
W 
zeszłym roku 
przedstawi-
ciele PIP prze-
prowadzili 
ponad 82 tys. 

kontroli u blisko 68 tys. praco-
dawców. Szczególną uwagę 
inspektorzy pracy zwracali 
m.in. na patologie związane z 
zastępowaniem umów o pracę 
umowami cywilnoprawnymi, 
legalność zatrudnienia oraz 
problemy z wypłatą zaległych 
wynagrodzeń – wynika ze 
sprawozdania z działalności 
Państwowej Inspekcji Pracy 
w 2016 roku.

Tylko w zakresie przestrze-
gania przepisów dotyczących 
czasu pracy oraz wypłaty zale-
głych wynagrodzeń skontro-
lowanych zostało ponad 1600 
fi rm, zatrudniających przeszło 
161 tys. osób. Podczas kontroli 
ujawniono, że pensji nie otrzy-
mywał co dziesiąty pracownik, 
a 12 proc. dostawało wypłatę z 
opóźnieniem. – Działania inspek-
torów pracy doprowadziły do 
wyegzekwowania ponad 184 
mln zł zaległych należności 
dla 102 tys. zatrudnionych 
– napisano w raporcie.

Inspektorzy pracy stwier-
dzili także nieprawidłowości 
związane z nieprzestrzeganiem 
przepisów dotyczących czasu 
pracy. Ponad 35 proc. skon-
trolowanych pracodawców 
nie wywiązała się z obowiązku 
zapewnienia pracownikom dnia 
wolnego w zamian za pracę 
w dzień świąteczny, a blisko 
32 proc. fi rm nieprawidłowo 
prowadziła ewidencję czasu 
pracy lub nie określiła okresów 
rozliczeniowych czasu pracy.

Umowy cywilnoprawne
Podobnie jak w poprzednich 
latach inspektorzy pracy próbo-
wali oszacować skalę zastępo-
wania umów o pracę umowami 
cywilnoprawnymi. W tym 
celu sprawdzali, czy pracow-
nicy zatrudnieni na podstawie 
takich umów, nie powinni 
otrzymać umów o pracę. To 
znaczy, czy wykonują pracę 

pod kierunkiem pracodawcy w 
miejscu i w czasie przez niego 
określonym. – Tylko w branży 
budowlanej przeanalizowanych 
zostało ok. 4 tys. umów. Ponad 
jedna trzecia z nich, 37,7 proc. 
nosiła cechy charakterystyczne 
dla umowy o pracę – mówi 
Danuta Rutkowska, rzecznik 
prasowy Państwowej Inspekcji 
Pracy. Zaznacza, że oprócz 
branży budowlanej inspektorzy 
weryfi kowali umowy cywilno-
prawne w trakcie rutynowych 
kontroli. Wydane przez nich 
wnioski w wystąpieniach lub 
polecenia dotyczące przekształ-
cenia umowy cywilnoprawnej 
w umowę o pracę dotyczyły 
łącznie ok. 9 tys. osób. 

W ocenie inspektorów 
pracy najważniejszą przyczyną 
nieprawidłowości związanych 
zastępowaniem umów o pracę 

umowami cywilnoprawnymi 
były próby minimalizowania 
przez pracodawców kosztów 
zatrudnienia. – Skala patologii 
potwierdza konieczność wpro-
wadzenia zmian ustawowych, 
m.in. umożliwienie inspek-
torom pracy wydawania decyzji 
administracyjnych dotyczących 
przekształcania umów cywil-
noprawnych w umowy o pracę 
– mówił podczas konferencji 
prasowej zorganizowanej na 
początku czerwca w siedzibie PIP 
w Warszawie Roman Giedrojć, 
Główny Inspektor Pracy.

Praca na czarno
Blisko 31 tys. kontroli przepro-
wadzonych w zeszłym roku 
przez Państwową Inspekcję 
Pracy związanych było z 
legalnością zatrudnienia. W 
tym celu inspektorzy pracy 

objęli kontrolą ponad 230 tys. 
osób – zarówno pracowników 
polskich, jak i obcokrajowców. 
Przedstawiciele inspekcji spraw-
dzali, czy osoby te posiadają 
umowy poświadczające wyko-
nywanie pracy oraz czy zostały 
zgłoszone do ubezpieczenia 
społecznego. Podczas kontroli 
okazało się, że na przeszło 
199 tys. Polaków objętych 
kontrolą na czarno zatrud-
nionych było 25,2 tys. osób. 

Do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych nie zostało zgło-
szonych 3 tys. spośród kontro-
lowanych pracowników, a 
od blisko 20 tys. pracodawcy 
odprowadzali składki z opóźnie-
niem. Natomiast łączna kwota 
składek nieodprowadzonych na 
Fundusz Pracy wyniosła prze-
szło 5,2 mln zł. Niedopełnienie 
tego obowiązku inspektorzy 

pracy stwierdzili względem 
24,6 tys. pracowników. Od 
blisko 67 tys. osób składki na 
Fundusz Pracy odprowadzane 
były nieterminowo.

Kontrolą objętych zostało 
także ponad 30 tys. obcokra-
jowców ze 115 państw. W 
ocenie inspektorów pracy na 
czarno zatrudnionych było 16 
proc. cudzoziemców. 

Nielegalne działania agencji
W ubiegłym roku PIP skontro-
lowała ponad 480 agencji pracy 
tymczasowej. 51 z nich prowa-
dziło działalność bez wyma-
ganego certyfi katu marszałka 
województwa potwierdzającego 
wpis do rejestru podmiotów 
prowadzących agencje zatrud-
nienia. – Liczba agencji pracy 
tymczasowej prowadzących 
nielegalnie działalność zwiększa 

się z roku na rok – wskazano 
w raporcie.

W ocenie inspektorów pracy 
nagminną praktyką APT jest 
celowe wprowadzanie w błąd 
osób poszukujących pracy. 
Manipulacja polega m.in. na 
nieoznaczaniu oferty pracy 
jako oferty pracy tymczasowej. 
– W większości przypadków 
jest to świadome działanie w 
celu nieujawnienia charakteru 
świadczonych usług, w szczegól-
ności w sytuacji pozyskiwania 
do prac tymczasowych osób, 
które niekoniecznie są zaintere-
sowane taką formą zatrudnienia 
– podkreślono w dokumencie.

Jak wynika z raportu, w 
latach 2012-2016 na skutek 
działań inspektorów pracy z 
rejestru agencji wykreślono 
ponad 170 podmiotów.

AGNIESZKA KONIECZNY

3 mld zł
strat przyniosły 

w 2016 roku farmy 
wiatrowe działajce 

w naszym kraju.
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Dariusz Gierek: Dodatek za pracę w dni 
wolne będzie wyższy, a jego wysokość 
będzie rosła wraz ze wzrostem płac 
zasadniczych. » STRONA 3

Mariusz Włodarczyk: Ludzie nie dostali 
wynagrodzeń, a kiedy się zwolnili, żeby 
szukać nowej pracy, otrzymali wezwania 
do zapłaty odszkodowań. » STRONA 4

W 2016 roku inspektorzy pracy doprowadzili do wypłaty zaległych wynagrodzeń i innych należności 
wynikających ze stosunku pracy dla ponad 102 tys. osób. Łączna wartość wyegzekwowanych świadczeń 
wyniosła 184 mln zł.

INSPEKTORZY PRACY POTRZEBUJĄ 
NOWYCH UPRAWNIEŃ

infografi ka: oprac. własne na podst. sprawozdania z działalności PIP w 2016 roku
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C
zy kolor krowy wpływa na smak 
mleka? Okazuje się, że zdaniem 
niektórych jak najbardziej. Z badania 

przeprowadzonego za oceanem wynika, 
że 7 proc. dorosłych mieszkańców Stanów 
Zjednoczonych, jest przekonanych, że 
bardzo popularne w tym kraju czekola-
dowe mleko zawdzięczamy brązowym 
krowom. Brzmi to jak primaaprilisowy 
żart, ale to najszczersza prawda. Sami 
sobie sprawdźcie w internetach, jak 
nie wierzycie. 7 proc. Amerykanów to 
jakieś 17 mln ludzi. To tak jakby co drugi 
mieszkaniec naszego kraju wierzył, że 
słoninę robi się ze słonia, albo że bita 
śmietana pochodzi od krowy, której ktoś 
spuścił manto. 

Straszne matołki z tych Amerykanów 
prawda? Od tego dobrobytu i objadania się 
hamburgerami już kompletnie im mózgi 
zlasowało. My jesteśmy dużo mądrzejsi, 
czyż nie? No właśnie nie jestem do końca 
przekonany. A im więcej oglądam telewi-
zyjnych serwisów informacyjnych i czytam 
artykułów na tzw. poważnych portalach, 
tym bardziej moje przekonanie maleje. 

Bez względu na to, po której stronie 
politycznej barykady dane medium się 
znajduje, jakieś trzy czwarte tzw. infor-
macji politycznych traktuje o tym, jak 
to polityk z plemienia „x” „zaorał” lub 
„zmasakrował” oponenta z plemienia „y” 
i na odwrót. Pozostała jedna czwarta to 
opinie tzw. ekspertów z różnymi literkami 
przed nazwiskiem mówiące o tym, które 
„zaoranie” było lepsze i jak odbije się w 
sondażach wyborczych.

Mam już parę wiosen na karku i wiem, 
że prędzej napiję się czekoladowego mleka 
prosto od brązowej krowy, niż doczekam 
czasów, w których politycy będą pięknie 
spierać się na argumenty, i w najważniej-
szych sprawach zgodnie współpracować 
dla dobra ogółu. Polityka polega głównie 
na gadaniu, a jak już dwóch polityków 
umieści się w jednym studiu telewizyjnym 
to prędzej czy później ich gadanina prze-
rodzi się w kłótnie. Taki jest naturalny 
porządek rzeczy. I wszystko byłoby okej, 
gdyby tylko kłócili się o coś, o cokolwiek 

konkretnego. Tymczasem od ładnych 
paru lat nie liczy się już to, o czym dany 
polityk mówi, tylko jak mocno kogoś 
„zaorał”. Tylko „zaoranie” zapewnia 
klikalność w internecie i oglądalność w 
TV, a w konsekwencji rozpoznawalność 
„oracza” i jego szanse na wyborczy sukces. 

Co to ma wspólnego z Jankesami i 
ich nieznajomością tajników przemysłu 
mleczarskiego? Ano ma więcej niż mogłoby 

się wydawać. Oni może i wierzą, że brązowe 
krowy dają mleko o smaku czekolady. My 
za to wierzymy, że o wartości polityka 
decyduje głównie jego biegłość w nic 
nieznaczących pyskówkach. 

Skutkiem nabiałowej ignorancji w 
najgorszym wypadku może być wstyd 
przed znajomymi. Nadmierna ekscy-
tacja politycznymi pyskówkami niesie 
znacznie poważniejsze konsekwencje. 
To my nabijamy klikalność i oglądalność 
sejmowym „oraczom”. To my budujemy 
ich polityczne kariery oraz przekonanie, 
że jedyną receptą na wyborczy sukces 
jest bezustanna nawalanka. A potem ci 
wszyscy „oracze” i „masakratorzy” idą 
do Sejmu i naciskając guzik, decydują 
o tym, jak będzie wyglądać nasze życie. 
Chyba więc jednak są rzeczy głupsze, niż 
wiara w krowy dające czekoladowe mleko. 

TRZECI Z CZWARTĄ:)

CHODZI O TO zwłaszcza...
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17 mln Amerykanów 
twierdzi, że brązowe krowy 
dają czekoladowe mleko. 
To tak jakby co drugi mieszkaniec 
naszego kraju wierzył, że słoninę 
robi się ze słonia.

LICZBA tygodnia

70 proc.
pracowników z ponad 12-tysięcznej załogi 
Volkswagena na Słowacji przystąpiło 20 
czerwca do strajku. Pracownicy koncernu 
wstrzymali produkcję we wszystkich trzech 
fabrykach znajdujących się na terenie kraju, 
domagając się 16-procentowego wzrostu płac.
Protest pracowników Volkswagena poparł 
premier Słowacji Robert Fico, który zwrócił 
uwagę, że fi rma płaci pracownikom 
zatrudnionym w słowackich fabrykach jedną 
trzecią tego co w krajach zachodnich.
W ocenie organizacji związkowych propozycje 
pracodawcy dotyczące podwyższenia płac o 
4,5 proc. w tym roku i o 4,2 proc. w roku 2018, 
są niezadowalające.

Nasza cierpliwość 
się kończy
» 20 CZERWCA KOMISJA KRAJOWA NSZZ 
SOLIDARNOŚĆ przyjęła stanowisko, w którym wezwała 
rząd i parlamentarzystów do zintensyfi kowania działań 
nad obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu 
handlu w niedziele.
Kwestia wprowadzenia niedziel wolnych od pracy w 
handlu była jednym z tematów posiedzenia KK, w którym 
wzięła udział minister rodziny, pracy i polityki społecznej 
Elżbieta Rafalska. Podczas dyskusji przewodniczący 
Solidarności Piotr Duda przypomniał, że przed wyborami 
parlamentarnymi PiS obiecywało ograniczenie handlu 
w niedziele. – Członkowie Solidarności to świadomi 
wyborcy, którzy dokładnie przyglądają się działaniom 
rządu – podkreślił. Do tej kwestii przewodniczący związku 
odniósł się także kilka dni wcześniej w programie 
„Gość Wiadomości” w TVP, zaznaczając, że Solidarność 
nie zgodzi się na rozwiązania pośrednie i domaga się 
wprowadzenia zasad przewidzianych w obywatelskim 
projekcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, 
który został złożony w Sejmie w zeszłym roku. – Nasza 
cierpliwość też się kończy – powiedział Piotr Duda.
Pierwsze czytanie projektu ustawy, pod którym podpisało 
się ponad pół miliona Polaków, odbyło się w Sejmie 
w październiku ubiegłego roku. Od tego momentu 
zorganizowane zostało tylko jedno posiedzenie sejmowej 
komisji poświęcone projektowi. 
W stanowisku KK zaznaczono, że Solidarność nie odstąpi 
od rozwiązań zawartych w projekcie. Podkreślono 
także, że przeciwnicy ograniczenia handlu w niedziele, 
głównie zagraniczne sieci handlowe, prowadzą kampanię 
informacyjną, której celem jest zdyskredytowanie 
propozycji zawartych w projekcie. Kampania ta oparta 
jest na manipulacjach i nieprawdziwych informacjach. 
– Każdy miesiąc zwłoki w pracach nad wdrożeniem 
ustawy to okazja do kolejnych propagandowych ataków 
– czytamy w stanowisku KK. 
Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu 
i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność podkreśla, obywatele, 
którzy podpisali się pod projektem ustawy liczą na to, że 
w życie wejdą takie rozwiązania, jakie w tym dokumencie 
zostały zapisane. – Propozycje dotyczące wprowadzenia 
dwóch wolnych niedziel w miesiącu, czy ograniczenia 
handlu w te dni do godz. 13.00 lub14.00, wypaczają 
założenia projektu – mówi Alfred Bujara. 

AGA

KRÓTKO 

UWAGA
Drodzy Czytelnicy, informujemy, że następny 
numer Tygodnika Śląsko-Dąbrowskiego 
ukaże się 6 lipca.

Redakcja TŚD

Komunikat

C
entralne Biuro Antykorupcyjne zatrzy-
mało wiceprezesa Spółki Restruk-
turyzacji Kopalń Mirosław S. oraz 

prezesa jednej z fi rm około górniczych. Jak 
podało w komunikacie CBA, do zatrzymania 
doszło na parkingu przed jednym z centrów 
handlowych w Jaworznie, chwilę po tym jak 
Mirosław S. wziął 30 tys. zł łapówki od 
prezesa fi rmy wykonującej milionowe 
zlecenia na rzecz Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń Grzegorza G. W sejfi e w siedzibie 
spółki, którą kierował zatrzymany prezes, 
zabezpieczono ponad 110 tys. zł w gotówce. 
Obaj zatrzymani usłyszeli już zarzuty 
korupcyjne i na wniosek prokuratury 
zostali tymczasowo aresztowani przez 
sąd. Tyle wiemy ofi cjalnie. Nieofi cjalnie 
wiadomo, że było to na parkingu przed 
Fashion House Outlet Centre na granicy 
Sosnowca i Jaworzna. Natomiast nie ma 
na razie informacji, za jaką przysługę była 
ta łapówka. Scenariusz, że wiceprezes 
skusił się na jakąś wyprzedaż markowych 
ciuchów i gdy zorientował się, że nie 
ma gotówki, poprosił o pomoc przecho-
dzącego nieopodal znajomego biznes-
mena, jest mało prawdopodobny. Nawet 
jeśli nie byłoby to 30.000, tylko jedyne 
29.999 zł. Nawiasem mówiąc, to podobno 
mniej więcej równowartość miesięcznej 
pensji wiceprezesa. 

Znaczący w całej sprawie może być 
fakt, że właśnie trwa postępowanie 

konkursowe na nowy zarząd SRK zwią-
zane z upływem kadencji władz spółki 
i jak się dowiedział TŚD, urzędujący 
prezesi wystartowali w konkursie. Aresz-
towanie Mirosława S. oznacza, że sam się 
z tej szlachetnej rywalizacji wykluczył i 
prawdopodobnie jednym wyciągnięciem 
ręki do zera ograniczył szanse obecnego 
prezesa na pozostanie na stanowisku, 
które piastował od przeszło dekady.

W branży górniczej krążą plotki, że 
zwolennikiem utrzymania zarządu SRK w 
obecnym składzie była jedna z wpływowych 
parlamentarzystek PiS w naszym regionie. 
Tak przynajmniej pokrzykują kawki w 
Parku Sieleckim. Plotkom rzecz jasna nie 
można wierzyć, ale puszczać mimo uszu 
też się nie powinno, bo kto wie, co dalej 
z tej sprawy wyniknie.

WIESŁAW KUTERSKI

Foto: pixabay.com/CC0
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Z
mianę wprowadzono 
14 czerwca w formie 
aneksu do Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy 
w spółce WE NSE. – Do tej 

pory w naszej fi rmie obowiązywał 
zapis, w którym wskazanych było 
10 dni świątecznych w roku, za które 
przysługuje dodatek wynoszący 
100 zł brutto. Za pracę w pozostałe 
dni świąteczne dodatku nie było. 
Postanowiliśmy w całości wycofać tę 
regulację i wprowadzić nową, bardziej 
korzystną dla pracowników – mówi 
Dariusz Gierek, przewodniczący 
Solidarności w Grupie Kapitałowej 
Węglokoks Energia.

 Jak tłumaczy, zmiana zapisów 
układu była konieczna ze względu 
na obniżenie się stanu zatrudnienia 
w spółce. – Kiedy negocjowaliśmy 
ZUZP, braliśmy pod uwagę dane z 
2015 roku. Wówczas w grafi kach 
przypadały na pracownika 3 dni 
świąteczne w roku. Obecnie jest 
tak, że nawet 6 dni świątecznych 
musi spędzić w pracy. Początkowo 
pracodawca proponował, aby dodatek 
za pracę w dni wolne wynosił 
50 zł brutto. My proponowaliśmy, 
aby było to 2 proc. stawki zasad-
niczej. Ostatecznie uzgodniliśmy, 
że będzie to 1,5 proc. Rozwiązanie 
ze wskaźnikiem wynikającym 
ze stawki zasadniczej jest zdecy-
dowanie bardziej korzystne dla 
załogi. Po pierwsze kwota dodatku 
będzie wyższa, po drugie nie będzie 
sztywna, lecz będzie rosła wraz ze 

wzrostem płac zasadniczych, a po 
trzecie ludzie otrzymają dodatkową 
zapłatę za pracę za wszystkie dni 
ustawowo wolne od pracy w roku, a 
nie tylko za 10 wskazanych w ukła-
dzie – podkreśla przewodniczący. 

W aneksie do układu wpro-
wadzono jeszcze jedną zmianę. 
Dotyczy ona nagród jubileuszo-

wych. – Zrezygnowaliśmy z tzw. 
„jubilata” za 15 lat pracy w fi rmie. 
Teraz pierwsza nagroda jubile-
uszowa będzie przysługiwać po 
20 latach pracy w spółce. Ale 
pracownicy na tym nie stracą, 
lecz zyskają, bo pieniądze, które 
mieli dostać za rok, czy za parę lat 
w formie jednorazowej wypłaty 

nagrody z okazji 15-lecia pracy w 
naszej fi rmie, zostały przeliczone i 
włączone do stawek zasadniczych 
– dodaje Gierek.

Węglokoks Energia NSE w Brzesz-
czach zatrudnia 150 osób. Zakład 
wchodzi w skład Grupy Kapitałowej 
Węglokoks Energia.

GRZEGORZ PODŻORNY
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Solidarność wynegocjowała dla pracowników spółki Węglokoks Energia NSE 
w Brzeszczach wyższe wynagrodzenia za pracę w niedziele i święta. Za pracę 
w te dni każdy zatrudniony otrzyma dodatkowo 1,5 proc. swojej stawki zasadniczej. 

Wyższe wynagrodzenie 
za pracę w niedziele i święta

Foto: materiały prasowe weglokoksenergia.pl

KRÓTKO

PGG
» ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE Z 
POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ zawarły 19 
czerwca z zarządem spółki porozumienie w 
sprawie zwiększenia jednostkowej wartości 
posiłków profi laktycznych do 18,9 zł lub 
16,7 zł, czyli o 4 zł. – Ta niższa kwota dotyczy 
znikomej liczby stanowisk, większość zatrud-
nionych będzie otrzymywać bony o wartości 
18,9 zł – mówi Dariusz Kulpa, wiceprzewod-
niczący Solidarności z PGG.
Porozumienie w sprawie wzrostu wartości tzw. 
fl apsów obowiązuje od 1 lipca, ale czas jego 
pełnej realizacji wyznaczono do 31 sierpnia. 
– Wynika to z technicznej kwestii, związanej 
z tym, że bony są drukowane wcześniej i 
wydawane z góry, czyli np. w czerwcu na 
lipiec, a w lipcu na sierpień. Jako że bony na 
lipiec już zostały wydrukowane, ich podwyż-
szona na podstawie porozumienia wartość 
zostanie pracownikom wyrównana najpóźniej 
do końca sierpnia – wyjaśnia wiceprzewodni-
czący. Wzrost wartości fl apsów o 4 zł oznacza, 
że górnik z PGG, który przepracuje 25 
dniówek w miesiącu, będzie miał wynagro-
dzenie wyższe o 100 zł.
PGG jest największym producentem węgla 
kamiennego w Unii Europejskiej. Spółka 
po połączeniu z Katowickim Holdingiem 
Węglowym zatrudnia ponad 43 tys. osób.

Tramwaje Śląskie
» O 170 ZŁ NETTO WZROSNĄ OD 
1 SIERPNIA płace zasadnicze w katowickiej 
spółce Tramwaje Śląskie. Porozumienie w 
sprawie podwyżek, zawarte 16 czerwca 
pomiędzy zarządem spółki a działającymi 
w przedsiębiorstwie związkami zawodo-
wymi, gwarantuje też wypłatę w listopadzie 
premii z okazji Dnia św. Katarzyny, patronki 
tramwajarzy. W tym roku każdy pracownik 
dostanie po 1500 zł brutto.
Jak ocenia Antoni Krzęciesa, szef Solidarności 
w spółce, to były udane negocjacje płacowe. 
– Osiągnęliśmy wszystko, co postulowaliśmy, 
bo nasze żądania były rozsądne. Nie bez 
znaczenia jest też obecna sytuacja na rynku 
pracy. Jeśli fi rma chce pozyskiwać nowych 
pracowników, to musi zaoferować im bardziej 
atrakcyjne zarobki – podkreśla Krzęciesa. 
Tramwaje Śląskie zatrudniają blisko 1700 
pracowników. 

Magna Automotive
» 12 CZERWCA W SPÓŁCE MAGNA 
AUTOMOTIVE w Dąbrowie Górniczej podpi-
sano porozumienie płacowe. Zgodnie z jego 
zapisami stawki godzinowe najmniej zarabia-
jących pracowników produkcyjnych wzrosną o 
złotówkę, a pozostałych o 70 groszy.
– W tej kwocie zawarta jest już podwyżka, 
którą pracodawca jednostronnie wprowadził 
w styczniu. To dobrze, że najwięcej zyskają 
najgorzej uposażeni pracownicy. Nie jesteśmy 
jednak do końca zadowoleni z wysokości tych 
podwyżek – mówi Andrzej Sobolewski, szef 
Solidarności w Magna Automotive.
Porozumienie kończy trwający w spółce spór 
zbiorowy. Strony uzgodniły, że niebawem 
w fi rmie rozpoczną się następne rozmowy 
płacowe. – Już w lipcu przedstawimy kolejne 
żądania, tak aby zarząd znał je przed zatwier-
dzeniem budżetu na przyszły rok. 12 czerwca 
pokazaliśmy dobrą wolę. Liczymy, że następne 
negocjacje płacowe przyniosą znacznie 
wyższy wzrost zarobków pracowników 
– podkreśla przewodniczący.
W porozumieniu zawarto również zapis doty-
czący wzrostu wynagrodzeń dla pracowników 
nie rozliczanych w systemie godzinowym. 
Chodzi głównie o osoby zatrudnione w admi-
nistracji. Ich wynagrodzenia wzrosną o 250 
zł brutto pod warunkiem jednak, że zarabiają 
nie więcej niż 3,5 tys. zł brutto.

NY, BEA, ŁK

Związkowcy z międzyzakładowej 
Solidarności z Plastic Omnium 
w Gliwicach i Plastic Omnium Auto 
Exteriors w Kleszczowie wynego-
cjowali z zarządami obu spółek 
korzystne dla pracowników zmiany 
w regulaminach płacy i premio-
wania. W gliwickiej spółce będą 
one obowiązywać od 1 lipca, a w 
zakładzie w Kleszczowie funkcjo-
nują od 1 czerwca.

 Jak podkreśla Joanna Kaznowska, 
przewodnicząca międzyzakładowej 
Solidarności w spółkach Plastic 
Omnium, korekty miały przede 
wszystkim na celu unormowanie 
systemu premiowania w gliwickim 
zakładzie. – Do tej pory pracow-
nicy ze stażem pracy powyżej 5 lat 
otrzymywali tzw. nagrodę stażową 
po 540 zł brutto. Ale niektórym ją 
obniżano, np. ze względu na zbyt 
dużą liczbę absencji chorobowych 
czy niską jakość produkcji. Teraz 
uzgodniliśmy z pracodawcą, że do 
końca tego roku wszyscy będą ją 
dostawać w pełnej wysokości. Dodat-
kowo od 1 lipca wprowadziliśmy 
premię jakościową, po 150 zł brutto 
dla wszystkich pracowników. Do 
końca roku ten dodatek też będzie 
stałym elementem wynagradzania, 

bez względu na ilość zwrotów. 
Dopiero od 1 stycznia 2018 roku 
o jego wysokości decydować będą 
wewnętrzne i zewnętrzne oceny 
jakości produkcji – wyjaśnia prze-
wodnicząca. 

 Podczas negocjacji reprezentanci 
Solidarności przekonali też zarząd 
gliwickiej spółki do włączenia od 

1 stycznia 2018 roku części nagrody 
stażowej do płac zasadniczych. 
W efekcie od początku przyszłego 
roku płace zasadnicze pracowników, 
którzy w fi rmie przepracowali więcej 
niż 5 lat, wzrosną o 150 zł brutto.

 Dzięki staraniom Solidarności 
od 1 lipca wzrosną też zarobki 
osób nowo przyjętych do pracy 

w gliwickim Plastic Omnium 
i będą wynosić 2200 zł brutto. Ta 
grupa pracowników będzie też 
do końca roku otrzymywać stałą 
premię jakościową w wysokości 
250 zł brutto. 

 Z kolei w spółce Plastic Omnium 
Auto Exteriors w Kleszczowie, 
w której obowiązywał inny system 
płac i premiowania, podstawowa 
zmiana w regulaminie dotyczy 
włączenia do płacy zasadniczej 
20-procentowej premii podsta-
wowej. – Teraz oprócz wyższej 
stawki pracownicy co miesiąc 
będą dostawać jedną premię, a nie 
jak dotychczas kilka niewielkich 
dodatków płacowych. Ludzie, 
którzy dopiero rozpoczęli pracę, 
dostaną po 300 zł brutto premii, 
a pozostali pracownicy po 540 
zł brutto – informuje Krzysztof 
Masłowski, przedstawiciel Soli-
darności w kleszczowskiej spółce.

 Spółki Plastic Omnium w Gliwi-
cach i Plastic Omnium Auto Exte-
riors w Kleszczowie zatrudniają 
łącznie ponad 1200 pracowników. 
Produkują zderzaki i akcesoria 
samochodowe. Ich właścicielem jest 
francuski koncern Plastic Omnium.

BEA

Korzystne zmiany systemów płac i premiowania

Foto: pixabay.com/CC0
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L
udzie nie dostali wyna-
grodzeń, zostali bez 
środków do życia, 
a teraz, kiedy się zwol-
nili, żeby szukać nowej 

pracy i mieć za co utrzymać 
rodziny, dostają wezwania do 
zapłaty odszkodowań. To po 
prostu nie mieści się w głowie 
– mówi Mariusz Włodarczyk, 
przewodniczący Solidarności 
w Praktiker Polska. 

Ostatnie wynagrodzenie 
większość pracowników Prak-
tikera otrzymała pod koniec 
marca. Wypłaty za kwiecień i 
maj już nie dostali. Nie otrzymali 
też wypowiedzeń ani świa-
dectw pracy, co pozwoliłoby im 
szukać nowego zatrudnienia. 
W tej sytuacji część osób zatrud-
nionych w fi rmie sama zwolniła 
się z pracy na podstawie art. 
55 Kodeksu pracy, zgodnie z 
którym pracownik ma prawo 
rozwiązać umowę o pracę bez 
okresu wypowiedzenia, jeżeli 
pracodawca dopuścił się cięż-
kiego naruszenia podstawowych 
obowiązków wobec pracow-
nika. Jak dotąd wypowiedzenia 
umów w tym trybie złożyło ok.
200 osób. – Trudno wyob-
razić sobie cięższe naru-
szenie obowiązków wobec 
pracowników niż niewypła-
cenie im należnego wyna-
grodzenia. W naszej ocenie 
pracownicy mieli pełne prawo 
rozwiązać umowy o pracę 
– wskazuje przewodniczący. 

Innego zdania jest jednak 
zarządca masy sanacyjnej Prak-
tiker Polska. W piśmie, które 
otrzymują pocztą pracownicy 
Praktikera, zarządca twierdzi, że 
wypowiedzenia złożone przez 
pracowników były bezpod-
stawne. – Wszyscy pracow-

nicy posiadali wiedzę co do 
krytycznej sytuacji fi nansowej 
Praktiker, spowodowanej przede 
wszystkim zamknięciem więk-
szości placówek handlowych 
spółki. Należy zatem uznać, że 
opóźnienie w wypłacie wyna-
grodzenia nie było skutkiem 

działania lub zaniechania praco-
dawcy, tak więc pracodawca nie 
ponosi winy za zaistniałą sytuację 
– czytamy w treści wezwania 
do zapłaty, które otrzymał jeden 
z pracowników Praktikera.

– Pracownicy nie ponoszą 
żadnej winy za to, w jakiej 

sytuacji jest spółka. Nie do 
pomyślenia jest również, aby 
to oni fi nansowali jej działal-
ność ze swoich wynagrodzeń. 
Nie mówimy tutaj przecież 
o kilkudniowym opóźnieniu w 
wypłacie pensji. Ludzie czekają 
na pieniądze już ponad dwa 

miesiące i nic nie wskazuje na 
to, żeby mieli je w najbliższym 
czasie otrzymać – wskazuje 
Mariusz Włodarczyk. 

W piśmie, które otrzymują 
pracownicy Praktikera, zarządca 
wzywa ich do „dobrowolnego 
spełnienia świadczenia”, czyli 
zapłaty na rzecz spółki Prak-
tiker kwoty stanowiącej sumę 
wynagrodzenia brutto przy-
sługującego pracownikowi za 
okres wypowiedzenia. 

 Zdaniem Solidarności 
z Praktiker Polska roszczenia 
wobec pracowników są całko-
wicie bezzasadne. – Przygo-
towaliśmy dla pracowników 
wzór odpowiedzi na pismo, 
które otrzymali od zarządcy. 
W tym dokumencie znajduje się 
również wezwanie do zapłaty 
zaległego wynagrodzenia w 
terminie 7 dni. Niedotrzymanie 
tego terminu będzie skutkowało 
rozpoczęciem drogi sądowej 
– tłumaczy przewodniczący 
Solidarności w Praktiker Polska. 

W maju Prokuratura Okrę-
gowa w Katowicach wszczęła 
śledztwo w sprawie fi rmy Prak-
tiker Polska. Prokuratorzy badają 
wątek naruszenia przez praco-
dawcę praw pracowniczych 
w związku z niewypłaceniem 
należnych wynagrodzeń, a także 
wątki dotyczące niezgłoszenia w 
ustawowym terminie upadłości 
spółki oraz niegospodarności 
w okresie od 2013 do 2017 roku.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Pracownicy Praktiker Polska, którzy zwolnili się z pracy po tym, jak fi rma przestała płacić im pensje, dostają 
wezwania do zapłaty odszkodowania na rzecz pracodawcy. Pisma w tej sprawie może otrzymać nawet ok. 200 osób. 

Zamiast zaległych wynagrodzeń 
dostali wezwania do zapłaty

Foto: commons.wikimedia.org/Alter welt

Protest ratowników medycznych
1 2  c z e r w c a  ra t ow n i c y 
medyczni zaostrzyli protest. 
Chorzy, którzy wymagają 
hospitalizacji, przewożeni 
są do szpitali na sygnale, 
a pacjentom i ich rodzinom 
rozdawane są ulotki z infor-
macjami o przyczynach 
akcji. W proteście biorą 
również udział związkowcy 
z Solidarności.

– W ten sposób chcemy 
zwrócić uwagę społeczeń-
stwa na niskie płace ratow-
ników medycznych i przy-
pomnieć rządzącym, że od 
wielu miesięcy czekamy na 
zadowalające rozwiązania. 
Nasza cierpliwość już się 
wyczerpuje – mówi Marian 
Zepchła, wiceprzewodniczący 
Krajowej Sekcji Pogotowia 
Ratunkowego i Ratownictwa 
Medycznego NSZZ Solidarność.

Ratownicy medyczni rozpo-
częli także akcję informa-
cyjną. Do szyb ambulansów 
przyklejone zostały ulotki 
z informacjami o proble-
mach tej grupy zawodowej. 
Podobne materiały rozdawane 
są pacjentom i ich rodzinom. 

– Cały czas nakładane są na 
ratowników medycznych 
nowe obowiązki, a ich zarobki 
stoją w miejscu od kilku lat. 
Największą niesprawiedli-
wością są dysproporcje płacowe 
pomiędzy pielęgniarką systemu 
i ratownikiem medycznym. 
Docelowo różnica ta ma wynieść 
1600 zł – dodaje związkowiec. 
Podkreśla, że nierówne trakto-
wanie pracowników jest naru-
szeniem art. 23 Kodeksu pracy.

P r o t e s t  r a t o w n i k ó w 
medycznych trwa od 24 
maja. Pierwszy etap akcji 
polegał m.in. na ofl agowaniu 
budynków. Związkowcy 
domagają się zwiększenia 
środków na finansowanie 
całego systemu ratownictwa 
medycznego oraz podwyżek 
płac. Chcą, by zarobki ratow-
ników medycznych wzrosły 
w sumie o 1600 zł. Podwyżki 
w wysokości 400 zł miałyby 
wejść w życie w lipcu i we 
wrześniu tego roku oraz w 
styczniu 2018 i w styczniu 
2019 roku. W odpowiedzi 
na te postulaty Minister-
stwo Zdrowia zaproponowało 

zwiększenie wynagrodzeń 
ratowników medycznych o 
800 zł – 400 zł od lipca tego 
roku i 400 zł od lipca przy-
szłego roku.

Ostatnie spotkanie strony 
związkowej z przedstawi-
cielami resortów zdrowia i 
fi nansów odbyło się 9 czerwca 
w Warszawie, ale nie przy-
niosło żadnych rozstrzygnięć. 
Jak informuje Marian Zepchła, 
przedstawiciele Solidarności 
zasugerowali, by Minister-
stwo Zdrowia zweryfi kowało 
swoje propozycje. – Gdyby 
druga transza tej podwyżki 
weszła w życie, nie w lipcu 
2018 roku, a w styczniu 2018 
roku, moglibyśmy potraktować 
to jako gest dobrej woli oraz 
punkt wyjściowy do dalszych 
rozmów płacowych, umożli-
wiających dokonanie odpo-
wiedniego wyrównania wyna-
grodzeń. Pod koniec czerwca 
Ministerstwo Zdrowia i resort 
fi nansów mają się odnieść do 
takiego rozwiązania. Czekamy 
na odpowiedź – podkreśla 
Marian Zepchła.

AGA

Podwyżki w PKP Intercity
Od 1 lipca wzrosną wynagro-
dzenia w PKP Intercity S.A. 
Płace zasadnicze pracowników 
spółki zwiększą się średnio o 
130 zł brutto. – Szczegółowe 
zasady podziału środków 
przeznaczonych na podwyżki 
zostaną uzgodnione ze związ-
kami zawodowymi – mówi 
przewodnicząca Solidarności 
w PKP Intercity Maria Sędek.

Podkreśla, że wzrosną także 
pochodne, m.in. 15-procen-
towa premia, wysługa oraz 
dodatek za pracę w dni świą-
teczne oraz godziny nadlicz-
bowe. – W PKP Intercity 
pochodne stanowią ponad 60 
proc. wynagrodzenia zasad-
niczego. Pracownik, którego 
podstawa zostanie podniesiona 
o 130 zł, otrzyma średnią 
podwyżkę w wysokości prze-
szło 200 zł – zaznacza.

Porozumienie w sprawie 
wzrostu płac zostało podpisane 
przez organizacje związkowe 
oraz pracodawcę w listopadzie 
ubiegłego roku i zakończyło 
spór zbiorowy na tle płacowym, 
który został wszczęty w spółce 
w 2015 roku. Zgodnie z zapi-

sami dokumentu, podwyż-
kami płac zasadniczych w 
wysokości średnio 130 zł 
objęta zostanie zdecydowana 
większość pracowników fi rmy. 

W ocenie przewodni-
czącej Solidarności w PKP 
Intercity oczekiwania strony 
związkowej i pracowników 
były większe. – Nie jesteśmy 
do końca usatysfakcjono-
wani.Chcielibyśmy, żeby 
pracownicy zarabiali więcej, 
bo na to zasługują. Jednak 

podczas rozmów z pracodawcą 
braliśmy pod uwagę sytuację 
spółki – mówi Maria Sędek. 
Podkreśla, że systemowych 
podwyżek wynagrodzeń nie 
było w fi rmie od 2014 roku 

PKP Intercity realizuje 
dalekobieżne przewozy pasa-
żerskie. Spółka zatrudnia 
ponad 7 tys. pracowników i 
podzielona jest na 4 zakłady: 
Centralny, Zachodni, Północny 
oraz Południowy.

AK

Foto: commons.wikimedia.org/Mateuszgdynia/CC BY-SA 4.0



W 
styczniu ubie-
głego roku 
EDF poin-
formował, 
że zamierza 

wycofać się z Polski. Francuski 
koncern posiada w Polsce 8 
elektrociepłowni w dużych 
aglomeracjach takich jak Trój-
miasto, Wrocław i Kraków, blisko 
400 km sieci ciepłowniczej oraz 
elektrownię w Rybniku. Łącznie 
w zakładach EDF w naszym 
kraju pracuje ok. 3 tys. osób. 

Z początku Ministerstwo 
Energii sprawujące nadzór 
nad państwowymi spółkami 
energetycznymi nie przejawiało 
zbytniego zainteresowania 
przejęciem polskich aktywów 
EDF, choć takie rozwiązanie 
jest najkorzystniejsze z punktu 
widzenia konsolidacji i rozwoju 
polskiej energetyki oraz bezpie-
czeństwa energetycznego kraju. 
Jeszcze w październiku 2016 
roku wydawało się, że elektro-
wnia Rybnik wpadnie w ręce 
czeskiej grupy energetycznej 
EPH, a z kolei elektrociepłownie 
należące do EDF staną się włas-
nością australijskiego funduszu 
inwestycyjnego IFM. Zwłaszcza 
ofercie czeskiego inwestora 
towarzyszył potężny lobbing 
wielu środowisk. 

Podejście rządzących w 
kwestii aktywów EDF uległo 
zmianie dopiero w wyniku 
działań śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności. 18 kwietnia 2016 
roku Wojewódzka Rada Dialogu 
Społecznego w Katowicach z 
inicjatywy śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności zwróciła się z 
wnioskiem do rządu o podjęcie 
pilnych działań mających na 

celu zaangażowanie się Skarbu 
Państwa w proces wykupu 
udziałów w polskich zakła-
dach francuskiego koncernu. 
– M.in. w wyniku tego stano-
wiska WRDS, które zyskało 
poparcie wszystkich stron 
dialogu społecznego oraz dzięki 
późniejszym staraniom Solidar-
ności, udało się przekonać resort 
energii, że możliwość przejęcia 
przez Skarb Państwa kontroli 
nad polskimi aktywami EDF 
jest szansą, którą po prostu 
trzeba wykorzystać – mówi 

Dominik Kolorz, przewod-
niczący śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności. 

Choć w pierwotnej wersji 
polskie zakłady EDF miało kupić 
konsorcjum złożone ze spółek 
PGNiG Termika, Enea, Energa 
i PGE, ostatecznie w transakcji 
weźmie udział jedynie ostatni z 
tych podmiotów. 19 maja PGE 
podpisała umowę warunkową 
na zakup aktywów EDF w 
Polsce opiewającą na łączną 
kwotę 4,5 mld zł. Za tę kwotę 
kontrolowany przez Skarb 

Państwa koncern zyska 10 proc. 
w rynku energii elektrycznej 
oraz 15-procentowy udział w 
rynku ciepła sieciowego. Trans-
akcja zostanie sfi nalizowana po 
wyrażeniu zgody przez UOKiK. 

Jak wskazuje Dominik 
Kolorz, wzmocnienie kontroli 
państwa nad polską energetyką 
to nie jedyna korzyść płynąca 
z przejęcia zakładów EDF przez 
PGE. – Dzięki tej transakcji 
otwierają się szerokie perspek-
tywy rozwoju ciepła siecio-
wego oraz kogeneracji, czyli 

jednoczesnego wytwarzania 
energii elektrycznej i cieplnej. 
Oba te elementy są niezwykle 
ważne nie tylko z punktu 
widzenia gospodarczego, ale 
również pod względem walki 
z tzw. niską emisją – wskazuje 
przewodniczący. 

Objęcie nadzoru Skarbu 
Państwa nad elektrownią w 
Rybniku oraz elektrociepłow-
niami należącymi do francu-
skiego koncernu może wpłynąć 
korzystnie również na stabi-
lizację polskiego górnictwa. 

Zakłady EDF, w szczególności 
elektrownia Rybnik, mogą 
stać się znaczącymi odbior-
cami węgla z polskich kopalń. 
Aby tak się stało, potrzebne są 
jednak inwestycje.

W Rybniku kluczowa jest 
budowa bloku kogeneracyj-
nego o mocy 800 MW, który 
pozwoliłby rozwinąć sieć ciepła 
systemowego. Obecnie sieć 
ciepłownicza w tym mieście 
pokrywa zaledwie 30 proc. 
zapotrzebowania. Rybnik 
jest jednym ze śląskich miast 
szczególnie odczuwających 
problem niskiej emisji. Najlep-
szym sposobem na skuteczne 
ograniczenie niskiej emisji 
jest właśnie rozwój ciepła 
systemowego. 

Ponadto działające w 
Rybniku bloki energetyczne 
o mocy 200 MW, czyli tzw. 
„dwusetki”, wymagają moderni-
zacji. Rewitalizacja „dwusetek” 
to jeden z postulatów zawar-
tych w „Porozumieniu na rzecz 
zintegrowanej polityki rozwoju 
województwa śląskiego”, doku-
mencie przyjętym przez WRDS 
w Katowicach we wrześniu 
ubiegłego roku w obecności 
wicepremiera Mateusza Mora-
wieckiego. – Modernizacja 
„dwusetek” w Rybniku powinna 
być jednym z elementów 
realizacji tego porozumienia. 
Istnieje jednak ryzyko, że PGE 
skupi swoje inwestycje w elek-
trociepłowniach przejętych 
od EDF kosztem elektrowni 
Rybnik. Naszym zadaniem jest 
dopilnowanie, aby tak się nie 
stało – wskazuje szef śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności. 
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Na początku czerwca Polska Grupa Energetyczna złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
wniosek w sprawie zakupu polskich aktywów koncernu EDF. Przejęcie kontroli przez spółkę skarbu państwa nad 
zakładami francuskiego koncernu to w dużej mierze wynik starań NSZZ Solidarność.

Zakłady EDF wrócą w polskie ręce

Farmy wiatrowe nie są już tak 
lukratywnym biznesem, jakim 
były jeszcze kilka lat temu. Nowe 
wiatraki przynoszą straty. W 
polskich realiach dotowanie 
energetyki wiatrowej nie ma 
żadnego sensu, ani ekono-
micznego, ani ekologicznego. 

Do niedawna inwestowanie w 
wiatraki stanowiło złoty interes. 
Farmy wiatrowe oprócz sprze-
daży wyprodukowanego prądu 
czerpią zyski z tzw. zielonych 
certyfi katów, czyli dokumentów 
potwierdzających wytworzenie 
energii elektrycznej za pomocą 
odnawialnych źródeł energii. 
Na mocy przepisów unijnych 
sprzedawcy energii elektrycznej 
w Polsce są zobowiązani wykazać 
się odpowiednim udziałem 
zielonej energii w bilansie energii 
dostarczonej do odbiorców. 
W przeciwnym razie grożą 
im surowe kary. Sprzedawcy 
energii nie muszą jednak samo-
dzielnie produkować energii z 

odnawialnych źródeł. Mogą 
kupić zielone certyfi katy na 
giełdzie lub bezpośrednio od 
wytwórcy energii ze źródeł 
odnawialnych, np. od właś-
ciciela farmy wiatrowej. Jak 
można się łatwo domyślić, 
dodatkowe koszty związane z 
zakupem zielonych certyfi katów 
przenoszone są na klientów, 
a więc finalnie każdy z nas 
dotuje farmy energetyczne, 
płacąc rachunki za prąd. 

Jeszcze kilka lat temu cena 
zielonych certyfi katów wynosiła 
nawet 280zł za MWh i wedle 
wszelkich prognoz miała nadal 
rosnąć. Dzięki temu inwestycje 
w farmy wiatrowe zwracały się 
w ciągu kilku lat. Sytuacja uległa 
jednak diametralnej zmianie. 
Dynamiczny rozwój energe-
tyki wiatrowej spowodował, 
że na rynku znalazło się zbyt 
dużo zielonych certyfi katów, 
co z kolei doprowadziło do 
ogromnego spadku ich ceny. 

Obecnie wynosi ona niewiele 
ponad 23 zł za MWh. 

Z danych Agencji Rynku 
Energii wynika, że w ubiegłym 
roku 70 proc. farm wiatro-
wych odnotowało straty na 
działalności energetycznej w 
łącznej wysokości 3 mld. zł. 
W ocenie prof. Władysława 
Mielczarskiego, eksperta w 
dziedzinie elektroenergetyki, 
choć ta kwota jest mocno prze-
sadzona, faktem jest, że nowe 
instalacje wiatrowe przestały być 
opłacalnym biznesem. – Starsze 
farmy wiatrowe wciąż przynoszą 
bardzo dobre dochody z dwóch 
powodów. Po pierwsze są to 
instalacje z drugiej ręki, które 
zostały sprowadzone niemal po 
cenie złomu z Europy Zachod-
niej, gdzie zostały wcześniej 
wyeksploatowane. Po drugie 
właściciele tych farm wiatrowych 
zawarli wcześniej z firmami 
energetycznymi długoletnie 
umowy dotyczące sprzedaży 

zielonych certyfi katów, kiedy 
ich cena wynosiła ok. 280 zł/
MWh. Takie umowy zawarł m.in 
Tauron czy Enea. Teraz koncerny 
energetyczne próbują różnymi 
metodami się z tych umów 
wycofać, ale jest to raczej niesku-
teczne. Natomiast rzeczywiście, 
jeżeli ktoś w ostatnim czasie 
zainwestował w nową instalację 
wiatrową i nie ma długotermino-
wego kontraktu z fi rmą energe-
tyczną, to w zeszłym roku odno-
tował stratę – tłumaczy ekspert 
z Politechniki Łódzkiej. 

Jak wskazuje prof. Mielczarski, 
obecny model funkcjonowania 
energetyki wiatrowej oparty w 
głównej mierze na dotacjach nie 
ma większego sensu. – Odna-
wialne źródła energii powinny 
działać na normalnym rynku, 
gdzie raz się zarabia, a raz traci. 
Nie powinniśmy ich dotować, 
a te dotacje są olbrzymie. W 
2015 roku bezpośrednie dotacje 
wyniosły 5 mld zł, a dotacje 

pośrednie poprzez utrzymy-
wanie rezerw w elektrowniach 
węglowych można szacować na 
3 mld. Razem daje to 8 mld zł i 
ta kwota cały czas rośnie – mówi 
prof. Władysław Mielczarski. 

Choć zwolennicy dotowania 
energii ze źródeł odnawialnych 
twierdzą, że jest to konieczne 
z uwagi na wymóg ograni-
czenia emisji CO2 nałożony na 
nasz kraj przez unijną politykę 
klimatyczno-energetyczną, ten 
cel można osiągnąć w inny, 
znacznie bardziej opłacalny 
sposób. – Ograniczenie emisji 
poprzez źródła odnawialne to 
jeden z najdroższych sposobów. 
Lepiej jest inwestować np. w 
nowe elektrownie węglowe. 
Każdy nowy blok węglowy ma 
emisję mniejszą rzędu 20 proc. 
– zaznacza ekspert w dziedzinie 
elektroenergetyki. 

Rozwijanie nowoczesnej 
energetyki węglowej ma również 
kluczowe znaczenie dla bezpie-

czeństwa energetycznego rozu-
mianego jako stabilne i ciągłe 
dostawy energii na potrzeby 
gospodarstw domowych i 
gospodarki po akceptowalnych 
cenach. W naszych warunkach 
klimatycznych nie zapewni nam 
tego ani wiatr ani fotowoltaika. 
– Zostają nam trzy technologie: 
gaz, atom i węgiel. Elektrownie 
nuklearne są bardzo drogie 
i trudno sobie wyobrazić, że 
będzie nas na nie stać. Gaz 
w Europie też jest drogi, do 
czego dochodzi jeszcze problem 
uzależnienia się od jego dostaw. 
Zostaje nam węgiel. Możemy 
całymi dniami mówić o różnych 
planach i programach dotyczą-
cych energetyki, ale pod koniec 
dnia i tak wszyscy będziemy się 
cieszyć, że elektrownie węglowe 
pracują i że mamy w domu 
prąd. Tak będzie jeszcze przez 
dziesiątki lat – konkluduje prof. 
Władysław Mielczarski. 
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Lepiej inwestować w węgiel, niż w farmy wiatrowe



W 
piątek,  23 
czerwca tele-
wizja TVS o 
godzinie 17.25 
(po serialu 

Robin z Sherwood) wyemi-
tuje teledysk pana Mariusza. 
– Będzie to cover utworu „Eli lama 
sabachtani” zespołu Wilki. To 
mój pierwszy teledysk nagrany w 
profesjonalnym studiu i pierwszy, 
który ukaże się w telewizji – mówi 
Mariusz Rosnowski.

Jak sam przyznaje, jego 
przygodzie z muzyką towa-
rzyszy tyle samo szczęścia, co 
i pecha. Do rozwijania talentu 
wokalnego zachęcali go już 
nauczyciele w szkole podsta-
wowej. Kończąc technikum 
zdecydował się zdawać do 
średniej szkoły muzycznej. Los 
chciał jednak, że w przeddzień 
egzaminu dostał zapalenia 
gardła. Niepowodzenie go 
jednak nie zniechęciło. Przez 
kilka lat brał lekcje śpiewu i 
gry na pianinie. – Potem były 
studia, wyjazd do Londynu i 
muzyka zeszła na dalszy plan. 
Po powrocie z Anglii przypadek 
sprawił, że wróciłem na dobre 
do śpiewania. Dzięki koleżance 
trafi łem na warsztaty gospel pod 
Krakowem. Potem zacząłem 

szukać chóru na Śląsku i tak 
trafiłem do chóru gospel 
„Z miłości” w Chorzowie. Do 
dzisiaj śpiewam w Chórze 

Śląskiej  Izby Lekarskiej 
– opowiada muzyk. 

Kolejny zbieg okolicz-
ności sprawił, że Mariusz 

Rosnowski spotkał na swojej 
muzycznej drodze Damiana 
Holeckiego, profesjonalnego 
muzyka znanego na Śląsku. 

– Damian szukał gitarzysty 
do nagrania coveru „Halle-
lujah” Leonarda Cohena. 
Nagranie wrzuciłem na swojego 

Facebooka i wtedy rozwiązał 
się worek z koncertami. Grałem 
m.in. w Teatrze Nowym w 
Zabrzu, czy na koncercie z 
okazji święta Chanuki w Pałacu 
Młodzieży w Katowicach orga-
nizowanym cyklicznie przez 
Aleksandra Fiszera Prezesa 
Klubu Niezależnych Stowarzy-
szeń Twórczych „Marchołt”. 
Każdy kolejny występ był 
okazją do nawiązania nowych 
muzycznych kontaktów i 
kolejnych koncertów. Zaczęło 
się to wszystko kręcić – mówi 
Mariusz Rosnowski. 

Nagranie coveru „Eli lama 
sabachtani” Wilków to kolejny 
etap w karierze pana Mariusza. 
Już teraz przygotowuje się do 
następnych nagrań, zarówno 
coverów, jak i własnych kompo-
zycji. – Zauważyłem, że to, co 
robię, się podoba, więc postano-
wiłem iść za ciosem. Mam już 
zaplanowane kolejne występy. 
W przyszłym roku zamierzam 
spróbować ruszyć z własnym 
materiałem, z utworami autor-
skimi. Tak, jak kazała mi pani 
profesor z podstawówki, staram 
się coś robić z tym głosem 
– mówi z uśmiechem śpiewa-
jący przewodniczący. 
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Musisz coś zrobić z tym głosem – usłyszał przed laty od nauczycielki w podstawówce. Dzisiaj regularnie 
koncertuje, nagrywa covery i komponuje własne utwory. Mariusz Rosnowski, przewodniczący Solidarności 
w Katowickim Centrum Onkologii łączy karierę muzyczną z pracą zawodową i działalnością związkową.

Zauważyłem, że moja muzyka się podoba 

Własna historia – własny komiks 
Oddział Instytutu Pamięci 
Narodowej zaprasza dzieci oraz 
młodzież do wzięcia udziału w 
„Warsztatach komiksowych z 
historią w tle”. Zajęcia zorga-
nizowane zostaną w dniach 
od 3 do 6 lipca w godzinach 
od 12.30-14.30 w Przystanku 
Historia-Centrum Eduka-
cyjne IPN w Katowicach im. 
Henryka Sławika. 

Warsztaty są skierowane 
do dzieci powyżej 10 roku 
życia. Poprowadzą je Gabriela 
Becla, plastyk, ilustrator, grafi k 
i nauczyciel oraz Zbigniew 
Tomecki, scenarzysta, story-
boardzista, autor tekstów i 
sloganów reklamowych, a także 
projektant. Gabriela Becla i 
Zbigniew Tomecki są autorami 
komiksów, okładek do książek 
i czasopism, ilustracji, plakatów 
oraz grafik. Do najbardziej 
znanych wydawnictw ich 
autorstwa należy trzyczęś-
ciowy komiks „Monte Casino”. 
– Chcemy pokazać dzieciom 
i młodzieży, w jaki sposób 
mogą opowiadać własne 
historie. Co trzeba zrobić, 
by wykonać własny komiks, 
jakie materiały dobrać, by jak 
najlepiej wykorzystać własne 
możliwości intelektualne i 
manualne. Będziemy także 
zachęcać młodych ludzi, do 
tego, by czytali jak najwięcej 
książek, oglądali dużo fi lmów 
i grali w gry komputerowe. 
Oczywiście w odpowiednich 

proporcjach i dostosowane do 
ich wieku. Tylko w ten sposób 
przestaje się być biernym 
odbiorcą, a staje się twórcą 
– mówi Zbigniew Tomecki. 
Podkreśla, że uczestnicy 
warsztatów najpierw wymyślą 
swoją historię i napiszą do 
niej scenariusz, a następnie 

na tej podstawie stworzą 
własny komiks.

Zapisy na warsztaty można 
zgłaszać drogą elektroniczną na 
adres: aleksandra.korol-chudy@
ipn.gov.pl lub telefonicznie: 
32 207 07 01 od poniedziałku 
do piątku w godz. 7.00-15.00.

AK
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Książka „High-tech za żelazną 
kutryną” to pierwsza publikacja 
IPN poświęcona rozwojowi 
elektroniki w PRL. Jej promocja 
odbędzie się 22 czerwca w 
Muzeum Historii Komputerów 
i Informatyki w Katowicach.

Książka „High-tech za 
żelazną kurtyną. Elektronika, 
komputery i systemy stero-
wania w PRL” to zbiór tekstów 
z konferencji pod tym samym 
tytułem, zorganizowanej we 
wrześniu 2015 roku. Zebrał 
je pomysłodawca panelu 
dr Mirosław Sikora, historyk 
z Oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej w Katowicach we 
współpracy z Piotrem Fugle-
wiczem z MHKiI. 

Książka, podzielona jest na 
trzy bloki tematyczne: technika, 
społeczeństwo, władza. Znajdują 
się w niej zarówno artykuły 
inżynierów, elektroników i 
informatyków na temat postępu 
naukowo-technicznego w PRL, 
jak również opinie historyków 
techniki, ekonomistów i kultu-
roznawców dotyczące m.in. 
oddziaływania w tym okresie 
myśli technicznej na społeczeń-
stwo. W publikacji zamiesz-
czone też zostały wykłady 
historyków zajmujących się 
problematyką służb specjalnych 
PRL. Ich celem jest pokazanie, 
że informatyka i elektronika 
były w okresie zimniej wojny 
ważnym obszarem rywalizacji 
pomiędzy dwoma systemami 

ekonomicznymi: kapitalizmem 
i socjalizmem. – W tym okresie 
pod względem rozwoju myśli 
technicznej w zakresie mikro-
elektroniki pozostawaliśmy 
w tyle za Zachodem średnio 
o 5-10 lat. Postęp poważnie 
blokowało embargo na handel 
zaawansowanymi technolo-
giami, nałożone przez USA 
i kraje Europy Zachodniej. 
Hamowała go także narzu-
cona przez Moskwę obozowi 
socjalistycznemu gospodarka 
planowa – tłumaczy dr Miro-
sław Sikora. 

H i s t o r y k  p o d k r e ś l a 
jednak, że mimo to w PRL 

dokonano interesujących 
wdrożeń technologicznych, 
tak w zakresie oprogramo-
wania jak i mikroelektroniki. 
Przykładem są komputery 
serii Odra 1200/1300 produ-
kowane we wrocławskim 
ELWRO, czy Mera-300/400, 
bazujące na modelu pionier-
skiej konstrukcji komputera 
osobistego inż. Jacka Karpiń-
skiego z początku lat 70. 

Promocja książki „High-tech 
za żelazną kurtyną” odbędzie 
się 22 czerwca o godz. 17.00 
w MHKiI Katowicach przy 
ul. Sienkiewicza 28.

BG
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Myśl techniczna w PRL 
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P
rzypomnijmy, iż z dniem 
1 stycznia 2017 roku 
weszła w życie ustawa 

z dnia 16 grudnia 2016 roku 
o zmianie ustawy o ochronie 
przyrody i ustawie o lasach. 
Znaczącej liberalizacji uległy 
wówczas zasady na jakich 
właściciel nieruchomości 
mógł wyciąć drzewo znaj-
dujące się na jego posesji. 
Po pół roku obowiązywania 
tych przepisów zdecydowano 
się jednak ponownie zaost-
rzyć wymagania dotyczące 
wycinki drzew. Dnia 29 
maja 2017 roku prezydent 
RP podpisał bowiem ustawę 
z dnia 11 maja 2017 roku o 
zmianie ustawy o ochronie 
przyrody. Znaczna część 
wprowadzanej nowelizacji 
wejdzie w życie w ciągu 
14 dni od ich ogłoszenia, a 
więc już w połowie czerwca 
2017 roku. 

Jedną z istotniejszych 
kwestii wprowadzonych 
wskazaną nowelizacją, jest 
fakt, iż wprowadzono szcze-
gółowe reguły postępowania 
dotyczące usunięcia drzew, 
które rosną na nieruchomoś-
ciach stanowiących włas-
ność osób fi zycznych i są 
usuwane na cele niezwiązane 
z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. Ustawa wpro-
wadza bowiem obowiązek 
zgłoszenia przez właściciela 
nieruchomości zamiaru 
usunięcia drzewa w przy-

padku gdy obwód pnia na 
wysokości 5 cm przekracza:

a) 80 cm – w przypadku 
topoli, wierzb, klonu jesiono-
listnego oraz klonu srebrzy-
stego;

b) 65 cm – w przypadku 
kasztanowca zwyczajnego, 
robinii  akacjowej oraz 
platanu klonolistnego;

c) 50 cm – w przypadku 
pozostałych gatunków 
drzew.

Zgłoszenie o którym 
mowa, zawierać będzie imię 
i nazwisko wnioskodawcy, 
oznaczenie nieruchomości 
z której drzewo ma być 
usunięte oraz rysunek albo 
mapkę określającą usytu-
owanie drzewa na nieru-
chomości. 

Zgłoszenie takie rodzić 
będzie po stronie organu 
obowiązek przeprowadzenia, 
w terminie 21 dni od jego 
dokonania, oględzin drzewa, 
które ma być usunięte i 
sporządzenie z tej czynności 
protokołu. Po dokonaniu 
oględzin, w terminie 14 
dni organ będzie mógł w 
drodze decyzji administra-
cyjnej wnieść sprzeciw. 
Co ciekawe, organ przed 
upływem tego terminu 
będzie mógł wydać zaświad-
czenie o braku podstaw 
do wniesienia sprzeciwu. 
Wydanie takiego zaświad-
czenia wyłączy możliwość 
wniesienia sprzeciwu oraz 

uprawni  do usunięcia 
drzewa.

Generalnie jednak możli-
wość usunięcia drzewa 
nastąpi dopiero w przy-
padku braku sprzeciwu 
ze strony odpowiedniego 
organu (wójta, burmistrza, 
prezydenta miasta). Organ, 
będzie mógł wnieść sprzeciw 
w przypadku lokalizacji 
drzewa:

a) na nieruchomości 
w p i s a n e j  d o  r e j e s t r u 
zabytków,

b) na terenie przezna-
czonym w miejscowym 
planie zagospodarowania 
przestrzennego na zieleń 
lub chronionym innymi 
zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania prze-
strzennego,

c) na terenach objętych 
formami ochrony przyrody, 
o których mowa w art. 6 ust. 
1 pkt 1–5 (tj. na terenach 
parków narodowych, rezer-
watów przyrody, parków 
krajobrazowych, obszarów 
chronionego krajobrazu, 
obszaru Natura 2000), jak 
również spełnienia przez 
drzewo kryteriów, o których 
mowa w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 40 
ust. 3 (uznanie za pomnik 
przyrody).

Należy jednak mieć 
również świadomość, iż 
jeżeli w ciągu 5 lat od doko-
nania oględzin wystąpi się 

o pozwolenie na budowę, 
a budowa ta będzie miała 
związek z prowadzoną 
działalnością gospodarczą 
i będzie realizowana na części 
nieruchomości gdzie stało 
drzewo, wówczas organ 
nałoży na właściciela nieru-
chomości obowiązek uisz-
czenia opłaty za usunięte 
drzewo. Wysokość opłat 
zostanie ustalona przez 
ministra właściwego do 
spraw środowiska w drodze 
rozporządzenia, które ma 
zostać wydane w ciągu 
miesiąca od dnia wejścia 
w życie nowelizacji ustawy. 

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 
informacji w departamencie 
prawnym CDO24 pod numerem 
telefonu 801 003 138. Pozo-
stałe osoby zainteresowane 
posiadaniem ochrony prawnej 
zapraszamy do zapoznania się 
z ofertą CDO24 na stronie 
internetowej www.cdo24.pl.

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2017 roku):   2.000 zł

» Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
(w I kwartale 2017 roku):  4.390,29 zł

» Najniższa emerytura 
(od 1 marca 2017 roku):  1.000 zł

»  Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy i renta rodzinna 
(od 1 marca 2017 roku):  1.000 zł

»  Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy (od 1 marca 2017 roku):  750 zł

»  Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą 
zawodową i renta rodzinna wypadkowa 
(od 1 marca 2017 roku):  1.200 zł

» Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą 
zawodową 
(od 1 marca 2017 roku):  900 zł

§

Wycinka drzew na prywatnej 
posesji – nowelizacja przepisów

Bilety do Energylandii 
dla członków Solidarności

Ogłoszenie

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 w terminie do 23 czerwca 
– odbiór 28 czerwca.

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

Martyna Bugajska
CDO24

Foto: fl ickr.com/greger.ravik
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» NIE WIEMY, KTO WYMYŚLA 
SKECZE ministrowi ochrony środowiska, 
ale z zazdrością musimy przyznać, że 
to pierwszoligowy artysta. Pomysł, aby 
minister Szyszko wystąpił w roli dorę-
czyciela przesyłek usiłującego wręczyć 
ministrowi spraw wewnętrznych kopertę 
zawierającą podobno list od „córki leśni-
czego”, ubawił nas do łez. Oczywiście 
większość podejrzewa, że to podanie o 
pracę w resorcie ministra Błaszczaka. My 
tak nie uważamy. My przypuszczamy, że 
córka leśniczego jest fryzjerką i wysłała 
ministrowi Błaszczakowi porady, jak sobie 
poradzić z niesforną grzywką. Na końcu 
w postscriptum dopisała: „I pod żadnym 
pozorem nie prasować żelazkiem!” 

» MIAŁO BYĆ ZABAWNIE, A WYSZŁA 
AFERA. Opozycja zażądała wyjaśnień. 
I w końcu minister Szyszko oświadczył 
za pośrednictwem Twittera, że jego 
biuro poselskie odeśle list do nadawcy 
z prośbą o skierowanie do właściwego 
organu. I teraz biedna córka leśniczego 
będzie musiała się przedzierać z rodzinnej 
gajówki przez chaszcze, chruśniaki i 
zagajniki do mieszczącej się za siedmioma 
lasami placówki Poczty Polskiej, uiścić 
opłatę za polecony i ponownie wysłać 
korespondencję do ministra Błaszczaka. 
Znając realia, to trochę potrwa. Taka 
szansa na zmianę fryzury szefa MSW 
została zaprzepaszczona. 

» PEŁO MIAŁO W OSTATNIM CZASIE 
używanie z listem córki leśniczego, a 
dobra zmiana z taśmami ks. Sowy zare-
jestrowanymi w słynnym przybytku 
Sowa&Przyjaciele (zbieżność nazwisk 
przypadkowa). Nagrania pohukiwań 
Sowy dużo mówią o kuchni decyzji 

personalnych dawnej ekipy rządzącej. 
Ale to rzecz na poważny tekst, a nie 
heheszki w naszej rubryce. Jednak jest 
rzecz, którą musimy tu odnotować. Otóż 
przez większość życia byliśmy przeko-
nani, że sowa wymawia tylko sylabę 
„hu”, a tu się okazało, że raczej preferuje 
„ku” oraz jeszcze parę innych, które 
składają się w określenia powszechnie 
uważane za obraźliwe. Jasne, że ksiądz 
powinien znać łacinę, ale żeby się tak 
cały czas popisywać? 

» A NA KONIEC ZAGADKA dla 
miłośników plemiennego podziału w 
polskiej polityce i polskich mediach. 

Otóż amerykańscy naukowcy odkryli 
i ogłosili, że nie jest ważne, czy z kranu 
leci ciepła woda , czy zimna. Jeśli myjesz 
ręce przez co najmniej 10 sekund, to 
zarówno ciepłą, jak i zimną wodą zabijasz 
tyle samo bakterii. Pytanie brzmi: Czy 
jest to informacja antypełowska, czy 
antypisowska i dlaczego? Dla ułatwienia 
dodamy, że nie ma znaczenia, czy 
mydło jest antybakteryjne, czy zwykłe, 
mydlane. Odpowiedzi proszę nadsyłać 
drogą pocztową, a nie przekazywać przez 
jakichś ministrów. Nie trzeba wkładać 
do kopert, można przesłać na kartkach 
pocztowych. 

PODRÓŻNY&GOSPODZKI

WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe ROZBAWIŁO nas to

Foto: esmem

Sąsiadka do sąsiadki:
– Moja córka będzie studiować 
drugi fakultet!
– A co, za pierwszym razem męża 
nie znalazła? 

***
Żona mówi zalotnie do męża:
– Tak dawno nie mówiłeś mi tych 
dwóch słów, które sprawiają, że 
cała drżę...
– Jakich?
– Kupię ci...

***
Do sklepu rybnego wchodzi wędkarz:
– Niech mi pan rzuci dwa spore 
sandacze.
Sprzedawca podaje mu ryby, ale 
klient nie jest zadowolony.
– Przecież mówiłem, żeby mi je 
pan rzucił.
– Ale dlaczego tak?
– Bo ja wtedy z czystym sumie-
niem powiem żonie, że je sam 
złapałem.

***
Wędkarz wracający z ryb trzeźwy i 
z rybą uważany jest za kłusownika.

***
Prawnik nie prosi o otwarcie okna. 
Prawnik wnosi o jego uchylenie

***
Trzech sprzedawców przechwala 
się osiągnięciami:
– Sprzedałem wieżę stereo głuchemu.
– A ja sprzedałem rakietę tenisową 
bezrękiemu.
– A ja sprzedałem facetowi zegar 
z kukułką.
– No i co w tym dziwnego? 
– dziwią się koledzy.
– Bo do tego opchnąłem mu 
worek karmy dla ptaków. 

Świeżo upieczony trener mówi 
do prezesa klubu:
– Potrzeba nam dwóch dobrych 
obrońców, już sobie ich wypa-
trzyłem, kosztują razem 3 miliony.
Prezes się zastanawia i po chwili 
mówi do trenera:
– Widzisz Włodek, za 3 bańki to 
ja mam 9 punktów w lidze.

***
Podczas rozprawy dotyczącej 
awantury w restauracji sąd pyta 
świadka, kelnera: 
– W jaki sposób oskarżony zakłócił 
spokój w lokalu? 
– Zażądał czystego obrusu, wysoki 
sądzie. 

***
Lekarz do pacjenta: 
– Nie wolno panu palić papie-
rosów, pić alkoholu i kawy. Musi 
pan cały czas stosować surową 
dietę, żadnych tłuszczy, skrobi i 
węglowodanów. Ze względu na 
serce proszę zaprzestać uprawiania 
seksu. No i najważniejsze... więcej 
radości z życia mój drogi, więcej 
radości z życia!

***
W pociągu babcia zwraca się do 
siedzącego „dresa”:
– Synku, mógłbyś mi zwolnić 
miejsce?
– Nie ma sprawy, babcia, w którym 
przedziale byś chciała?

***
Przychodzi baba do lekarza:
– Panie doktorze, na wstępie pragnę 
zaznaczyć, że jestem jeszcze dziewicą.
– A to się świetnie składa, bo ja 
właśnie jestem lekarzem pierw-
szego kontaktu.

Reklama

Reklama


