podpisy i stanowcze polecenie, że 
za trzy tygodnie mały obywatel musi się 

zgłosić tu, za sześć tygodni tam. No i jeszcze 
przypomnienie, że w NFZ malucha trzeba 
zgłosić celem otrzymania plastikowej karty. 
Ale proszę tam nie biec na złamanie karku. 
Co najmniej tydzień trzeba odczekać.

 Nie musisz spędzać bezczynnie tego 
tygodnia. Jeśli chcesz i możesz zostać 
benefi cjentem programu „Rodzina 500+”, 
musisz zgłosić się do Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Tam jest prawdziwa 
kolejka. Jest głośno i nerwowo. Część poten-
cjalnych benefi cjentów nie wytrzymuje 
napięcia i mocno niepochlebnie wyraża 
się o autorach formularzy oraz o władzach 
wszystkich szczebli. Gdy docierasz już do 
właściwego okienka, twoim oczom ukazuje 
się nalepiona na szybie kartka. Na każdym 
okienku wisi taka sama o identycznej treści: 
Kodeks karny, art. 226. § 1: Kto znieważa 
funkcjonariusza publicznego w związku 
z pełnieniem obowiązków służbowych, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności 
do roku. No cóż, witamy na tym świecie.

JEDEN Z DRUGĄ;)

CHODZI O TO zwłaszcza...
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Już za progiem na maluchy 
czai się biurokracja. Najpierw 
szpitalna. Wpisuje wagę, wzrost, 
punktację w skali Apgar. Dane 
nowego obywatela trafi ły do 
kartoteki. Machina ruszyła.

KRÓTKO

Ratownicy medyczni 
walczą o wyższe płace
» WIELOMIESIĘCZNE NEGOCJACJE DOTYCZĄCE 
podwyżek dla ratowników medycznych zakończyły się 
fi askiem. – Domagamy się merytorycznych rozmów 
i uwzględnienia postulatów zgłoszonych przez stronę 
społeczną – mówi Marian Zepchła, wiceprzewodniczący 
Krajowej Sekcji Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa 
Medycznego NSZZ Solidarność.
Zaznacza, że pod koniec kwietnia przedstawiciele resortu 
zdrowia przedstawili swoje propozycje dotyczące wzrostu 
płac ratowników medycznych i zastrzegli, że są one osta-
teczne. W ocenie związkowców propozycje te znacznie 
odbiegają od oczekiwań ratowników medycznych. Strona 
społeczna domaga się takich samych podwyżek dla tej grupy 
zawodowej, jakie półtora roku temu otrzymały pielęgniarki, 
czyli 4 razy po 400 zł. Chcą, by pierwsze 400 zł ratownicy 
otrzymali już 1 lipca tego roku, kolejne we wrześniu, a 
następne w styczniu 2018 roku i w styczniu 2019 roku.
W odpowiedzi przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia zapo-
wiedzieli podwyżki w łącznej wysokości 800 zł – 400 zł 
od lipca tego roku i 400 zł od lipca 2018 roku. – Oczeki-
waliśmy jedynie społecznie uczciwego potraktowania obu 
zawodów systemu Państwowego Ratownictwa Medycz-
nego, tzn. pielęgniarki i ratownika – czytamy w komuni-
kacie wydanym przez Krajową Sekcję Pogotowia Ratunko-
wego i Ratownictwa Medycznego „S”.
Marian Zepchla podkreśla, że ratownicy medyczni nie 
mieli podwyżek od 2009 roku, czują się niedowar-
tościowani i dyskryminowani w stosunku do innych 
pracowników wykonujących zawody medyczne. Zarobki 
pielęgniarek zatrudnionych w pogotowiu ratunkowym są 
znacznie wyższe od zarobków ratowników medycznych. 
– Często są to osoby, które na co dzień jeżdżą ze sobą 
w składach karetek, wykonują taką samą pracę, mają 
identyczne obowiązki, a otrzymują zróżnicowane wynagro-
dzenia – zaznacza Marian Zepchla.
Krzysztof Nowakowski, przewodniczący Solidarności w Rejo-
nowym Pogotowiu Ratunkowym w Sosnowcu oraz członek 
zarządu KSPRiRM podkreśla, że wynagrodzenia ratowników 
medycznych są nieadekwatne do wykonywanej przez nich 
pracy i odpowiedzialności wynikającej z ratownia ludzkiego 
życia. Doświadczony ratownik z kilkuletnim stażem zarabia 
ok. 2,5 tys zł na rękę. Dodatki do dyżurów np. za jazdę w 
zespołach dwuosobowych są rzadkością.
W Polsce zawód ratownika medycznego wykonuje ok. 
11 tys. osób. Część z nich zatrudniona jest na podstawie 
umów o pracę, ale są też ratownicy pracujący na 
podstawie kontraktów. Wiele osób ma więcej niż jeden 
etat. Związkowy podkreślają, że część kosztów związanych 
z pracą ratownicy muszą pokrywać we własnym zakresie. – 
Systematycznie bierzemy udział w kursach i specjalistycz-
nych szkoleniach, za które sami musimy zapłacić. Jeżeli 
z nich zrezygnujemy, to stracimy prawo do wykonywania 
zawodu – wyjaśnia Krzysztof Nowakowski.
Oprócz zwiększenia środków na ratownictwo medyczne 
strona związkowa domaga się upaństwowienia ratow-
nictwa medycznego oraz jak najszybszego podjęcia 
konsultacji społecznych dotyczących zmian w ustawie o 
państwowym ratownictwie medycznym.
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Chcą zdążyć 
przed Brexitem

P
rzybywa Polaków rozważających 
emigrację do Wielkiej Brytanii. Jak 
wynika z badania przeprowadzonego 

przez pracownię Millward Brown od sierpnia 
ubiegłego roku, czyli od momentu ogło-
szenia przez brytyjską premier procedury 
Brexitu, odsetek osób biorących pod uwagę 
wyjazd na Wyspy wzrósł o 5 punktów 
proc. i wynosi 19 proc. Blisko 60 proc. 
respondentów, spośród rozważających 
ten kierunek emigracji przyznało, że na 
ich wybór wpłynął zamiar opuszczenia 
Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię.

Brak pewności co do tego, jak będzie 
wyglądało przyjmowanie imigrantów po 
wyjściu z UE oraz na jakie warunki pracy 
i świadczenia socjalne będą mogli liczyć 
– to w ocenie autorów badania główne 
powody rosnącego zainteresowania Polaków 
emigracją do tego kraju.

Jak wynika z sondażu odsetek rozwa-
żających emigrację do Wielkiej Brytanii 
wzrósł po raz pierwszy od jesieni 2015 
roku. Wówczas chęć wyjazdu na Wyspy 
deklarowało 30 proc. spośród Polaków 
myślących o opuszczeniu kraju. Potem 
odsetek ten spadł do 14 proc., a najczęst-
szym kierunkiem emigracji stały się Niemcy.

2 tys. euro dla 
nowego mieszkańca

Jak podała Rzeczpospolita, licząca niespełna 
400 mieszkańców wieś Bormida we 
Włoszech znalazła sposób na wylud-

nienie. Zamierza zapłacić każdej osobie, 
która zechce się w niej osiedlić 2 tys. euro. 
Pomysł nie do końca podoba się miesz-
kańcom tej leżącej w Ligurii wioski, którzy 
woleliby, żeby władze zamiast rozdawać 
pieniądze przyjezdnym, zadbały o nowe 
miejsca pracy dla nich.

Oprócz 2 tys. euro burmistrz Bormidy 
Daniele Galliano chce oferować osied-
leńcom niskie czynsze, których wysokość 
ma wynosić od 50 do 120 euro. Jednak do 
swoich zamiarów musi przekonać lokalny 
samorząd. Jeżeli mu się to uda, pomysł 
wejdzie w życie w przyszłym roku. 

Według raportu Legambiente, włoskiego 
stowarzyszenia na rzecz środowiska, 
wymarciem zagrożonych jest ok. 2,5 tys. 
wiosek w całych Włoszech. W styczniu 
tego roku minister kultury ogłosił rok 2017 
„rokiem wioski”, w ramach prób promo-
wania turystyki w regionach i miejscach 
zagrożonych wyludnieniem. Do zasiedlania 
opuszczonych wiosek władze zapraszają 
także imigrantów i uchodźców, oferując 
im udogodnienia.

Strajk lekarzy
w Portugalii

P
ortugalscy lekarze protestowali prze-
ciwko cięciom budżetowym w ochronie 
zdrowia. Powołując się na szacunki 

Krajowej Federacji Lekarzy (FNAM) portal 
money.pl poinformował, że 10 maja w 
proteście wzięło udział ok. 90 proc. spośród 
26 tys. lekarzy zatrudnionych w publicz-
nych placówkach. W stacjach pogotowia 
ratunkowego i na oddziałach intensywnej 
terapii opieka medyczna zapewniona 
została w minimalnym zakresie.

Za pierwsze zwycięstwo strajkujących 
lekarzy FNAM uznała deklaracje ministra 
zdrowia Paulo Macedo dotyczące przyznania 
publicznym szpitalom dotacji wynoszącej 
300 mln euro. Zdaniem FNAM portugalscy 
medycy mają wiele powodów do niezado-
wolenia. Warunki w publicznych szpitalach 
i ośrodkach zdrowia ulegają pogorszeniu, 
część personelu jest zwalniana, pozostałym 
wydłuża się czas pracy, a wynagrodzenia 
w szpitalach są coraz niższe.

Cięcia są efektem reform, do których 
Portugalia zobowiązała się w zamian za 
kredyty, które otrzymała od UE i Między-
narodowego Funduszu Walutowego w 
2011 roku, gdy groziła jej niewypłacalność.

OPRAC. AK

LICZBA tygodnia

66 proc.
bezrobotnych w Polsce pozostaje bez pracy 
dłużej niż rok – wynika z najnowszego 
badania CBOS. W tej grupie ponad 20 proc. 
bezskutecznie poszukuje pracy od 2 do 5 lat, 
a jedna trzecia to bezrobotni od ponad 5 lat. 
W większości krajów Unii Europejskiej czas 
poszukiwania pracy przez bezrobotnych to 
kilka miesięcy, a w niektórych państwach np. 
Danii, Holandii czy Szwecji są to zaledwie 2-3 
tygodnie. Z badania CBOS wynika, że osoby 
bezrobotne i poszukujące pracy można spotkać 
w 15 proc. polskich rodzin. Jednocześnie 48 
proc. bezrobotnych nie wyraża gotowości do 
podjęcia pracy w najbliższym czasie.



Solidarność z Praktiker Polska 
zaapelowała do minister rodziny 
pracy i polityki społecznej Elżbiety 
Rafalskiej o interwencję w sprawie 
dramatycznej sytuacji w fi rmie. 
Pracownicy nie otrzymali wyna-
grodzeń za kwiecień. Nie dostali 
też wypowiedzeń i świadectw 
pracy, bez których nie mogą szukać 
nowego zatrudnienia. Z zarządem 
fi rmy nie mają żadnego kontaktu.

 – Żyjemy w ciągłej niepewności. 
Nie wiemy, czy w ogóle dostaniemy 
zaległe pensje. Nie możemy szukać 
nowej pracy. Sprawa dotyczy ponad 
500 pracowników. W wielu przypad-
kach są to jedyni żywiciele rodzin, 
matki samotnie wychowujące dzieci 
– mówi Mariusz Włodarczyk, prze-
wodniczący Komisji Zakładowej 
NSZZ Solidarność Pracowników 
Praktiker Polska. 

 Pracownicy liczą, że zaangażo-
wanie resortu pracy pozwoli jak 
najszybciej wyjaśnić ich sytuację. – 
Apelujemy do Pani Minister o objęcie 
specjalnym nadzorem przez podległe 
Pani instytucje sytuacji w Praktiker 
Polska. Zaangażowanie Ministerstwa 
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 
byłoby dla pracowników Praktiker 

Polska i ich rodzin gwarancją tego, 
że ich prawa będą respektowane 
oraz pozwoliłoby uniknąć eskalacji 
niepokojów społecznych w spółce 
– czytamy w piśmie skierowanym 
przez Solidarność z Praktiker Polska 
do minister Rafalskiej.

Kłopoty Praktiker Polska trwają od 
wielu miesięcy. Do marca 2013 roku
sieć była własnością niemieckiej 
fi rmy Praktiker A.G., należącej do 
koncernu Metro. Następnie trafi ła w 
ręce nowego inwestora. Od listopada 
2016 roku spółka znajdowała się w 

postępowaniu sanacyjnym. Rozpo-
częto restrukturyzację, w wyniku 
której zamknięto część marketów. 

 W październiku zeszłego roku 
spółka Metro Properties, która jest 
właścicielem centrów M1, z powodu 
długów wypowiedziała Praktikerowi 
umowy najmu. W lutym 2017 roku 
powierzchnię handlową większości 
sklepów należących do sieci zajęli 
komornicy. Obecnie działalność 
prowadzi już tylko kilka marketów 
m.in. w Gdańsku, Grudziądzu i 
Nowym Sączu. W pozostałych 

placówkach pracownicy codziennie 
rano meldują się w pracy tylko po 
to, aby podpisać listę obecności. 

 14 kwietnia Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy, X Wydział Gospo-
darczy dla spraw Upadłościowych 
i Restrukturyzacyjnych umorzył 
postępowanie sanacyjne prowa-
dzone wobec Praktiker Polska. W 
ocenie związkowców fakt ten osta-
tecznie przekreśla szanse spółki na 
dalsze funkcjonowanie i sprawia, że 
ogłoszenie przez Praktiker Polska 
upadłości wydaje się być już tylko 
formalnością. W ostatnim czasie 
siedzibę spółki przeniesiono z 
Warszawy do Dąbrowy Górni-
czej. Jednak pod wskazanym w 
fi rmowych dokumentach adresem 
jest tylko skrzynka z nazwą fi rmy. 
– Nikt nie jest w stanie udzielić 
nam jakichkolwiek konkretnych 
informacji. 8 maja na nasz wniosek 
w firmie zjawili się inspektorzy 
Państwowej Inspekcji Pracy. Jednak 
im również nie udało się skontak-
tować z przedstawicielami zarządu. 
PIP będzie prowadzić dalsze czyn-
ności, ale to potrwa kolejne tygodnie 
– dodaje przewodniczący. 

 ŁK

Z
ainteresowanie akcją prze-
rosło nasze oczekiwania. 
Pracownicy różnych 
sieci pokazali, że łączą 
ich te same problemy i 

ogromne niezadowolenie – powie-
dział podsumowując protest Alfred 
Bujara, szef handlowej Solidarności. 
Według szacunków sporządzo-
nych na podstawie informacji 
przesyłanych przez organizacje 
związkowe z poszczególnych sieci, 
w akcji aktywnie uczestniczyło w 
różnej formie kilkanaście tysięcy 
pracowników z ok. 500 sklepów 
– poinformował  przewodniczący 
handlowej Solidarności. – Te liczby 
świadczą o determinacji ludzi, 
którzy zdecydowali się na udział w 
proteście, mimo prób zniechęcania 
i zastraszania przez pracodawców. 
W wielu sklepach przełożeni robili 
zdjęcia pracownikom, zabierali im 
materiały związane z akcją lub 
straszyli negatywnymi konsekwen-
cjami – podkreślił Alfred Bujara.

Akcja zorganizowana przez 
handlową Solidarność miała różny 
przebieg w poszczególnych miastach 
i sieciach handlowych. Uczestni-
czyli w niej m.in. pracownicy sieci 
Auchan, Biedronka, Tesco, Carrefour, 
Decathlon, Dino i Arel. W części 
sklepów pracownicy rozdawali 
klientom ulotki informujące o 
przyczynach protestu oraz przykleili 
do ubrań specjalne naklejki z logo 
akcji – pandą wyciągającą łapkę i 
podpisem: „Pan da wyższe wyna-
grodzenie, większe zatrudnienie”. 
W innych placówkach handlowych 
pracownicy zgodnie z zapowie-
dziami handlowej „S” wykonywali 
swoje obowiązki z wyjątkową 
dokładnością oraz skrupulatnie 
przestrzegali obowiązujących w 
danym sklepie procedur. – W jednej 

z sieci nasz happening spowodował 
nieoczekiwany skutek. Obsadzono 
pracownikami wszystkie kasy, aby 
zaplanowana akcja nie była widoczna 
dla klientów. Zazwyczaj pełna 
obsada kas w sklepach zdarza się 
co najwyżej w trakcie największego 
szczytu przed Bożym Narodzeniem 
– dodał szef handlowej „S”. 

Powodem protestu zorganizo-
wanego 2 maja są niskie wynagro-
dzenia oraz fatalne warunki pracy 
w handlu. Pracownicy skarżą się 
przede wszystkim na przeciążenie 
pracą wynikające ze zbyt małej 
liczby pracowników zatrudnio-
nych w poszczególnych sklepach.

Przedstawiciele handlowej 
Solidarności zapowiedzieli, że 

jeśli pracodawcy nie rozpoczną 
konstruktywnego dialogu ze stroną 
społeczną, organizowane będą 
kolejne, bardziej radykalne protesty. 
W kwietniu Krajowy Sekretariat 
Banków, Handlu i Ubezpieczeń 
NSZZ „S” wystosował list otwarty 
do Polskiej Organizacji Handlu i 
Dystrybucji zrzeszającej największe 
zagraniczne sieci handlowe, w 
którym zaapelował o podjęcie 
dialogu społecznego na poziomie 
całej branży. Związkowcy wska-
zują, że w zachodnich krajach 
Unii Europejskiej, skąd pochodzą 
największe sieci handlowe działa-
jące w Polsce, właśnie w ramach 
negocjacji na poziomie branżowym 
reguluje się najważniejsze dla 

pracowników kwestie. Z kolei w 
Polsce pracodawcy nie są skorzy 
do rozpoczęcia tego typu rozmów. 
– Akcja 2 maja w dużej mierze 
była inicjatywą oddolną. Miała 
głównie charakter informacyjny. 
Chcieliśmy uzmysłowić praco-
dawcom problem, który trzeba 
rozwiązać. Jeśli nie doczekamy się 
odpowiedniej reakcji z ich strony, 
kolejne kroki będą znacznie bardziej 
radykalne. W części sieci handlo-
wych organizacje związkowe już 
przygotowują się do rozpoczęcia 
sporów zbiorowych. To z kolei 
otwiera możliwość organizacji 
akcji protestacyjnych do strajku 
włącznie – powiedział Bujara.  

 ŁUKASZ KARCZMARZYK
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2 maja pracownicy sieci handlowych przeprowadzili ogólnopolską akcję protestacyjną, 
której celem było zwrócenie uwagi pracodawców i opinii publicznej na niskie 
płace i trudne warunki pracy w tym sektorze. 

Pan da wyższe wynagrodzenie
Adient Seating
» OK. 340 ZŁ BRUTTO podwyżki wynagrodzeń 
zasadniczych, wzrost premii absencyjnej z 
1000 do 1200 zł oraz jednorazowa nagroda 
w wysokości 400 zł – to najważniejsze 
zapisy porozumienia podpisanego 8 maja 
przez Solidarność i zarząd Adient Seating 
Poland Oddział w Bieruniu. Podwyżki zaczęły 
obowiązywać od 1 maja. 
Premia absencyjna jest wypłacana w bieruńskim 
zakładzie 2 razy w roku. Prawo do niej mają 
pracownicy, którzy w okresie sześciu miesięcy nie 
odnotowali absencji chorobowych powyżej pięciu dni. 
Kolejny zapis porozumienia dotyczy przyznania 
pracownikom w sierpniu dodatkowej premii w 
wysokości 400 zł brutto. – Ten bonus pracownicy 
dostaną w okresie letnim oprócz tzw. wczasów 
pod gruszą z Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych – mówi Tomasz Sztelak, szef 
zakładowej Solidarności. 
Dodaje też, że zgodnie z porozumieniem w spółce 
wzrosła również minimalna stawka godzinowa w 
fi rmie, wynosząca do tej pory 13 zł brutto. Od 1 
maja pracownicy zatrudnieni na okresie próbnym 
za godzinę pracy otrzymują 14 zł brutto, a po 
jego upływie 14,50 zł brutto. 
Adient Seating Poland Oddział w Bieruniu zatrudnia 
ponad 500 pracowników. Zakład produkuje fotele 
samochodowe dla fabryk Fiata i Opla.

Stanley Black & Decker
» PRACOWNICY SPÓŁKI Stanley Black & 
Decker w Kleszczowie będą otrzymywali nagrody 
jubileuszowe. Regulamin ich przyznawania został 
podpisany przez pracodawcę i przedstawicieli 
zakładowej organizacji NSZZ Solidarność. 
Prawo do pierwszej nagrody w wysokości 1 tys. zł
brutto pracownicy spółki nabędą już po trzech 
latach pracy. Kolejna będzie przysługiwała po 
przepracowaniu pięciu lat i wyniesie 2 tys. zł. 
Następne będą przyznawane co pięć lat w kwocie 
podwyższonej o 2 tys., aż do poziomu 14 tys. zł 
po przepracowaniu 35 lat w fi rmie.
Nagrody będą wypłacane po zakończeniu każdego 
kwartału. Otrzymają je także pracownicy, którzy 
nabyli do nich prawo w ciągu pierwszych trzech 
miesięcy tego roku. – Pomysł wprowadzenia 
nagród jubileuszowych wyszedł od pracodawcy, ale 
przygotowany przez niego regulamin został 
z nami skonsultowany – mówi Joanna Kaznowska, 
przewodnicząca Solidarności w spółce Plastic 
Omnium, która zasięgiem swojego działania 
obejmuje pracowników kleszczowskiej fi rmy
Podkreśla, że w spółce od kwietnia wzrosły także 
wynagrodzenia. Podwyżki dla pracowników magazynu 
wyniosły 80, 100 lub 150 zł brutto w zależności od 
ocen przełożonych. Pozostali zatrudnieni otrzymali 
podwyżki w wysokości 110, 150 lub 240 zł brutto. 

Velvet Care
» WZROST PŁAC ZASADNICZYCH średnio 
o 3 proc. i włączenie 5 proc. premii do wynagrodzenia 
na wydziałach produkcyjnych – to najważniejsze 
zapisy porozumienia płacowego podpisanego przez 
pracodawcę i przedstawicieli zakładowych organizacji 
związkowych w spółce Velvet Care w Kluczach.
Jak informuje Leszek Polak, przewodniczący 
zakładowej Solidarności, podwyżki pracownicy 
spółki otrzymali na początku maja, gdy na ich 
konta wpłynęło wynagrodzenie za poprzedni 
miesiąc. – W sumie podwyżka wynosi średnio 
ok. 300 zł brutto na pracownika. Może 
oczekiwania pracowników były nieco większe, 
ale podczas rozmów wzięliśmy pod uwagę fakt, 
że fi rma rozwija się, zakupiła już kilka nowych 
maszyn do produkcji wyrobów higienicznych, 
ukończyła budowę magazynu wyrobów gotowych 
– informuje związkowiec.
W porozumieniu zapisano także, że pracownicy, którzy 
będą pracowali podczas Świąt Wielkanocnych
i Bożego Narodzenia otrzymają dodatek 75 zł brutto. 
Firma Velvet Care w Kluczach zatrudnia ok. 500 osób.

 AGA, BEA
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Praktiker przestał płacić pracownikom



W
yroki korzystne 
dla  pracow-
ników zabrzań-
s k i e j  f i r m y 
z a p a d ł y  w 

kwietniu.  –  Pracownicy 
są zadowoleni. Otrzymali 
pieniądze, które im się nale-
żały. Nie może tak być, że 
część kosztów związanych z 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej jest przerzucana 
na załogę – mówi Dariusz 
Stasiuk, przewodniczący 
Solidarności w spółce Best 
Poland. Zaznacza, że sędziowie 
uznali, iż pracodawca przez 
wiele lat nieprawidłowo obli-
czał wysokość ekwiwalentu 
za pranie odzieży roboczej. 
– Sąd przyznał nam rację, 
ponownie przeliczył ekwi-
walent i nakazał pracodawcy 
wypłacenie wyrównania za 
3 lata wstecz. Był to maksy-
m a l n y  o k r e s ,  z a  k t ó r y 
mogliśmy się domagać uregu-
lowania tego świadczenia – 
mówi Dariusz Stasiuk.

Zgodnie Kodeksem pracy 
pracodawca ma obowiązek 
zapewnić pracownikom czystą 
odzież roboczą lub wypłacać 
stosowany ekwiwalent za jej 
pranie. W spółce Best Poland 
przez wiele lat był to dodatek 
wynoszący zaledwie 10 zł 
miesięcznie. O jego podwyż-
szenie zakładowa Solidar-
ność wielokrotnie zwracała się 
do pracodawcy, ale wszelkie 
działania podejmowane w 
tej sprawie przez związek 
okazywały się bezskuteczne. 

Przedstawiciele zarządu godzili 
się jedynie na podniesienie 
ekwiwalentu do 12 zł, z kolei 
związkowcy oszacowali, że 
pranie roboczych ubrań kosz-
tuje pracowników miesięcznie 
o wiele więcej. – Wzięliśmy 
pod uwagę koszty związane z 

wodą, ściekami, detergentami, 
zużytym prądem, amortyzacją 
pralek, a także czas poświę-
cony przez pracowników na 
tę czynność. Pracodawca, z 
jednej strony przyznawał nam 
rację, z drugiej na znaczące 
podwyższenie ekwiwalentu nie 

chciał się zgodzić. Doszliśmy do 
wniosku, że jedynym sposobem 
na rozwiązanie tego prob-
lemu jest złożenie indywidual-
nych pozwów w sądzie pracy
– dodaje Stasiuk.

Na założenie spraw sądo-
wych związkowcy namówili 

kilkudziesięciu pracowników. 
Wszystkim osobom zapew-
niono pełną pomoc prawną. 
– Te wyroki są satysfakcjo-
nujące dla pracowników, 
ale na rozpatrzenie czeka 
jeszcze ok. 70 wniosków. 
Mam nadzieję, że kolejne 

składy orzekające wezmą 
te orzeczenia pod uwagę, 
chociaż trzeba pamiętać, 
że  w pol sk im sys temie 
prawnym nie obowiązuje 
pojęcie „precedensu” – mówi 
Michał Szczygieł, mecenas 
reprezentujący przed sądem 
pracowników spółki Best 
Poland. Zaznacza, że wyroki 
nie są prawomocne. Zarząd 
firmy zapowiada wniesienie 
apelacji, ale ma ona dotyczyć 
jedynie wąskiego zakresu. 
–  Pracodawca  kwest io -
nuje tylko fakt, że piorąc 
odzież roboczą, pracownik 
wykonywał pracę, za którą 
należy się wynagrodzenie. 
Do pozostałych elementów, 
na których oparł się sąd 
przeliczając wysokość ekwi-
walentu, nie ma zastrzeżeń, 
dlatego spodziewam się, że 
wyroki korzystne dla pracow-
ników zostaną utrzymane 
– dodaje mecenas Szczygieł. 

Spółka Best Poland produ-
kuje okapy kuchenne. Firma 
zatrudnia ponad 300 pracow-
ników. Do Solidarności należy 
120 osób.

AGNIESZKA KONIECZNY

Pracownicy Urzędu Miasta 
Katowice oraz instytucji 
podległych miejskiemu samo-
rządowi dostaną podwyżki 
w średniej wysokości 130 
lub 150 zł brutto. To wynik 
negocjacji pomiędzy przed-
stawicielami związków zawo-
dowych a władzami Katowic. 

 – Dzięki staraniom Solidar-
ności to już kolejna podwyżka 
w ostatnich latach. Oczywi-
ście wolelibyśmy, aby była 
ona większa. Ważne jednak, 
że najbardziej skorzystają 
najmniej zarabiający pracow-
nicy oraz ci z najdłuższym 
stażem pracy – mówi Stefan 
Jendrysczyk, przewodniczący 
Międzyzakładowej Komisji 
Koordynacyjnej NSZZ Soli-
darność Pracowników Samo-
rządowych w Katowicach. 

 Wynagrodzenia pracow-
ników katowickich instytucji 
samorządowych wzrosną 
średnio o 130 zł brutto. 
Pracownicy, którzy obecnie 
zarabiają mniej niż 2,1 tys. zł 
brutto otrzymają średnio po 
150 zł. Podwyżka zostanie 
rozdzielona na różne skład-

niki wynagrodzeń. Część 
środków zostanie wliczona 
do wynagrodzeń zasadniczych. 
Pozostałe zostaną przezna-
czone na dodatki stażowe, 
premie, dodatki służbowe oraz 
specjalne. Formalnie podwyżki 
zaczęły obowiązywać od 1 maja. 
– Rozmowy płacowe trwały 
przez wiele miesięcy i cieszymy 
się, że wreszcie udało się je 
sfi nalizować. Jesteśmy bardzo 

wdzięczni za wsparcie Domi-
nikowi Kolorzowi, przewod-
niczącemu śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności i jego zastępcy 
Mirosławowi Truchanowi, 
którzy osobiście zaangażowali 
się w negocjacje – zaznacza 
Jendrysczyk. 

 Jak podkreśla, w trakcie 
negocjacji Solidarności udało 
się również uzyskać dekla-
rację władz samorządowych 

Katowic, zgodnie z którą na 
przełomie czerwca i lipca 
bieżącego roku strony rozpo-
czną rozmowy nad opracowa-
niem zbiorowych systemów 
regulacji wynagrodzeń w 
Urzędzie Miasta i jednostkach 
organizacyjnych miasta. – To 
niezwykle ważne. Nasze płace 
są bardzo niskie i jednorazowa 
podwyżka nie załatwia tego 
problemu. Potrzebne jest 
wypracowanie długookreso-
wych rozwiązań dotyczących 
kształtowania wynagrodzeń 
w kolejnych latach – dodaje 
przewodniczący. 

 Podwyżka wynagrodzeń 
obejmie pracowników Urzędu 
Miasta w Katowicach oraz 
osoby zatrudnione w jednost-
kach i instytucjach podległych 
katowickiemu samorządowi, 
czyli m.in. w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej, Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji, 
Miejskim Zarządzie Ulic i 
Mostów czy Straży Miejskiej. 
Łącznie wyższe wynagro-
dzenia otrzyma kilka tysięcy 
pracowników.
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150 zł brutto podwyżki dla 
wszystkich pracowników oraz 
indywidualny wzrost wynagro-
dzeń, który obejmie nawet 20 
proc. załogi – to najważniejsze 
zapisy porozumienia płacowego 
zawartego przez pracodawcę 
i związki zawodowe w tyskiej 
spółce Denso Thermal Systems 
Polska. Wyższe pensje wpłynęły 
na konta pracowników 10 maja. 

 – Jesteśmy zadowoleni z 
tych podwyżek. To już kolejne 
porozumienie płacowe w naszej 
fi rmie w ostatnich latach, a to 
oznacza, że wynagrodzenia 
pracowników systematycznie 
rosną – mówi Mateusz Gruźla z 
Solidarności w Denso Thermal 
Systems Polska. 

 Dotychczas indywidualnymi 
podwyżkami w średniej wyso-
kości 180 zł od stycznia do marca 
2017 roku objętych zostało 45 
pracowników. Docelowo ma to 
być nawet jedna piąta zatrud-
nionych. – Ich wynagrodzenia 
łącznie z podwyżką zbiorową, 
którą dostali wszyscy pracow-
nicy, wzrosną więc o ponad 
300 zł. Co ważne, indywidu-
alne podwyżki dostają przede 

wszystkim ludzie z dłuższym 
stażem pracy. To dobre rozwią-
zanie pozwalające docenić 
doświadczonych pracowników 
– wskazuje Mateusz Gruźla. 

 Podczas negocjacji płaco-
wych w tyskiej spółce Soli-
darność wystąpiła również 
z propozycją utworzenia w 
Denso dodatku stażowego. 
Przedstawiciele zarządu fi rmy 
zadeklarowali wolę rozpoczęcia 
rozmów nad wprowadzeniem 
tego składnika wynagrodzeń. 
Zarząd zapowiedział również 
możliwość włączenia do stawki 
zasadniczej obowiązującej w 
spółce premii efektywnoś-
ciowej oraz premii za wyniki. 
Te kwestie będą jednak przed-
miotem odrębnych negocjacji.

 Denso Thermal Systems 
Polska produkuje deski 
rozdzielcze, klimatyzatory 
samochodowe oraz kompo-
nenty z tworzyw sztucznych 
dla przemysłu motoryzacyjnego. 
Głównym odbiorcą produktów 
spółki jest koncern Fiat Chrysler 
Automotive. Tyski zakład 
zatrudnia ok. 500 pracowników.

ŁK

Sąd Pracy w Zabrzu nakazał wypłacenie 9 pracownikom spółki Best Poland wyrównania do ekwiwalentu za 
pranie odzieży roboczej. Na ich konta wpłynęły już kwoty od 400 do 500 zł. Na rozpatrzenie czeka kilkadziesiąt 
podobnych spraw. 

Pracownicy wygrywają w sądzie 

Foto: pixabay.com/CC0

Otrzymali pieniądze, 
które im się należały. 
Nie może tak być, że 
część kosztów swojej 
działalności fi rma 
przerzuca na załogę.

Podwyżki w Denso

Foto: pixabay.com/CC0

Najbardziej skorzystają najmniej zarabiający



Dzień otwarty organizowany jest 
z okazji promocji projektu dofi-
nansowanego z UE na zakup 81 
sztuk niskoemisyjnych, nowo-
czesnych autobusów w ramach 
REGIONALNEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 
ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020. 
Oś priorytetowa IV: Efektywność 
energetyczna, odnawialne źródła 
energii i gospodarka niskoemisyjna, 
Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny 
transport miejski oraz efektywne 
oświetlenie. 

Autobusy będzie można zobaczyć 
w trakcie trwania dnia otwartego, 
jednakże nie tylko z tego powodu 
warto się wybrać na Zagórze, jest to 
niepowtarzalna okazja, by zobaczyć 
zajezdnię wraz z jej nowoczesnym 
zapleczem technicznym w towarzystwie 
naszych wieloletnich pracowników, 
którzy najlepiej znają jego zakamarki. 

Dla odwiedzających przygoto-
wano również wiele atrakcji, m.in. 
konkurs wiedzy o Przedsiębiorstwie, 
przejazd autobusem przez automa-

tyczną myjnię autobusową, zmiana 
„kapcia” w autobusie. Jednakże 
największą z nich będzie możliwość 
obejrzenia zabytkowych autobusów 
takich jak Jelcz „Ogórek”, Jelcz M11 
oraz Ikarus 280. Główną atrakcją będzie 
przejazd autobusem zabytkowym 
marki Jelcz M11.

Poniżej szczegółowy program 
dnia otwartego Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. 
w Sosnowcu.
1)  Zwiedzanie zajezdni autobusowej 

na wesoło:
–  zajrzyj autobusowi 

pod podwozie,

–  jak naprawić „kapcia” 
w autobusie,

–  przejazd autobusem 
przez myjnię automatyczną,

2)  Możliwość przejażdżki autobusem 
zabytkowym marki Jelcz M11 

– krótka przejażdżka po Zagórzu, 
przewidziana o godzinie 11:00, 
12:00, 13:00,

3)  Konkurs wiedzy o Przedsię-
biorstwie Komunikacji Miejskiej 
Sp. z o.o. w Sosnowcu,

4) Pokaz Szkoły Tańca „MARENGO” 
z Dąbrowy Górniczej,

5)  Atrakcje dla najmłodszych: 
– zabawa w symulatorze 

jazdy gokartem 
udostępnionym przez fi rmę 
Tor Kartingowy AUTODROM 
Sosnowiec,

– konkursy z nagrodami. 

Ponadto, jak już wspomniano 
powyżej, zwiedzający będą mogli się 
zapoznać z pojazdami zabytkowymi 
oraz najnowocześniejszym taborem 
autobusowym i wyposażeniem tech-
nicznym.

Organizatorzy zapewniają:
–  darmowy dojazd 

(szczegóły na www.pkm.pl),
–  świetną zabawę.

S
zefowa resortu edukacji 
zadeklarowała, że w 
ciągu trzech lat pensje 
nauczycieli wzrosną 
w sumie o 15 proc. 

Pierwsze podwyżki mają wejść 
w życie już w przyszłym roku, 
a pieniądze na ten cel zostaną 
uwzględnione w założeniach 
do ustawy budżetowej na 2018 
rok. – Wzrost wynagrodzeń to 
jeden z najważniejszych postu-
latów oświatowej Solidarności, 
ale deklaracje minister Zalew-
skiej traktujemy jedynie jako 
podstawę do dalszych negocjacji. 
Domagamy się podwyżek rzędu 
20 proc. Rozmowy na ten temat 
z udziałem przedstawicieli MEN, 
samorządów i strony związkowej 
będą prowadzone jeszcze w 
maju oraz w czerwcu – mówi 
Lesław Ordon, przewodniczący 
Regionalnego Sekretariatu Nauki 
i Oświaty NSZZ Solidarność 
w Katowicach. Zaznacza, że 
zapowiedzi minister edukacji 
oznaczają, że w ciągu trzech lat 
pensje nauczycieli wzrosną o 
ok. 500-600 zł., czyli w ciągu 
roku o ok. 200 zł. Zmianie ma 
ulec także sposób ich naliczania.

Minister Zalewska zapowie-
działa również nowelizację Karty 
Nauczyciela m.in. ujedolicenie 
tygodniowego wymiaru czasu 
pracy nauczycieli oraz zmiany 
w ocenie pracy i ścieżce awansu 
zawodowego. – Chcemy unowo-
cześnić Kartę Nauczyciela, 
uporządkować zapisy, stworzyć 

maksymalne warunki do tego, 
żeby związać pracę nauczy-
ciela z jakością kształcenia, z 
doskonaleniem zawodowym 
– podkreślała szefowa resortu 
edukacji. Zaproponowała, 
by tzw. pensum godzinowe 
dla wszystkich nauczycieli: 
psychologów, pedagogów, logo-
pedów i doradców zawodowych 
wynosiło 22 godziny. Obecnie 

wymiar czasu pracy nauczycieli 
specjalistów jest zróżnicowany, 
w niektórych gminach wynosi 
nawet przeszło 30 godzin. 
– Solidarność od dłuższego 
czasu zwraca uwagę na ten 
problem, ale postuluje usta-
lenie 20-godzinnego pensum 
dla tych grup nauczycieli. 
Równocześnie domaga się 
wprowadzenia standardów 

dotyczących maksymalnej 
liczby uczniów w klasach. 
Chcemy, by w szkole podsta-
wowej było to najwyżej 20, w 
szkole średniej 25. To pozwo-
liłoby na poprawę jakości 
nauczania i warunków pracy 
nauczycieli – przypomina 
Lesław Ordon. Związkowcy 
z oświatowej Solidarności 
podkreślają również, że dopre-

cyzowania wymaga kwestia 
liczby etatów pedagogów, 
logopedów, bibliotekarzy, 
doradców zawodowych w 
danych szkołach w przeliczeniu 
na liczbę uczniów. – W tej 
chwili nie jest określone, czy 
w szkole, do której uczęszcza 
800 uczniów powinien być 
jeden bibliotekarz, czy więcej 
– dodaje związkowiec.

W jego ocenie w kwestii 
zmian zasad w ścieżkach awansu 
zawodowego nauczycieli między 
planami minister edukacji, 
a stanowiskiem strony związ-
kowej widać spore rozbieżności. 
Anna Zalewska zapowiedziała 
uelastycznienie czasu awansu. 
MEN chce, by średnio było to 15 
lat z możliwością skrócenia tego 
okresu do 12 lat lub wydłużenia 
do 17 lat w zależności od oceny 
danego nauczyciela. Obecnie 
ścieżka awansu wynosi 11 lat. 
– Z zapowiedzi minister wynika, 
że awans nauczyciela stażysty 
mógłby zostać wydłużony z 
9 miesięcy do 2 lat. Możemy 
się na to zgodzić, ale jeżeli 
odpowiednio podwyższone 
zostanie wynagrodzenie tego 
nauczyciela. Zmiany w systemie 
edukacji i w pracy nauczycieli 
nie mogą dotyczyć wybranych 
kwestii, muszą być komplek-
sowe – zaznacza przewodniczący 
Regionalnego Sekretariatu Nauki 
i Oświaty NSZZ Solidarność 
w Katowicach.

AGNIESZKA KONIECZNY
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W ocenie związkowców z oświatowej Solidarności deklaracje minister edukacji Anny Zalewskiej dotyczące 
podwyżek dla nauczycieli są niepełne i nie zamykają negocjacji w tej sprawie. Doprecyzowania wymagają także 
zapowiedziane zmiany w Karcie Nauczyciela.

Rozmowy w sprawie podwyżek płac 
nauczycieli będą kontynuowane

Zapowiedzi minister 
edukacji oznaczają, że 
w ciągu trzech lat 
pensje nauczycieli 
wzrosną w sumie 
o około 500-600 zł. 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE 
19 maja 2017 od godziny 10:00 do godziny 15:00 

NA DZIEŃ OTWARTY ZAJEZDNI PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o. w Sosnowcu ul. Lenartowicza 73

Fot. Autobusy zakupione w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Wstęp wolny, startujemy od godziny 10.00, a kończymy o godzinie 15.00

Tekst sponsorowany



Spotkanie z Wojciechem Sumlińskim

12 maja o godz. 18.00  w kinie „Roma” w Zabrzu odbędzie się 
spotkanie z dziennikarzem śledczym Wojciechem Sumlińskim, 
redaktorem naczelnym Tygodnika Podlaskiego oraz zastępcą 
redaktora naczelnego Głosu Katolickiego.Inicjatorami i orga-
nizatorami wydarzenia są związkowcy z Solidarności z Zabrza.
Wstęp na spotkanie jest bezpłatny.

P U B L I C Y S T Y K A Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność
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Waloryzacja rent i emerytur 
w 2017 roku oraz odebranie 
deputatu węglowego części 
emerytów górniczych – to 
najważniejsze tematy Walnego 
Zebrania Delegatów Regio-
nalnej Sekcji Emerytów i 
Rencistów NSZZ Solidarność 
w Katowicach, które odbyło 
się 27 kwietnia w siedzibie 
śląsko-dąbrowskiej „S”.

Bronisław Skoczek, prze-
wodniczący RSEiR podkreślił, 
że wciąż nie został rozwiązany 
problem nierównego trakto-
wania emerytów górniczych. 
– Doszło do absurdów, dwie 
osoby przez wiele lat pracowały 
na jednej ścianie. Pierwsza 
przeszła na emeryturę i otrzy-
muje deputat, druga została 
przeniesiona do Kompanii 
Węglowej, z której odeszła 
na emeryturę i deputat jej 
odebrano – mówił Bronisław 
Skoczek. Przypomniał, że na 
początku tego roku wice-
minister energii Grzegorz 
Tobiszowski obiecywał, że 
sprawa deputatu węglowego 
dla emerytów górniczych 
zostanie szybko załatwiona, 
ale tak się nie stało. 

Uczestnicy WZD dysku-
towali także o tegorocznej 
podwyżce rent i emerytur, 
która ich zdaniem, nie zrekom-
pensowała rosnących kosztów 
utrzymania. 1 marca znacząco, 

bo blisko o 120 zł, wzrosła tylko 
minimalna emerytura, która 
obecnie wynosi 1000 zł brutto. 
Pozostali emeryci otrzymali 
podwyżki kwotowo-procen-
towe w wysokości zaledwie 
kilku lub kilkunastu złotych. 
– Według danych GUS wzrosły 
koszty energii elektrycznej, 
opłaty za wodę, ciepło, wywóz 
śmieci. Emerytom i rencistom 
bardzo trudno je udźwignąć 
– mówił przewodniczący RSEiR.

Podziękował też emerytom 
za pracę związkową i udział 
w uroczystościach organi-
zowanych przez Regionalną 
Sekcję Emerytów i Rencistów. 
Za jedne z najważniejszych 
wydarzeń minionego roku 
uznał m.in. Rajd Rowerowy po 
Ziemi Raciborsko-Kozielskiej, 
którego uczestnicy upamięt-
nili 36. rocznicę podpisania 
Porozumień Sierpniowych 
oraz odsłonięcie w Lądku-

-Zdroju tablicy poświęconej 
Marii Sierpińskiej – patriotce 
prześladowanej za nauczanie 
języka polskiego w zaborach 
rosyjskim i pruskim.

Podzas WZD 24 działaczy 
związkowych uhonorowanych 
zostało medalami Semper 
Fidelis oraz Złotymi i Brązo-
wymi Medalami Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
Solidarność.

 AK

W 
kształtowaniu 
atmosfery w 
pracy bardzo 
ważną rolę 
odgrywają 

takie elementy jak klarowna 
strategia fi rmy i jej polityka 
płacowa, odpowiedni system 
zarządzania zasobami ludz-
kimi, kultura organizacyjna, 
sprawiedliwość w ocenach, 
współpraca i wzajemna pomoc, 
zaangażowanie pracowników i 
ich lojalność, a przede wszystkim 
otwartość komunikacyjna. 
– Jeżeli pracodawca i przełożeni 
otwarcie mówią pracownikom, 
czego od nich oczekują, ale też o 
swoich zobowiązaniach wobec 
nich, to wtedy ich relacje stają się 
bardziej efektywne. Dobrze, jeśli 
zachęcają ich do wypowiedzi o 
pracy w fi rmie, również o tym, 
co należałoby zmienić, bo wtedy 
zmniejsza się dystans władzy 
– mówi dr Anna Rogozińska-
-Pawełczyk, psycholog pracy 
i ekonomista z Uniwersytetu 
Łódzkiego. – Zauważmy, że w 
fi rmach, w których atmosfera 
jest zła, zazwyczaj panuje cisza. 
Pracownicy nie odzywają się 
często ze strachu przed prze-
łożonymi. Zachwiana komu-
nikacja występuje też w przy-
padku konfl iktów w zespole. 
Dobry menadżer powinien być 

buforem, od czasu do czasu 
porozmawiać z ludźmi o czymś 
innym niż o pracy, pożartować 
z nimi. To bardzo skuteczny 
sposób na rozładowanie napięć 
– podkreśla. Zaznacza, że 
nie sposób zbudować dobrej 
atmosfery bez obustronnej 
kultury osobistej i wzajemnego 

szacunku. – Dobry przykład 
powinien iść z góry i dlatego 
to przede wszystkim stosunek 
przełożonych do podwład-
nych powinien być wzorcowy. 
Im wyższa jest ich kultura 
osobista, tym pracownikom 
lepiej się pracuje – dodaje 
psycholog.

Z wielu badań wynika, że 
przyjazny klimat społeczny 
w pracy przynosi wymierne 
korzyści zarówno dla pracow-
ników, jak i firm. W dobrej 
atmosferze pracownicy łatwiej 
realizują zadania, a to bezpo-
średnio przekłada się na zyski 
zakładów. Efektywność i moty-

wacja pracowników wzrasta, 
gdy w pracy mają poczucie 
bezpieczeństwa. Gdy nie są 
dyskredytowani, pracują bez 
ostrej rywalizacji, złośliwych 
uwag, wzajemnego podgry-
zania, nikt na nich nie donosi. 
– Nie czując się bezpiecznie, 
nie można dobrze pracować. 

Źle się dzieje, jeśli przełożeni 
akceptują te negatywne czyn-
niki w systemach zarządzania. 
Ale niestety w wielu fi rmach te 
systemy wciąż jeszcze oparte 
są na przekonaniu, że dzięki 
negatywnej motywacji pracow-
ników, można podnieść ich 
wydajność. To bardzo krótko-
trwałe motywatory – podkreśla 
psycholog pracy. Odwołuje się 
do badań, z których wynika, że 
zaangażowanie pracowników 
spada m.in. w sytuacjach, gdy 
szef wyłącznie gani ich za to, co 
zrobili źle, ignorując wszystko 
to, co zrobili dobrze. 

Jak podkreślają psycholo-
gowie pracy, przyjazna atmo-
sfera w miejscu zatrudnienia to 
także ważna wizytówka fi rm. 
Jednak w Polsce ten element 
wciąż nie jest ani należycie rozu-
miany, a deklaracje rozmijają się 
z praktyką. – Coraz częściej w 
ogłoszeniach rekrutujących do 
pracy pracodawcy podkreślają 
korzystny klimat społeczny w 
swoich zakładach. To powinno 
ich do czegoś zobowiązywać. 
Okazuje się jednak, że co 
drugie ogłoszenie zawiera 
informację o przyjaznej atmo-
sferze w pracy, a najczęściej to 
tylko puste słowa – zauważa
dr Anna Rogozińska-Pawełczyk.

BEATA GAJDZISZEWSKA 

Przyjazna atmosfera w pracy jest jednym z ważnych czynników wpływających na wzrost wydajności 
pracowników i dobre wyniki przedsiębiorstw. To również wizytówka fi rm. Niestety wbrew deklaracjom 
pracodawców ta ważna kwestia bywa często lekceważona. 

Atmosfera w pracy

WZD Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów

Foto: TŚD

Foto: pixabay.com/CC0



TYGODNIK ŚLĄSKO-DĄBROWSKI:  ISSN 1732-3940 |  WYDAWCA:  Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Sol idarność | 
ADRES REDAKCJI: 40-286 Katowice, ul. Floriana 7, tel. 32 253-72-54 | REDAGUJE ZESPÓŁ: Beata Gajdziszewska (redaktor naczelny), 
Grzegorz Podżorny (kierownik Biura Komunikacji Społecznej i Promocji Związku, rzecznik ZR), Łukasz Karczmarzyk, Agnieszka Konieczny | 
REDAKTOR TECHNICZNY: Krzysztof Woźniak | SKŁAD I ŁAMANIE: Krzysztof Woźniak | REKLAMA: Tomasz Cichoń, tel. 32 728-41-13, kom. 661 886 200 | 
DRUK: Polska Press Sp. z o.o., Oddz. Poligrafi a, Drukarnia Sosnowiec | LAYOUT: STUDIO PRESS, Michał Dutka, www.studiopress.pl | Numer zamknięto: 10.05.2017 roku

BIURA TERENOWE ZR: Bytom, ul. Powstańców Warszawskich 34/4 I piętro, tel./fax 32 281-71-65; Gliwice, ul. Zwycięstwa 3/3p, tel. 32 230-89-30, 
tel./ fax 32 231-25-27; Jastrzębie Zdrój, ul. Zielona 16 A, tel./fax 32 473-19-74 i 32 473-23-59; Jaworzno, ul. Grunwaldzka 35, tel./fax 32 615-17-11;
Katowice, ul. Floriana 7, tel. 32 728-41-07; Pszczyna, ul. 3 Maja 11, tel./fax 32 210-39-63; Rybnik, ul. Kościelna 7, tel./fax 32 422-73-25; 
Sosnowiec, ul. Dęblińska 7, tel. 32 266-47-64; Tarnowskie Góry, ul. Zamkowa 2, tel./fax 32 285-34-68; Tychy, ul. Grota Roweckiego 44/04, 
tel./fax 32 227-56-36; Zabrze, ul. Wolności 289, tel./fax 32 275-39-02; Zawiercie, ul. Okólna 10/37, tel./fax 32 672-37-71

Wydawca: Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice

tel. 32 353-84-25 

www.solidarnosckatowice.pl 
tygodnik@solidarnosckatowice.pl | tel. 32 253-72-54

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

 P O R A DY  P R AW N EZarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 7fb.com/SlaskoDabrowskaSolidarnosc  Nr 18/2017 |  KATOWICE 11-17.05.2017

Jak wynika z art. 33 Kodeksu 
rodzinnego i opiekuń-
czego (dalej jako kro), do 

majątku osobistego każdego 
z małżonków należą: 
1) przedmioty majątkowe 

nabyte przed powstaniem 
wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe 
nabyte przez  dziedzi-
czenie, zapis lub darowiznę, 
chyba że spadkodawca lub 
darczyńca inaczej posta-
nowił;

3) prawa majątkowe wyni-
kające ze  wspólności 
łącznej   podlegającej 
odrębnym przepisom;

4) przedmioty majątkowe 
służące wyłącznie do 
z a s p o k a j a n i a  o s o b i -
stych potrzeb jednego 
z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które 
mogą przysługiwać tylko 
jednej osobie;

6) przedmioty uzyskane z 
tytułu odszkodowania za 
uszkodzenie ciała lub wywo-
łanie rozstroju zdrowia albo 
z tytułu zadośćuczynienia 
za doznaną krzywdę; nie 
dotyczy to jednak renty 
należnej poszkodowanemu 
małżonkowi z powodu 
całkowitej lub częściowej 
utraty zdolności do pracy 
zarobkowej albo z powodu 
zwiększenia się jego potrzeb 
lub zmniejszenia widoków 
powodzenia na przyszłość;

7) wierzytelności z tytułu 
wynagrodzenia za pracę 
lub z tytułu innej działal-
ności zarobkowej jednego 
z małżonków;

8 )   p r z e d m i o t y  m a j ą t -
kowe uzyskane z tytułu 
nagrody za  osobis te 
o s i ą g n i ę c i a  j e d n e g o 
z małżonków;

9) prawa autorskie i prawa 
pokrewne, prawa włas-
ności przemysłowej oraz 
inne prawa twórcy;

10)   przedmioty mająt -
kowe nabyte w zamian 
za składniki majątku 
o s o b i s t e g o ,  c h y b a 
że przepis szczególny 
stanowi inaczej.

Momentem powstania 
majątkowej wspólności usta-
wowej jest moment zawarcia 
małżeństwa. Zatem przedmioty 
zakupione po tej dacie zostają 
objęte ustawową wspólnością 
małżeńską – o ile małżonkowie 
przed zawarciem małżeństwa 
lub tuż po jego zawarciu nie 
zawrą umowy majątkowej, 
ustanawiającej rozdzielność 
majątkową (potocznie tzw. 
intercyza). Jak stanowi art. 47 
§ 1 kro, małżonkowie mogą 
przez umowę zawartą w formie 
aktu notarialnego, wspólność 
ustawową rozszerzyć lub 
ograniczyć, albo ustanowić 
rozdzielność majątkową lub 
rozdzielność majątkową 
z wyrównaniem dorobków 
(umowa majątkowa). Umowa 
taka może poprzedzać zawarcie 
małżeństwa. Poniżej przedsta-
wione zostaną najważniejsze 
oraz najczęściej występujące 
wątpliwości odnośnie podle-
gania wspólności majątkowej 
(bądź nie) danych przed-
miotów. W odniesieniu do 
przedmiotów pochodzących z 
darowizny bądź dziedziczenia 
zasadą jest, iż wchodzą one do 
majątku osobistego danego 
małżonka bez względu na 
panujący aktualnie pomiędzy 
małżonkami ustrój majątkowy. 
Niemniej jednak sam darczyńca 
bądź spadkodawca może 
zastrzec inny skutek dokonanej 
przez siebie czynności prawnej. 
Aby przedmioty pochodzące 
z dziedziczenia bądź daro-
wizny stały się częścią majątku 
wspólnego małżonków, musi 
to wynikać jednoznacznie 
z treści samego testamentu 
lub wynikać z umowy daro-
wizny. Najbezpieczniej jest, 
aby w umowie darowizny 
jako obdarowani wystąpili 
wówczas oboje małżonkowie 
i aby znalazła się klauzula 
wskazująca, iż przedmiot daro-
wizny wchodzi do majątku 
wspólnego obdarowanych. 
Pojęcie „przedmioty majątkowe 
nabyte przez dziedziczenie” 
powinno być szeroko inter-
pretowane, jako wszystko 
to, co przypada małżonkowi, 

będącemu spadkobiercą w 
ramach spadkobrania (w taki 
sposób wyrok Sądu Najwyż-
szego z dnia 11 marca 2011 r., 
II CSK 405/10). Przedmioty 
majątkowe, służące wyłącznie 
do zaspokajania osobistych 
potrzeb jednego z małżonków 
stanowią katalog otwarty. 
Tytułem przykładu można tu 
wskazać takie przedmioty jak 
numizmaty, biżuteria, wózek 
inwalidzki, inhalator. Zgodnie 
ze stanowiskiem doktryny 
(wyr. NSA z 8 listopada 2011 
r., II GSK 1113/10) niezbywalne 
prawa niemajątkowe (przykła-
dowo prawa autorskie osobiste, 
lokatorskie prawo do lokalu, 
najem mieszkania zakłado-
wego) nie należą do majątku 
wspólnego małżonków i nie 
można rozszerzyć na nie wspól-
ności majątkowej. Użyte w 
art. 33 pkt 6 kro określenie 
„przedmioty”, to nie tylko 
rzeczy materialne, lecz również 
inne prawa majątkowe, w 
szczególności wierzytelności 
z tytułu odszkodowania za 
uszkodzenie ciała lub wywo-
łanie rozstroju zdrowia albo 
z tytułu zadośćuczynienia 
za doznaną krzywdę. Wyłą-
czenie z majątku wspólnego 
przy ustroju ustawowym 
na podstawie art. 33 pkt 6 
kro dotyczy zatem zarówno 
pobranych przez poszko-
dowanego małżonka kwot 
pieniężnych ze wskazanych 
tytułów, jak i wierzytelności 
o ich wypłacenie. Sformuło-
wanie „wierzytelności z tytułu 
wynagrodzenia za pracę lub z 
tytułu innej działalności zarob-
kowej jednego z małżonków” 
nie powinno budzić wątpli-
wości. Należy jednak podkre-
ślić, iż w momencie pobrania 
wynagrodzenia, objęcia go we 
władanie (bez względu na to, 
czy chodzi o wypłatę gotówki 
czy też przelew pieniężny), 
wynagrodzenie za pracę staje 
się przedmiotem objętym 
wspólnością majątkową. 
Warto również zwrócić uwagę 
na fakt, iż przedmioty mająt-
kowe nabyte w zamian za 
składniki majątku osobi-

stego wchodzą do tegoż 
majątku, chyba że przepis 
szczególny stanowi inaczej. 
W wypadku nabycia prawa 
ze środków pochodzących 
z majątku odrębnego oraz 
częściowo z majątku wspól-
nego, o wejściu do majątku 
odrębnego lub wspólnego decy-
dować winna wielkość zaan-
gażowanego majątku. Jeżeli 
więc przeważa, i to znacznie, 
wartość majątku odrębnego, 
to przedmiot nabycia nie 
wchodzi  do każdego z 
majątków (wspólnego i odręb-
nego) w częściach ułamkowych 
proporcjonalnie do zaangażo-
wanych środków, lecz powinien 
stanowić składnik majątku 
odrębnego z obowiązkiem 
rozliczenia się wobec współ-
małżonka z wartości zaanga-
żowanego majątku wspólnego 
(wyrok Sądu Najwyższego z 
dnia 06 kwietnia 2016 r., IV 
CSK 385/15). Co więcej, należy 
pamiętać, iż w przypadku 
podziału majątku wspólnego, 
należy dysponować środkami 
dowodowymi (rachunkami, 
fakturami, umowami), które 
pozwalałyby stwierdzić, iż dany 
przedmiot, został zakupiony 
ze środków, wchodzących 
w skład majątku odrębnego 
jednego z małżonków.

Informujemy, że powyższy 
artykuł nie jest opinią ani poradą 
prawną i nie może służyć jako 
ekspertyza przed sądem, urzędem 
czy osobą prywatną. Proszę 
pamiętać, że ze względu na 
niewielkie ramy objętościowe 
opracowania, artykuł dostarcza 
jedynie informacji 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 
801 003 138 lub 324781700. 
Pozostałe osoby zainteresowane 
posiadaniem ochrony prawnej 
zapraszamy do zapoznania się z 
ofertą CDO24 na stronie inter-
netowej www.cdo24.pl.

§

Mateusz Widenka
CDO24

Bilety do Parku Rozrywki Energylandia

Park Rozrywki Energylandia w Zatorze oferuje członkom 
Solidarności wejściówki w promocyjnych cenach: 89 zł 
dla dorosłych i 44 zł dla dzieci w wieku od 3 do 18 lat.
Bilety można kupić w Biurze Administracyjnym Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w Katowicach 
przy ul. Floriana 7, pokój 99, po wcześniejszym zamówieniu. 
Płatność gotówką w momencie odbioru wejściówek.
Bilety będzie można zamawiać od 16 do 24 maja, a odbierać 
od 26 maja. Później wyznaczone zostaną kolejne terminy. 
Bilety będą ważne do końca sezonu, czyli do 29 października. 
Zamówienia należy składać na adres: 
administracja@solidarnosckatowice.pl.
Więcej informacji: tel. 32 353 84 25 wew. 199.

Ogłoszenie

Czym jest majątek 
osobisty małżonków - cz.1

Komunikat
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NIE MUSISZ BYĆ SAM. ZAŁÓŻ ZWIĄZEK I BĄDŹ SILNY 
W PRACY. ZORGANIZOWANI MAJĄ LEPIEJ! 

Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci: 
tel.: 32 728 41 13 kom. 693 410 836 

e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl

» CHOĆ W TYM ROKU W MAJU 
zamiast kasztanów kwitnie co najwyżej 
szron na samochodowych szybach, 
nieuchronnie nadszedł czas matur. 
Abiturientom otuchy postanowiło dodać 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Na oficjalnym profilu 
facebookowym resortu zamieszczono 
taki oto wpis: „Życzymy powodzenia 
tegorocznym maturzystą”. Naszym 
zdaniem ten babol ortografi czny ma 
głębszy sens. Skoro gość, który go 
popełnił, nie tylko zaliczył maturę, ale 
na dodatek dostał robotę w Ministerstwie 
Kultury, to znaczy, że zdać może każdy 
i nie ma się czym stresować. 

» W SPRAWIE MATUR ZABRAŁ TEŻ 
głos inny tytan ortografii  , były prezy-
dent gajowy. W radiowym wywiadzie 
przyznał się, że maturę z matematyki 
zdał dzięki współpracy z koleżankami i 
kolegami. I tutaj rodzi się pytanie. Skoro 
facet „od bulu i nadzieji” ściągał, żeby 
zaliczyć matmę, to co zrobił, żeby zdać 
z polskiego? 

» Z KRONIKARSKIEGO OBOWIĄZKU 
odnotowujemy marsz ugrupowań opozy-
cyjnych, który przeszedł ulicami stolicy 
6 maja. Nie będziemy się jednak bawić, 
tak jak wszyscy w liczenie uczestników 
manifestacji. Nas najbardziej zaciekawiła 
wypowiedź posła peło Jana Grabca na 
temat jej skutków. Otóż zdaniem Grabca 
dzięki „dobrej energii” z tzw. Marszu 
Wolności wybory we Francji wygrał 
pan Macron zamiast pani Le Pen. Do 
niedawna obawialiśmy się, że wraz z 
odejściem niesioła i odsunięciem Ewki 
Kopacz do drugiego szeregu peło straciła 
cały swój kabaretowy potencjał. Dzisiaj 
widzimy, że znaleźli godnych następców. 

» PRZY OKAZJI MARSZU błysnął 
też nieco ostatnio zapomniany niejaki 
Szejnfeld. Otóż przed manifestacją 
wrzucił na swojego Facebooka zdjęcie 
placków ziemniaczanych z wysma-
rowanym śmietaną napisem „marsz 
wolności”. Trzeba oddać Szejnfeldowi, 
że rzeczywiście trudno o lepszy symbol 
tego przedsięwzięcia. 

» NA KONIEC KĄCIK POEZJI. Otóż 
jak donosi Super Express, nowym 
ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej
w Kazachstanie ma zostać niejaki Selim 
Chazbijewicz. Facet jakiś czas temu 
zasłynął tym, że napisał odę do Jaro-
sława Kaczyńskiego. Aby oddać skalę 
jego talentu pozwolimy sobie przytoczyć 
pierwszą zwrotkę tego dzieła: 

Niby zwycięski Chrobry 
wzmacniasz państwo nasze,
Ty, który od nowa 
polską godność wskrzeszasz,
Jak orzeł ponad skałą wzlatujesz 
i zawsze to Ty masz rację, 
Ty na pomoc spieszysz. 
Do głowy by nam nie przyszło, że dzięki 
poezji można dostać taką fajną fuchę. 
Jednak skoro można, to i my skreśliliśmy 
kilka wersów mową wiązaną. Może  
dotrą do ucha prezesa i zostaniemy 
odpowiednio nagrodzeni:
Naczelniku nasz kochany
Na placówkę wiemy dobrze 
Z nas dwóch żaden się nie nada
Ale wspomnij o nas szczodrze 
Może choć nadzorcza rada.

GOSPODZKI&PODRÓŻNY

WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe ROZBAWIŁO nas to

Foto: esmem

Rozmowa kwalifi kacyjna w średniej 
polskiej fi rmie, rekruter do inży-
niera mechanika budowy maszyn:
– No to panie Tomaszu, ile by 
chciał pan zarabiać?
– Tyle ile niemiecka sprzątaczka 
na etacie.
– Aż tyle nie możemy niestety 
panu zaproponować.

***
Siedziba NFZ.Pożar. Przy próbie 
przetworzenia danych o kolejkach 
pacjentów zapaliła się serwerownia. 
Dzwonią na straż pożarną, zgła-
szają. Dyżurny odpowiada:
– Jak na NFZ, to mam wolny termin 
w lutym 2019 roku i musicie mieć 
własnego węża, ale prywatnie 
możemy być za 10 minut.

***
Trzej uczestnicy konferencji w 
Jałcie częstują się papierosami. 
Na srebrnej papierośnicy Chur-
chilla jest wygrawerowany napis: 
„Premierowi Churchillowi – Jerzy 
VI”. Skromna papierośnica Roose-
velta nosi napis „Prezydentowi 
USA – naród”. Na ciężkiej, złotej 
papierośnicy Stalina jest napis: 
„Księciu Januszowi Radziwiłłowi 
– Potoccy”.

***
Spotykają się kumple i jeden mówi: 
– Wiesz właśnie wróciłem z 
Norwegii, staaary czego ja tam 
nie widziałem: 
niedźwiedzie, renifery po prostu 
wszystko.
Drugi mówi: 
– A fi ordy widziałeś? Widziałeś? 
A ten na to: 
– Staaaary, fi ordy to mi z ręki 
jadły...

Jasiu prosi mamę: 
– Mamo, daj mi 5zł dla biednego 
pana. 
– A gdzie on jest? 
– Tam przed blokiem, sprzedaje lody.

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

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

***
Zajęcia teoretyczne w jednostce 
wojskowej. Prowadzący sierżant 
wyrywa do odpowiedzi szerego-
wego Nowaka:
– Nowak, wyobraźcie sobie sytuację. 
Pełnicie służbę wartowniczą. Jest 
trzecia w nocy. Nagle widzicie, że 
w waszym kierunku pełznie jakiś 
człowiek. Co robicie?
– Odprowadzam majora Bugałę 
do jego kwatery, panie sierżancie.

***
Czym się różni mąż od narze-
czonego?
– Narzeczony po drodze z pracy 
kupuje kwiaty, mąż warzywa.

***
Pracownik skarbówki poszedł na 
bal przebrany za wampira: sztuczne 
kły, czarna peleryna, plamy krwi...
Patrzy na niego gospodarz i pyta:
– Co? Prosto z roboty?

Reklama


