
Jak przyznają autorzy 
raportu NIK udział szarej 
strefy w gospodarce jest w 
Polsce wyższy od średniej 
unijnej. Jednak szacunki 

dotyczące jej rozmiarów 
znacznie różnią się między 
sobą z prostego powodu: szara 
strefa jako zjawisko pozostające 
w ukryciu, trudno jest precy-
zyjnie zmierzyć i policzyć, a 
jeszcze trudniej z nim walczyć. 

Jedno jest pewne, szara strefa 
wpływa negatywnie nie tylko 
na budżet państwa ze względu 
na nieodprowadzanie przez 
nieuczciwych przedsiębiorców 
należnych podatków i innych 
danin publiczno-prawnych, 
ale również na funkcjono-
wanie całej gospodarki i konku-
rencyjność uczciwych firm.
– Podmioty działające w szarej 
strefi e poprzez unikanie płacenia 
podatków czy niezachowywanie 
norm jakościowych stają się 
bardziej konkurencyjne od 
fi rm rzetelnie wywiązujących 
się z danin publicznych oraz z 
innych obowiązków – czytamy 
w raporcie NIK. 

Jedna piąta gospodarki
Autorzy raportu przytaczają 
różne szacunkowe dane doty-
czące wielkości szarej strefy w 
Polsce. Zgodnie z wyliczeniami 
GUS stanowiła ona w 2014 
roku 13,3 proc. gospodarki, 
według fi rmy badawczej EY 
Polska 12,4 proc. Instytut Badań 
nad Gospodarką Rynkową 
oszacował jej rozmiary na 19,5 
proc., a wg szacunków prof. 
Friedricha Schneidera, uzna-
nego w Europie badacza tego 
zjawiska, szara strefa stanowiła 
w 2014 roku 23,5 proc. całej 
polskiej gospodarki. 

Badania naukowca z Uni-
wersytetu w Linz cytowane 
w raporcie NIK wskazują, 
że szara strefa w naszym 
kraju stopniowo się kurczy 
– w 2015 roku odpowiadała 
za 23,3 proc. gospodarki, rok 
później za 23 proc. a w tym 
roku wyniesie 22,2 proc. To z 
pewnością pozytywna wiado-
mość, jednak owe 22,2 proc 
to ok. 430 mld zł. Kwota ta 
wystarczyłaby np. na sfi nan-
sowanie programu „Rodzina 
500 plus” przez 20 lat. 

Uszczelnienie systemu
Ograniczeniu szarej strefy 
mają służyć rozwiązania wdro-
żone w tym roku przez resort 
fi nansów. Chodzi m.in. o tzw. 
„pakiet uszczelniający VAT”, 
powołanie Krajowej Admini-
stracji Skarbowej czy obniżenie 
limitów transakcji gotówko-
wych. 23 czerwca podczas 
wystąpienia na XII zjeździe 
Klubów Gazety Polskiej w Spale 
wicepremier, minister rozwoju 
i fi nansów Mateusz Morawiecki 
stwierdził, że dzięki uszczel-
nieniu systemu podatkowego, 
w pierwszym pełnym roku 
reformy skarbowej do budżetu 
wpłynie dodatkowe 20 mld 
zł, czyli tyle, ile w ubiegłym 
roku trafi ło do naszego kraju 
z funduszy unijnych. 

Nawet jeżeli te zapowiedzi 
się potwierdzą, dotyczą one 
tylko sfery podatkowej, a więc 
jednego segmentu szarej strefy. 
Drugim jest rynek pracy, gdzie 
walka z tym zjawiskiem jest 
równie trudna lub nawet trud-

niejsza. Z badania „Shadow 
Economies in the Baltic Sea 
Region” przeprowadzonego 
przez Lithuanian Free Market 
Institute wynika, że całkowicie 
lub cześciowo „na czarno” 
w naszym kraju pracuje ok. 
2 mln osób. Tylko cześć z nich 
nie posiada żadnej umowy. 
Ponad połowa jest zatrudniona 
zupełnie legalnie, ale część 
wynagrodzenia otrzymuje 
„pod stołem”. 

Syndrom „pierwszej dniówki”
Sposobem na ukrócenie zatrud-
niania pracowników bez żadnej 
formalnej umowy mają być 
wprowadzone we wrześniu 
ubiegłego roku zmiany w 
przepisach dotyczące tzw. 
„syndromu pierwszej dniówki”. 
Wedle nowych zasad praco-
dawca ma obowiązek podpisać 
z pracownikiem umowę przed 
dopuszczeniem go do pracy. 
Wcześniej musiał to zrobić 
najpóźniej do końca pierwszego 
dnia pracy. Zapis ten pozwalał 

pracodawcom na odwlekanie 
formalności, a w przypadku 
kontroli na uniknięcie odpo-
wiedzialności za zatrudnianie 
„na czarno”. Wystarczyło, że 
podczas kontroli pracodawca 
i pracownik oświadczyli, że 
pracownik rozpoczął zatrud-
nienie w tym dniu. Pracownicy 
w obawie, że stracą pracę, 
zazwyczaj przystawali na takie 
rozwiązanie, a inspektorzy 
Państwowej Inspekcji Pracy 
byli wówczas bezradni. 

O wiele trudniejsza do 
wykrycia jest praca częściowo 
w szarej strefi e. Pan Dawid jest 
operatorem koparki w średniej 
wielkości fi rmie budowlanej. 
Jest zatrudniony na umowie o 
pracę na bardzo niskiej stawce, 
ale część wynagrodzenia otrzy-
muje „pod stołem”. Choć zdaje 
sobie sprawę, że taki układ nie 
jest dla niego korzystny, boi 
się upomnieć o swoje prawa 
lub poszukać nowego zatrud-
nienia. Pamięta kryzys w branży 
budowlanej sprzed kilku lat, 

gdy cieszył się, że ma jakąkol-
wiek pracę. – Teraz robota jest, 
ale nie wiadomo, co będzie za 
rok. Teraz przynajmniej wiem 
na czym stoję, a zmiana pracy 
to zawsze ryzyko. Jeśli ktoś ma 
małe dzieci, kredyt i zerowe 
oszczędności, trudno jest to 
ryzyko podjąć – tłumaczy. 

Społeczne przyzwolenie
Ograniczenie szarej strefy na 
rynku pracy jest bardzo trudne 
również ze względu na wciąż 
spore społeczne przyzwolenie 
dla tego zjawiska. Jak wynika z 
raportu „Shadow Economies in 
the Baltic Sea Region” jesteśmy 
znacznie bardziej wyrozumiali 
dla pracy „na czarno” niż dla 
innych rodzajów działalności 
w szarej strefi e. Zatrudnienie 
częściowo lub całkowicie „na 
czarno” akceptuje kolejno 42 i 
39 proc. Polaków. Tymczasem 
sytuację, w której przedsię-
biorca za sprzedany produkt 
lub usługę nie wystawia para-
gonu już tylko 28 proc. z nas. 

Z kolei przemyt lub niele-
galną produkcję papierosów 
czy alkoholu jest w stanie 
usprawiedliwić już tylko 17 
proc. Polaków. Choć wszystkie 
powyższe zjawiska będące 
częścią szarej strefy są równie 
szkodliwe postrzegamy je w 
zupełnie inny sposób. 

Przez to społeczne przy-
zwolenie cierpią wszyscy poza 
nieuczciwymi pracodawcami. 
Pracownicy zatrudniani w ten 
sposób nie odkładają żadnych 
składek na przyszłe emerytury 
lub odkładają je w bardzo 
niskiej wysokości. Z kolei 
uczciwi pracodawcy nie są 
w stanie konkurować z oszu-
stami. Traci wreszcie budżet 
państwa, czyli my wszyscy. 
Jak wynika z opracowania 
Państwowej Inspekcji Pracy: 
„Skutki „szarej strefy” dla 
budżetu państwa” tylko w 
2015 roku do państwowej kasy 
z tego powodu nie wpłynęło 
co najmniej 9 mld zł. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

4300 zł
jednorazowej nagrody 

otrzymają 4 września 
wszyscy  pracownicy 

Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej.
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Piotr Bienek: Ruch Śląsk może 
funkcjonować do września 2018 roku. 
Jego wcześniejsze wygaszenie nie ma 
merytorycznych podstaw. » STRONA 3

Lech Majchrzak: W ogłaszanych 
przez ArcelorMittal Poland przetargach 
kwestie pracownicze w ogóle nie są 
brane pod uwagę. » STRONA 4

430 mld zł – nawet tyle wg niektórych szacunków może wynieść w tym roku wartość szeroko 
rozumianej szarej strefy w polskiej gospodarce. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli stanowi ona jeden 
z głównych hamulców rozwoju naszego kraju. 

TRACĄ WSZYSCY POZA OSZUSTAMI

Foto: commons.wikimedia.org/Lestat (Jan Mehlich)



Z  D RU G I E J  S T R O N Y Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

KATOWICE 6-19.07.2017 |  Nr 24/2017  www.solidarnosckatowice.pl2

M
ój świętej pamięci dziadek potrafi ł 
naprawić niemal wszystko za pomocą 
śrubokręta i kombinerek. Czasem, 

gdy sytuacja była już naprawdę beznadziejna 
sięgał po broń ostateczną, czyli lutownicę, 
która miała moc większą niż czarodziejska 
różdżka Harrego Pottera. Trzymał ją w piwnicy 
razem z niezliczoną ilością wszelkiego rodzaju 
śrubek nakrętek i mnóstwa drobnych części, 
które był w stanie dopasować do dowolnego 
wyprodukowanego w tamtych czasach 
urządzenia użytku domowego. Pamiętam, 
że gdy dziadek coś naprawiał wolno mi 
było się przyglądać, ale w całkowitej ciszy 
z odpowiedniego dystansu, żeby nie psuć 
dziadkowej koncentracji. Patrzyłem na kolejne 
czynności dziadka z podziwem i napięciem, 
czekając aż naprawiany sprzęt w magiczny 
dla mnie sposób znów zacznie działać. 

Dzisiaj mojego dziadka określano by 
mianem złotej rączki. Gdy byłem mały, był on 
po prostu zwyczajnym chłopem, który raczej 
z konieczności niż z zamiłowania nauczył 
się reperować domowe sprzęty. Nie różnił 
się pod tym względem od swoich sąsiadów 
czy kolegów z pracy. Każdy w piwnicy czy 
na strychu miał w owych czasach podobne 
pudełeczka i skrzynki z wszelkiego rodzaju 
narzędziami. Dziadek nie miał ani większej 
niż inni wiedzy technicznej, ani zdolności 
majsterkowicza. Żył po prostu w miejscu i 
czasie, w którym zwykły mikser, był obiektem 
westchnień i oznaką luksusu. Luksusu, którego 
się nie wyrzucało, gdy się popsuł, ale napra-
wiało tak długo, jak było to możliwe. A gdy 
możliwe być przestawało, sprzęt nie trafi ał 
na śmietnik, tylko był starannie rozbierany 
na części pierwsze, które z kolei trafi ały do 
pudełeczek w piwnicy „bo mogą się jeszcze 
na coś przydać”. 

Ludzie byli wówczas inni, ale i jakość 
sprzętu była inna. Kultowe odkurzacze 
marki Predom Zelmer nie miały funkcji 
prania dywanów, ani specjalnych fi ltrów 
wyłapujących roztocza i alergeny. Były za 
to praktycznie niezniszczalne, a nawet gdy 
się zepsuły, można je było naprawić w domu 
przy użyciu prostych narzędzi. 

Niestety potem producenci zoriento-
wali się, że robienie solidnego sprzętu im 

się nie kalkuluje. Dużo bardziej zyskowna 
jest produkcja urządzeń tanich i marnej 
jakości, których nie opłaca się lub nie da 
się naprawić. Od lat mówi się, że wielkie 
koncerny celowo produkują różnego rodzaju 
urządzenia, tak aby psuły się kilka miesięcy 
po upływie okresu gwarancji. Baterie w tele-
fonach komórkowych po roku użytkowania 
rozładowują się po godzinie i coraz częściej 
nie da się ich wymienić na nowe. Kompu-
tery po kilku latach nie nadają się nawet 
do gry w pasjansa, a silniki samochodowe 

rozsypują się po przejechaniu odpowiedniej 
liczby kilometrów. 

Nie są to opowieści dla miłośników teorii 
spiskowych, ale najprawdziwsza prawda. 
3 lipca Parlament Europejski zapowiedział, 
że zwróci się do Komisji Europejskiej o 
opracowanie przepisów, które zmuszą 
producentów do zaprzestania procederu 
sztucznego skracania cyklu życia produktów. 
Europosłowie chcieliby też, aby producenci 
zwiększyli dostępność części zamiennych 
do sprzedawanych urządzeń oraz ułatwili 
możliwości ich naprawy. 

Rzadko kibicuję unijnym urzędnikom, ale 
w tym przypadku ściskam za nich mocno 
kciuki. Dziadek miał rację twierdząc, że 
nie należy niczego spisywać na straty, bo 
wszystko może się kiedyś na coś przydać. 
Okazuje się, że dotyczy to nawet Parlamentu 
Europejskiego. Kto by pomyślał? 

TRZECI Z CZWARTĄ:)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: youtube.com

Kultowe odkurzacze Predom 
Zelmer nie miały funkcji prania 
dywanów, ani specjalnych fi ltrów. 
Były za to praktycznie 
niezniszczalne.

INNI napisali

Strajk w British 
Airways

D
wutygodniowy strajk na tle płacowym 
prowadzi od 1 lipca 1/3 personelu 
pokładowego brytyjskich linii lotni-

czych British Airways. Organizatorem protestu 
jest związek zawodowy Unite, zrzeszający 
pracowników samolotów odbywających 
rejsy lokalne oraz długodystansowe.

Jak informują brytyjskie media, strajk to 
również odpowiedź związkowców na represje 
stosowane przez dyrekcję wobec pracow-
ników podczas wcześniejszych protestów 
związanych ze sporem płacowym. Chociaż 
ten trwający od ubiegłego roku konflikt 
został już w znacznej mierze uregulowany, 
to związkowcy nie zgadzają się z sankcjami 
nałożonymi na nich przez dyrekcję.

Agencje oceniają, że dla prestiżowych 
brytyjskich linii lotniczych strajk oznacza nie 
tylko odwołanie niektórych lotów i chaos 
na lotniskach, ale też dalsze nadszarpnięcie 
reputacji fi rmy. Szacują, że jego skutki może 
odczuć nawet 400 tys. pasażerów. Tymczasem 
dyrekcja w komunikacie zapewniła, że loty 
z portów Gatwick i London City odbędą 
się bez zakłóceń. Jedynie w największym 
londyńskim porcie Heathrow strajk może 
spowodować konieczność odwołania 
części połączeń. 

Węgierska ulga 
mieszkaniowa

B
lisko 50 tys. rodzin skorzystało już 
z rodzinnej ulgi mieszkaniowej, 
wprowadzonej przez węgierski rząd 

1 lipca 2015 roku. Do tej pory na ten cel 
przeznaczono już 126 mld forintów czyli 
406 mln euro. Tę informację przekazała 
dziennikarzom Katalin Novak, węgierska 
minister ds. rodziny, młodzieży i spraw 
międzynarodowych, podczas konferencji 
prasowej zorganizowanej 28 czerwca w 
Budapeszcie.

Do jednorazowej, bezzwrotnej ulgi na 
zakup, budowę lub powiększenie domu 
bądź mieszkania mają prawo małżonkowie, 
partnerzy lub osoby samotnie wychowu-
jące dzieci. Otrzymać ją mogą też tzw. 
„awansem” małżeństwa spodziewające 
się dziecka. Wysokość wsparcia zależy od 
liczby wychowywanych dzieci i wynosi od 
600 tys. do 10 mln forintów czyli od 1,9 do 
32,3 tys. euro. Wg Novak pod koniec 2016 
roku, aż 82 proc. osób, które otrzymały 
pomoc na najwyższą kwotę zadeklaro-
wało chęć posiadania kolejnego dziecka 
w przyszłości. Jej zdaniem to oznacza, że 
ulga może nie tylko pozytywnie wpłynąć 
na jakość życia obywateli, ale i decyzje o 
powiększeniu rodziny. 

Gdzie szukać 
wakacyjnej pracy

O
kres wakacyjny to dla wielu 
Polaków czas poszukiwania pracy 
w krajach europejskich. Zarobić 

tam można kilka razy więcej niż w Polsce. 
Jak donosi portal Polskatimes.pl różno-
rodne i dobrze płatne oferty czekają na 
Polaków nie tylko w Niemczech, Francji 
i Holandii, ale również w Czechach. To 
właśnie Czechy są krajem z najmniej-
szym obecnie bezrobociem w całej Unii 
Europejskiej. 

Na tamtejszym rynku pracy wciąż 
utrzymuje się duże zapotrzebowanie na 
pracowników. Ręce do pracy potrzebne 
są m.in. w sektorze produkcyjnym, gdzie 
można zarobić więcej niż w Polsce. Pensje 
na produkcji wynoszą od 22,6 a 31,5 zł 
za godzinę brutto. 

Dodatkowo do wypłaty pracownicy 
często dostają różnego rodzaju premie. 
Polskatimes.pl odwołuje się też do opinii 
ekspertów z Work Service S.A. którzy 
oceniają, że od początku 2017 roku zatrud-
nieniem w Czechach zainteresowanych 
jest coraz więcej Polaków. Wyjazdom za 
pracą do tego kraju sprzyja jego niewielka 
odległość od Polski i wspólnota kulturowa.

OPRAC. BEA

LICZBA tygodnia

21,5 proc.
tegorocznych maturzystów oblało egzamin 
dojrzałości. Centralna Komisja Egzaminacyjna 
poinformowała, że matury więcej niż z 
jednego przedmiotu nie zdało 6,7 proc. 
abiturientów liceów i techników. Z jednym 
przedmiotem nie poradziło sobie 14,8 proc. 
uczniów, którzy w sierpniu przystąpią do 
egzaminów poprawkowych. Pozostali będą 
musieli powtórzyć maturę za rok.
W maju do egzaminu dojrzałości przystąpiło 
258 tys. abiturientów szkół średnich.

Obrady ZR
» POTRZEBA WDROŻENIA REKOMPENSAT DLA 
PRZEDSIĘBIORSTW ENERGOCHŁONNYCH, rola 
Solidarności w pracach nad nową konstytucją, a także 
przygotowania do wyborów w związku na kadencję 
2018-2022 były tematami posiedzenia Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, które odbyło się w 
Katowicach 22 czerwca. 
Członkowie ZR wyrazili rosnące zniecierpliwienie brakiem 
postępów w kwestii włączenia założeń przyjętego w ubiegłym 
roku przez WRDS w Katowicach „Porozumienia na rzecz 
zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego” do 
rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, nazywanej 
potocznie „planem Morawieckiego”. Wskazali również na 
brak działań rządu w kwestii rekompensat dla przemysłu 
energochłonnego w związku z obostrzeniami unijnej polityki 
klimatyczno-energetycznej, w szczególności niekorzystną dla 
naszego kraju reformą systemu EU-ETS.  
Podczas obrad omówiono również nową ordynację 
wyborczą przyjętą przez Komisję Krajową NSZZ Solidarność 
na czerwcowym posiedzeniu. Powołano także członków 
Regionalnej Komisji Wyborczej, która będzie odpowiedzialna 
za przeprowadzenie wyborów w związku na kadencję 2018-
2022. Przewodniczącym RKW został Mirosław Truchan, 
wiceprzewodniczący ZR ds. struktur terenowych.
Członkowie Zarządu Regionu dyskutowali również 
o konieczności zaangażowania się Solidarności w 
zapowiedziane przez prezydenta Andrzeja Dudę 
referendum konstytucyjne oraz w proces tworzenia 
nowej ustawy zasadniczej. ZR zwrócił również uwagę na 
potrzebę wzmocnienia kompetencji oraz usprawnienia 
funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego oraz 
Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. 

Minister złamał zasady
» SOLIDARNOŚĆ ZAWIESIŁA UDZIAŁ W PRACACH 
Branżowego Zespołu Trójstronnego przy Ministrze Zdrowia. 
Na decyzję podjętą w tej sprawie przez Krajowy Sekretariat 
Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność wpływ miało przyjęcie 
przez Sejm i Senat ustawy o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego pracowników służy zdrowia, 
bez uwzględnienia poprawek strony związkowej. 
Dotyczyły one wzrostu płac wszyskich pracowników 
placówek medycznych, w tym także m.in. sanitariuszy 
i salowych. – Wobec nierespektowania przez Ministra 
Zdrowia zasad dialogu społecznego i podejmowania 
kluczowych dla środowiska decyzji bez konsultacji 
społecznych, Rada Sekretariatu Ochrony Zdrowia postanawia 
zawiesić swój udział w pracach Branżowego Zespołu 
Trójstronnego przy Ministrze Zdrowia – podkreślono w 
oświadczeniu wydanym 4 lipca przez KSOZ.

AND, AGA

KRÓTKO 

UWAGA
Drodzy Czytelnicy, informujemy, że następny 
numer Tygodnika Śląsko-Dąbrowskiego 
ukaże się 20 lipca.

Redakcja TŚD

Komunikat



N
agroda zosta-
nie wypłacona 
4 września. Otrzy-
mają ją wszyscy 
pracownicy JSW 

zatrudnieni na dzień 31 sierpnia. 
Jak wskazano w porozumieniu 
nagroda jest związana z dobrą 
sytuacją fi nansową spółki oraz 
z wyrzeczeniami pracowni-
ków w ostatnich latach, które 
uchroniły JSW od upadłości.

Chodzi o porozumienie 
z września 2015 roku, w 
wyniku którego zawieszono 
część elementów wynagrodzeń 
osób zatrudnionych w JSW. 
Wedle szacunków związków 
zawodowych pracownicy stra-
cili wówczas od 20 do 25 proc 
swoich dochodów. – Tylko 
dzięki poświęceniu i determi-
nacji pracowników udało się 
wówczas uratować JSW i nie 
dopuścić do sprzedaży poszcze-
gólnych kopalń prywatnym, 
zagranicznym właścicielom. 
W porozumieniu z 2015 roku 
zostało zapisane, że jeżeli 
warunki ekonomiczne na to 
pozwolą, będzie możliwa rene-
gocjacja tego dokumentu na 
korzyść pracowników. Nagroda, 
która zostanie wypłacona 
4 września to nic innego, jak 
rekompensata za utracone 
przez pracowników elementy 

wynagrodzenia – mówi Roman 
Brudziński, wiceprzewodniczący 
Solidarności w JSW.

Jednorazowa nagroda, która 
trafi  na konta pracowników 

JSW na początku września, 
to już drugie tego typu świad-
czenie wynegocjowane przez 
reprezentatywne organizacje 
związkowe w JSW w tym roku. 

6 marca pracownicy otrzymali 
nagrodę, której wysokość była 
wyliczana indywidualnie na 
podstawie kilku wskaźników. 
– Merytoryczny i konstruktywny 

dialog z zarządem po raz kolejny 
przynosi wymierne efekty dla 
załóg w postaci konkretnych 
pieniędzy. Można oczywi-
ście opierać się na populizmie 

i graniu na ludzkich emocjach, 
tak jak robią to niektóre związki 
zawodowe w JSW, ale życie 
szybko weryfi kuje skuteczność 
takich działań – podkreśla 
wiceprzewodniczący.

W połowie lipca w JSW mają 
ruszyć rozmowy dotyczące 
nowego Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy, który w 
sposób systemowy ureguluje 
warunki pracy i płacy w spółce. 
– To na pewno będą trudne 
rozmowy wymagające pragma-
tycznego i odpowiedzialnego 
podejścia obu stron. Liczymy, że 
w miarę krótkim czasie będziemy 
mogli wyjść do pracowników z 
wynegocjowanym projektem 
nowego układu zbiorowego, 
który następnie zostanie 
poddany ich ocenie – mówi 
Roman Brudziński.

Grupa Kapitałowa JSW 
zamknęła pierwszy kwartał 2017 
roku zyskiem netto wynoszącym 
863 mln zł. W analogicznym 
okresie ubiegłego roku Grupa 
odnotowała stratę na poziomie 
niespełna 60 mln zł. Wynik 
samej JSW w pierwszym kwar-
tale bieżącego roku był jeszcze 
lepszy. Spółka przyniosła zysk 
na poziomie 955,4 mln zł netto, 
wobec 62 mln w pierwszym 
kwartale 2016 roku. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

G Ó R N I C T WOZarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
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28 czerwca reprezentatywne organizacje związkowe w Jastrzębskiej Spółce Węglowej podpisały 
z zarządem spółki porozumienie, na mocy którego pracownicy otrzymają jednorazową nagrodę w wysokości 
4300 zł netto. Od 1 lipca z 14 do 19 zł wzrośnie również wartość posiłków regeneracyjnych, czyli tzw. „fl apsów”.

Jednorazowa nagroda w JSW

Foto: TŚD

Górnicze związki zawodowe 
zwróciły się do premier Beaty 
Szydło o interwencję w sprawie 
przyspieszenia prac legis-
lacyjnych nad rządowym 
projektem ustawy o ekwi-
walencie pieniężnym z tytułu 
prawa do bezpłatnego węgla 
dla emerytów i rencistów 
górniczych. W przypadku 
braku realizacji tego postu-
latu związkowcy zapowiadają 
manifestację. 

W piśmie skierowanym do 
premier Szydło 26 czerwca 
przedstawiciele górniczych 
central związkowych wskazali, 
że od października ubiegłego 
roku Komitet Ekonomiczny 
Rady Ministrów nie podjął 
żadnej decyzji w sprawie 
rządowego projektu ustawy, 
który gwarantuje górniczym 
emerytom i rencistom ekwi-
walent z ZUS za należny im 
bezpłatny węgiel. – Wśród 
emerytów i rencistów, którzy 
zostali pozbawieni prawa do 
bezpłatnego węgla, narasta 
zniecierpliwienie. W przy-
padku braku podjęcia działań 
przyspieszających decyzję w 
przedmiotowej sprawie związki 
zawodowe górnictwa węgla 
kamiennego będą zmuszone 

do zorganizowania manifestacji 
celem wyrażenia dezapro-
baty dla przedłużającego się 
rozwiązania przedmiotowego 
problemu – czytamy w piśmie 
skierowanym do szefowej rządu 
przez przedstawicieli górniczych 
związków zawodowych. 

Przedstawiciele związko-
wych central przypomnieli, 
że 9 czerwca z wnioskiem 
do KERM o przyspieszenie 
prac nad projektem ustawy 
wystąpił również minister 
energii. Projekt przygotowany 
w resorcie energii gwarantuje 
uprawnionym emerytom i 
rencistom górniczym wypłatę 
za pośrednictwem ZUS ekwiwa-
lentu pieniężnego za należny im 
bezpłatny węgiel. W ostatnich 
latach znaczna część uprawnio-
nych została pozbawiona tego 
świadczenia poprzez decyzję 
zarządów poszczególnych 
spółek węglowych.

Oprócz projektu rządowego 
regulującego kwestie upraw-
nień do bezpłatnego węgla dla 
byłych pracowników kopalń 
istnieje też złożony w ubiegłym 
roku projekt obywatelski, pod 
którym podpisało się przeszło 
126 tys. osób. 

KAR

Apel w sprawie 
bezpłatnego węgla

Foto: commons.wikimedia.org/Omega933

Polityka faktów dokonanych
Choć ofi cjalnie nikt tego nie 
ogłosił, Ruch Śląsk kopalni 
Wujek najprawdopodob-
niej będzie fedrował tylko 
do końca roku. W ocenie 
kopalnianej Solidarności 
polityczna decyzja w tej 
sprawie już zapadła, choć 
zespół, który miał ocenić 
perspektywy funkcjono-
wania kopalni formalnie 
nadal pracuje. 

Funkcjonowanie Ruchu 
Śląsk kopalni Wujek było 
jedną z kwestii spornych 
podczas negocjacji poprze-
dzających połączenie Polskiej 
Grupy Górniczej i Katowi-
ckiego Holdingu Węglowego. 
We wstępnym projekcie poro-
zumienia znalazł się zapis, 
zgodnie z którym kopalnia 
miała zakończyć eksploatację 
jeszcze w 2017 roku, na co 
nie zgodziła się Solidarność 
i inne związki zawodowe. 
Ostatecznie uzgodniono, że o 
przyszłości Śląska zdecyduje 
zespół ekspertów. – W pracach 
zespołu biorą udział m.in. 
najwyższej klasy specjaliści z 
Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie, Politechniki 
Śląskiej, Głównego Instytutu 
Górnictwa oraz Instytutu 
Technik Innowacyjnych 
Emag. Z przeprowadzonych 
analiz wynika, że kopalnia 

może w uzasadniony ekono-
micznie sposób funkcjonować 
co najmniej do września przy-
szłego roku i jej wygaszenie 
jeszcze w roku 2017 nie ma 
merytorycznych i biznesowych 
podstaw – mówi Piotr Bienek. 

Choć prace zespołu eksper-
ckiego formalnie nadal trwają, 
w kopalni prowadzone są 
działania świadczące o tym, 
że zakład zostanie zlikwi-
dowany z końcem roku. W 
czerwcu cały oddział przygo-
towawczy Ruchu Śląsk został 
przeniesiony do kopalni 
Murcki-Staszic, co w prak-
tyce uniemożliwia kopalni 

uruchomienie jakichkol-
wiek nowych wyrobisk. 
– W rejonie, w którym obecnie 
prowadzona jest eksploatacja 
w przyszłym roku można 
by uruchomić jeszcze dwie 
ściany i wydobyć 850 tys. ton 
najwyższej jakości węgla z 
tzw. warstwy siodłowej. Nie 
wymaga to kosztownych 
robót przygotowawczych. 
Te dwie ściany pozwoliłyby 
kopalni zamknąć przyszły 
rok zyskiem na poziomie 
przekraczającym 20 mln zł 
– wskazuje przewodniczący. 

W ocenie Piotra Bienka 
za umożliwieniem Ruchowi 

Śląsk fedrowania jeszcze 
w 2018 roku przemawiają 
również  inne  aspekty. 
–  W ten sposób mogli -
byśmy w spokoju dokonać 
alokacji pracowników do 
innych kopalń, odzyskać 
na powierzchnię kosztowny 
sprzęt. Niestety rządzący 
polskim górnictwem po raz 
kolejny stosują politykę 
faktów dokonanych, tak jak 
było to w przypadku kopalni 
Makoszowy czy Krupiński. 
Z jednej strony trwają prace 
zespołu, wszyscy twierdzą, 
że nic nie jest przesądzone, a 
z drugiej po cichu likwiduje 
się kopalnię – podkreśla szef 
Solidarności w Ruchu Śląsk. 

Atmosfera wśród pracow-
ników rudzkiej części kopalni 
Wujek jest bardzo napięta. 
– Ludzie czują coraz większą 
frustrację, boją się o przyszłość. 
Zdajemy sobie sprawę, że złoża 
naszej kopalni się kończą. Nikt 
nie oczekuje, że będziemy 
fedrować jeszcze 20 lat. Każdy 
jednak miał nadzieję, że po 
ostatnich wyborach wreszcie 
będziemy traktowani fair, że 
decyzje będą podejmowane z 
zachowaniem elementarnych 
standardów, z otwartą przy-
łbicą. Tak się jednak nie dzieje 
– wskazuje Bienek. 

ŁK
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W 
ogłaszanych 
przez AMP 
przetargach 
kwestie pra-
cownicze w 

ogóle nie są brane pod uwagę. 
Wygrywają je te fi rmy, które 
zaproponują najniższą cenę 
– mówi Lech Majchrzak, wice-
przewodniczący Solidarności 
w AMP w Dąbrowie Górniczej. 
Jak informuje, fi rma, której uda 
się wygrać przetarg zaczyna 
werbować ludzi do pracy, 
szukając pracowników m.in. 
wśród osób zatrudnionych w 
ArcelorMittal Poland lub w 
jednej ze spółek świadczących 
usługi na rzecz AMP: Synergy 
Platform lub Ananke Business 
Communication. – Osobom 
tym zazwyczaj proponuje 
się umowy cywilnoprawne 
i znacznie gorsze warunki 
płacowe, najczęściej minimalną 
stawkę godzinową, która 
obecnie wynosi 13 zł brutto. 
Pracownicy ci wykonują bardzo 
ciężką pracę, są zatrudnieni w 
systemie czterobrygadowym 
– mówi Lech Majchrzak.

Podkreśla, że pracownicy 
zatrudnieni bezpośrednio 
w AMP nie godzą się gorsze 
warunki płacowe. Osoby, które 
nie chcą pracować w nowej 
firmie, są przenoszone na 
inne wydziały ArcelorMittal 
Poland. Z informacji, które 
docierają do organizacji związ-
kowych wynika, że nie wszyscy 

pracownicy AMP zgodzili się 
na przeniesienia, część osób 
złożyło wypowiedzenia, inne 
zostały zwolnione. Natomiast 
pracownicy zatrudnieni w 
spółkach Synergy Platform i 
Ananke Business Communi-

cation przeważnie odrzucają 
ofertę nowej fi rmy i rezygnują 
z pracy. – Tylko kilka osób 
zgodziło się przyjąć gorsze 
warunki. Z naszych szacunków 
wynika, że z pracy w AMP, 
Synergy Platform i Ananke 

Business Communication już 
odeszło ok. 30 pracowników 
– mówi wiceprzewodniczący 
Solidarności w dąbrowskim 
oddziale AMP.

Problem przekazywania 
fi rmom zewnętrznym obsługi 

części maszyn, procesów 
technologicznych, czy prac 
remontowych najbardziej 
widoczny jest w Zakładzie 
Wielkie Piece w Dąbrowie 
Górniczej. Na początku tego 
roku fi rmie zewnętrznej powie-

rzono obsługę bazy przeła-
dunku rud w Sławkowie. 
W tej chwili prowadzone są 
kolejne przetargi m.in. na 
transport taśmociągami rudy 
żelaza. – Z informacji, które 
do nas docierają wynika, że 
pracodawca planuje prze-
kazać firmie zewnętrznej 
także m.in. transport mate-
riałów między Sławkowem i 
Dąbrową Górniczą i niektóre 
usługi, remonty oraz sprzą-
tanie wagonów. Obawiamy 
się, że tylko w oddziale AMP 
w Dąbrowie Górniczej w 
wyniku tych działań pracę 
może stracić ok. 100 osób, 
a podobne praktyki mają 
miejsce także w krakowskim 
oddziale koncernu – mówi 
Lech Majchrzak.

Na początku czerwca orga-
nizacje związkowe działające w 
ArcelorMittal Poland zwróciły 
się do pracodawcy z kolejnym 
pismem, w którym skryty-
kowały tego typu działania 
i zażądały ich wstrzymania. 
22 czerwca przedstawiciele 
związków zawodowych spot-
kali się z zarządem spółki, ale 
podczas rozmów nie udało 
się skłonić pracodawcy do 
odstąpienia od przetargów. 
– Nie wykluczamy przepro-
wadzenia protestu w obronie 
miejsc pracy – dodaje wice-
przewodniczący Solidarności 
w AMP w Dąbrowie Górniczej.

AGNIESZKA KONIECZNY

W ArcelorMittal Poland trwa proces przekazywania kolejnych prac fi rmom zewnętrznym, co prowadzi do 
zwolnień lub pogorszenia warunków zatrudnienia pracowników AMP oraz spółek świadczących usługi na 
rzecz koncernu. Jak wynika z szacunków związkowców pracę straciło już ok. 30 osób, a kolejnych 100 pracowników jest 
zagrożonych utratą zatrudnienia. 

Zysk koncernu kosztem pracowników

Foto: TŚD

Podwyżki wynagrodzeń w PKP Cargo
Związki zawodowe działające w 
PKP Cargo podpisały z zarządem 
spółki porozumienie płacowe. 
Zgodnie z jego zapisami wyna-
grodzenia zasadnicze zdecydo-
wanej większości pracowników 
fi rmy wzrosną średnio o 165 
zł brutto, wraz z pochodnymi 
będzie to ok. 310 zł brutto.

Jak informuje Henryk 
Grymel, przewodniczący 
Krajowej Sekcji Kolejarzy 
NSZZ Solidarność o wysokości 
podwyżek w poszczególnych 
zakładach spółki zdecydują 
ich dyrektorzy wspólnie z 
przedstawicielami zakłado-
wych organizacji związko-
wych. Podwyżki wejdą w życie 
1 września. – Wraz z pochod-
nymi, takimi jak dodatki stażowe, 
za pracę w godzinach nadlicz-
bowych, czy w warunkach 
szkodliwych, wynagrodzenia 
wzrosną średnio o ok. 310 zł 
– mówi Henryk Grymel.

Zgodnie z porozumieniem 
podpisanym 23 czerwca, na 
innych zasadach wzrosną wyna-
grodzenia pracowników admini-
stracji oraz kadry kierowniczej. 
Chodzi o ok. 2750 osób.

– Każda z tych osób otrzyma 
ok. 104 zł brutto, jako podwyż-
szenie wskaźnika wynagradzania 
oraz podwyżkę wynoszącą 
średnio 200 zł na etat, której 
wysokość dla poszczególnych 
pracowników będzie miała 
charakter uznaniowy – wyjaśnia 
Henryk Grymel.

PKP Cargo jest najwięk-
szym kolejowym przewoźni-
kiem towarowym w Polsce i 
drugim pod względem wiel-
kości w Unii Europejskiej. 
Spółka podzielona jest na 
7 zakładów, w których w sumie 
zatrudnionych jest blisko 18 tys. 
pracowników. W spółkach zależ-

nych od PKP Cargo pracuje ok. 
4 tys. osób. – Podczas rozmów 
zarząd PKP Cargo zobowiązał 
się, że będzie dążył do tego, by 
podobne podwyżki otrzymali 
także pracownicy spółek zależ-
nych – mówi przewodniczący 
kolejarskiej Solidarności.

AK
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Jest pakiet gwarancji: 
nie będzie zwolnień
Przedstawiciele organizacji 
związkowych wynegocjowali 
z dyrekcjami zawierciańskiego 
szpitala powiatowego i Zespołu 
Lecznictwa Ambulatoryjnego 
w Zawierciu pakiet gwarancji 
pracowniczych. 

Dokument ma związek z 
planowanym przejęciem ZLA 
przez szpital. Zakłada on m.in. 
gwarancje pracy dla personelu 
ZLA na okres nie krótszy niż 
4 lata oraz utrzymanie wyna-
grodzeń w obydwu placówkach 
co najmniej na dotychczasowym 
poziomie. 

Jak informuje Małgorzata 
Grabowska, przewodnicząca 
Solidarności służby zdrowia w 
Zawierciu uchwałę o fuzji Szpi-
tala Powiatowego w Zawierciu 
i ZLA Rada Powiatu Zawier-
ciańskiego podjęła 19 czerwca. 
Proces łączenia placówek ma 
zostać zakończony przed 21 
września. – Udało nam się 
podpisać dobre porozumie. 
Osłonami objęci zostali zarówno 
pracownicy szpitala, jak i ZLA, 

którzy mają gwarancje, że nie 
zostaną zwolnieni i nie stracą 
na wynagrodzeniach – mówi 
Małgorzata Grabowska.

Jeden z punktów dokumentu 
podpisanego 21 czerwca stanowi, 
że pracownicy nie będą przeno-
szeni między szpitalem i ZLA. 
– Zależało nam, aby po połączeniu 
nie doszło do rotacji personelu, 
co mogłoby być niekorzystne, 
nie tylko dla pracowników, ale 
także dla pacjentów – podkreśla 
przewodnicząca.

Uzgodniono również, że 
w najbliższych tygodniach 
rozpoczną się rozmowy doty-
czące regulaminów pracy i 
wynagradzania, które zaczną 
obowiązywać po połączeniu 
placówek. – Będziemy się starali 
ujednolicić te dokumenty, wybie-
rając rozwiązania najbardziej 
korzystne dla pracowników 
– zaznacza Grabowska.

W Szpitalu Powiatowym w 
Zawierciu oraz w ZLA pracuje 
łącznie ponad 700 osób.

AGA



W
ysokość premii 
w poszczegól-
n y c h  s p ó ł -
kach zostanie 
u z g o d n i o n a 

przez reprezentantów związków 
zawodowych i przedstawicieli 
zarządów tych spółek. – Pracow-
nicy mogą mieć poczucie stabi-
lizacji i pewność, że w tym roku 
oraz w ciągu najbliższych dwóch 
lat otrzymają dodatkowe środki 
– mówi Waldemar Sopata, prze-
wodniczący Rady Społecznej w 
Grupie Tauron. Podkreśla, że 
podczas rozmów wynegocjo-
wano kwotę bazową, a wyso-
kość premii w poszczególnych 
spółkach zostanie uzgodniona 
przez ich zarządy oraz reprezen-
tantów związków zawodowych 
w oparciu o wskaźniki ekono-
miczne. Brane będą pod uwagę 
zarówno wyniki całej Grupy jak 
i poszczególnych spółek.

Zgodnie z zapisami porozu-
mienia ramowego podpisanego 
8 czerwca, premia za 2017 rok 
zostanie wypłacona najpóźniej 
31 sierpnia. Jednorazową premię 
pracownicy Grupy Tauron PE 
otrzymają także w przyszłym 
roku, natomiast w IV kwartale 
2018 roku rozpoczną się nego-
cjacje dotyczące wzrostu płac 
zasadniczych w 2019 roku.

Rozmowy z przedstawicie-
lami zarządu prowadzone były 
przez reprezentantów związków 
zawodowych od marca tego 
roku. – Obie strony nie są do 
końca zadowolone, co świadczy 

o tym, że negocjacje były bardzo 
trudne. Plany rzeczowo-fi nan-
sowe na ten rok nie zakładały 
żadnych regulacji płacowych. 
Środki na premie udało się wypra-
cować poprzez wprowadzenie 
w poszczególnych spółkach 
programów poprawy efektywności 
– mówi Waldemar Sopata.

Tauron Polska Energia jest jednym 
z największych podmiotów gospo-
darczych w Polsce. Grupa zajmuje 
się m.in. wydobyciem węgla, wytwa-
rzaniem, dystrybucją i sprzedażą 
energii elektrycznej oraz ciepła. W 
jej skład wchodzą spółki: Tauron 
Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, 
Tauron Ekoenergia, Tauron Dystry-

bucja, Tauron Ciepło oraz Taruon 
Sprzedaż i Tauron Obsługa Klienta. 
Łącznie w Tauron Polska Energia 
zatrudnionych jest ponad 24 tys. 
osób. W skład Rady Społecznej 
działającej w Tauron PE wchodzą 
przedstawiciele trzech reprezenta-
tywnych organizacji związkowych.
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Jednorazowa premia w tym i w przyszłym roku oraz podwyżki płac zasadniczych 
w 2019 roku – to najważniejsze zapisy ramowego porozumienia płacowego podpisanego przez 
zarząd Grupy Tauron Polska Energia oraz prezydium działającej w Grupie Rady Społecznej. 

Ramowe porozumienie 
płacowe w Grupie Tauron 

KRÓTKO

Rafamet
» O 200 ZŁ BRUTTO WZROSŁY OD CZERWCA 
miesięczne płace zasadnicze w Fabryce Obrabiarek 
Rafamet w Kuźni Raciborskiej. Wyższe wynagro-
dzenia wpłyną na konta pracowników na początku 
lipca. Wzrost płac gwarantuje porozumienie 
pomiędzy zarządem spółki a zakładowymi organi-
zacjami związkowymi podpisane pod koniec maja.
Jak mówi Jan Filas, szef zakładowej Solidarności, 
podwyżkę pracownicy dostaną już drugi rok z 
rzędu. Wcześniej pracodawca m.in. ze względu 
na brak odbiorców na wyroby fabryki, godził 
się wyłącznie na wypłatę premii kwartalnych. 
– Wtedy to był jedyny sposób na zrekompen-
sowanie pracownikom braku podwyżek. Teraz 
sytuacja zakładu ustabilizowała się na tyle, że 
możemy wreszcie rozmawiać z zarządem o wzro-
ście wynagrodzeń zasadniczych na przyzwoitym 
poziomie – dodaje Filas. 
Zaznacza, że dzięki podwyżce zeszłorocznej 
oraz obecnej, którą pracownicy otrzymają na 
początku lipca, płace zasadnicze w fi rmie w 
sumie wzrosną średnio o 400 zł brutto. 
Rafamet zatrudnia około 360 pracowników. 
Fabryka produkuje m.in. obrabiarki dla kolejnictwa 
oraz specjalne.

Starostwo w 
Tarnowskich Górach
» ZWIĄZKOWCY Z MIĘDZYZAKŁADOWEJ 
SOLIDARNOŚCI Starostwa Powiatowego w 
Tarnowskich Górach wynegocjowali podwyżki 
płac zasadniczych w miejscowym Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie oraz w Starostwie 
Powiatowym w Gliwicach. 
O 200 zł brutto wzrosną wynagrodzenia w tarno-
górskim PCPR. Podwyżka wypłacona zostanie 
razem z wypłatą za czerwiec. Z kolei pracownicy 
starostwa w Gliwicach wyższe wynagrodzenia 
otrzymali już na początku czerwca. Wzrost płac 
wyniósł tam średnio 250 zł brutto. 
Jak informuje Elżbieta Susek, przewodnicząca 
międzyzakładowej Solidarności w Starostwie 
Powiatowym w Tarnowskich Górach, podwyżki 
pracownicy obu instytucji dostają co roku. To 
efekt uzgodnień zawartych przed kilkoma laty 
pomiędzy władzami obu samorządów a związ-
kowcami. Dotyczyły one uwzględniania w budże-
tach powiatów corocznego wzrostu płac w tych 
jednostkach. O jego wysokości w danym roku 
strony decydują wspólnie podczas negocjacji płaco-
wych. – Podwyżka płac zasadniczych oznacza, 
że rosną również wszystkie jej pochodne, w tym 
bardzo ważna dla pracowników tzw. wysługa lat 
– zaznacza przewodnicząca międzyzakładowej 
Solidarności, zrzeszającej pracowników tych dwóch 
jednostek samorządowych.
PCPR w Tarnowskich Górach zatrudnia 20 pracow-
ników. W Starostwie Powiatowym w Gliwicach 
pracuje 160 osób. 

Alba MPGK 
Dąbrowa Górnicza
» OD 1 LIPCA W SPÓŁCE ALBA MIEJSKIE 
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMU-
NALNEJ w Dąbrowie Górniczej średnio o 300 
zł brutto wzrosną płace zasadnicze. Podwyżkę 
gwarantuje porozumienie zawarte 27 czerwca 
pomiędzy zarządem spółki a dwoma zakłado-
wymi organizacjami związkowymi: Solidarnością i 
Związkiem Zawodowym Pracowników Gospodarki 
Komunalnej i Terenowej.
Jak informuje Tadeusz Bączek, przewodniczący 
zakładowej Solidarności, porozumienie obowią-
zywać będzie przez okres 18 miesięcy. – Pod koniec 
2018 roku zawnioskujemy do pracodawcy o kolejne 
rozmowy płacowe – zapowiada przewodniczący. 
Dąbrowska Alba MPGK zatrudnia około 250 
pracowników. Zajmuje się m.in. wywozem 
odpadów.
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Porozumienie ramowe podpi-
sane przez prezydium Rady 
Społecznej Tauron Polska Energia z 
zarządem spółki rozpoczęło nego-
cjacje płacowe w poszczególnych 
spółkach Grupy. W części z nich 
rozmowy zostały już zakończone. 

5  l ipca  przedstawic ie le 
związków zawodowych i zarządu 
spółki uzgodnili wysokość jedno-
razowej premii w Tauron Ciepło. 
Będzie ona miała charakter obliga-
toryjny i wyniesie 1850 zł brutto. 
Premię w równej wysokości 
otrzymają wszyscy pracownicy 
spółki. Zostanie ona wypłacona 
w sierpniu wraz z wynikającą z 
Zakładowego Układu Zbioro-
wego Pracy premią z okazji Dnia 
Energetyka. – Porozumienie nie 
zostało jeszcze formalnie podpi-
sane, ale jego najważniejsze zapisy 
są już uzgodnione. Początkowo 
pracodawca proponował, aby 
premia była niższa o 200 zł. W 
trakcie negocjacji udało nam się 
podwyższyć tę kwotę oraz prze-
konać pracodawcę, aby wszyscy 
pracownicy dostali tyle samo 

pieniędzy. Argumentowaliśmy, 
że ta premia stanowi niejako 
rekompensatę za brak podwyżek 
stawek zasadniczych. Dlatego jej 
wysokość nie może mieć charak-
teru uznaniowego i nie powinna 
być zróżnicowana dla poszcze-
gólnych pracowników – mówi 
Tadeusz Nowak, przewodniczący 
Solidarności w Tauron Ciepło.

W spółce Tauron Wytwa-
rzanie obligatoryjna premia, którą 
otrzymają wszyscy pracownicy, 
wyniesie 1750 zł brutto. Część 
osób dostanie także premię uzna-
niową, o wysokości której zdecy-
dują kierownicy poszczególnych 
wydziałów. Porozumienie płacowe 
w tej spółce podpisane zostało 
30 czerwca. Krzysztof Junik, 
przewodniczący Solidarności 
w fi rmie podkreśla, że stronie 
związkowej najbardziej zależało 
na tym, by premia obligatoryjna 
dla wszystkich pracowników była 
jak najwyższa i by pracownicy 
otrzymali ją w okresie waka-
cyjnym. – Pieniądze wpłyną 
na konta pracowników wraz z 

wypłatą za czerwiec, czyli do 
10 lipca – mówi związkowiec. 
Zaznacza, że na premię uzna-
niową przeznaczone zostaną 
środki w wysokości średnio 69 zł 
na etat. – Ta premia będzie miała 
charakter motywacyjny, o tym, 
którzy pracownicy ją otrzymają 
i w jakiej wysokości zdecydują 
przełożeni. W porozumieniu 
zaznaczyliśmy, że jej wysokość 
nie może być niższa niż 300 
zł i wyższa od 1000 zł. Premia 
uznaniowa zostanie wypłacona 
na początku sierpnia – dodaje 
Krzysztof Junik.

Z kolei pracownicy spółki 
Tauron Dystrybucja otrzymają 
premię wynoszącą 1800 zł brutto, 
a pieniądze wpłyną na ich konta 
przed 8 sierpnia. – Oczywiście 
wolelibyśmy, aby zamiast jednora-
zowej premii podniesione zostały 
podstawy wynagrodzeń pracow-
ników, ale bierzemy pod uwagę 
sytuację, w jakiej znajduje się 
fi rma – mówi Kazimierz Janowicz, 
przewodniczący Solidarności w 
Tauron Dystrybucja.

Zgodnie z porozumieniem 
podpisanym 27 czerwca przez 
przedstawicieli związków zawo-
dowych i zarząd spółki pracow-
nicy posiadający niskie stawki 
zaszeregowania, ale wyróżniające 
się w pracy, będą mogły liczyć 
dodatkowo na premię uzna-
niową. Na ten cel w dyspozycji 
pracodawcy pozostały środki 
wynoszące 50 zł w przeliczeniu 
na jeden etat. – Jednorazowa 
premia uznaniowa dla jednego 
pracownika nie może być wyższa 
niż 600 zł brutto – zaznacza 
Kazimierz Janowicz. Związko-
wiec podkreśla, że zapisami 
porozumienia objęci zostaną 
także pracownicy spółek Tauron 
Dystrybucja Serwis oraz Tauron 
Dystrybucja Pomiary.

W spółce Tauron Wydobycie 
spotkanie przedstawicieli orga-
nizacji związkowych z zarządem 
fi rmy, podczas którego najpraw-
dopodobniej podpisane zostanie 
porozumienie płacowe, zaplano-
wane zostało na 13 lipca.

AK, ŁK

Premie w tauronowskich spółkach



D
zień bez Telefonu 
Komórkowego 
obchodzony jest 
nieformalnie od 
kilku lat. Z pomy-

słem wyłączania co roku 15 
lipca komórek na 24 godz. 
wyszli internauci. Ich ideą jest 
byśmy się na chwilę zatrzymali 
i uświadomili sobie, że poza 
smatrfonem istnieje realne życie. 
– Dzień wolności od komórki 
jest bardzo potrzebny, bo coraz 
więcej osób nie potrafi  rozstać 
się z telefonem. Ma zwrócić 
uwagę na to, że związek czło-
wieka z telefonem jest bardzo 
często toksyczny i prowadzi do 
fonoholizmu – mówi dr Maciej 
Dębski, socjolog z Uniwersytetu 
Gdańskiego i prezes Fundacji 
Dbam O Mój Z@sięg, prowa-
dzącej kampanie społeczne na 
rzecz odpowiedzialnego korzy-
stania z urządzeń cyfrowych. 

Przyklejeni do smartfonów 
Fonoholizm to uzależnienie 
od komórki. Dotyczy ludzi, 
którzy bez niej nie są już w 
stanie normalnie funkcjonować. 
W dobie smartfonów komórki 
nie służą już wyłącznie do 
dzwonienia. – Gdy ludziom 
cierpiącym na fonoholizm 
rozładuje się bateria stają się 
nerwowi i rozdrażnieni. Odcięcie 
się od komórki choćby na 
godzinę jest dla nich nie lada 
wyzwaniem. Wtedy może ich 
nawet dotknąć tzw. syndrom 
odstawienia. To m.in. lęki, 
depresja a nawet agresja, czyli 
stany podobne jak po odsta-
wieniu alkoholu lub narkotyków 
– wyjaśnia dr Dębski.

Dodaje, że zwłaszcza wśród 
młodych ludzi, których problem 
fonoholizmu dotyka najczęściej, 
konieczna jest szeroka edukacja 
na ten temat. – Oni zupełnie 
nie mają pojęcia, że rozwój, 
przebieg i skutki tego nałogu 
są identyczne jak w przypadku 
innych uzależnień – podkreśla.

Wdrażanie planów naprawczych 
Przeciążone oczy i mózg, samot-
ność przez brak kontaktów w 

realnym życiu, cyberprzemoc 
– to tylko niektóre zdrowotne 
i społeczne skutki nałogowego 
korzystania z komórek. Dlatego, 
jak sugeruje dr Dębski, 15 lipca 
tym bardziej powinniśmy się 
zastanowić nad wprowadze-
niem w życie odpowiedzial-
nych zasad ich użytkowania. 
– M.in. powinniśmy sobie ciągle 
zadawać pytania: po co w tej 
chwili sięgam po komórkę, czy 
jest to racjonalne? Wychodząc 

na spacer najlepiej zostawić ją 
w domu. Nie korzystajmy też 
z telefonu przy posiłkach, w 
towarzystwie i na godzinę przed 
zaśnięciem. Dobrą zasadą jest 
odkładanie w domu komórek 
w jedno miejsce. Bo gdy nie 
nosimy ich przy sobie, to nie 
korci nas patrzenie w ich ekran 
– sugeruje dr Maciej Dębski.

Jak podkreśla, ograniczenie 
korzystania ze smartfonów 
bywa trudne, ale bardzo 

korzystnie wpływa na jakość 
życia, a co najważniejsze 
pozwala się wyciszyć. – Cisza 
odciąża mózg, zwalnia prze-
strzeń na myślenie i auto-
refleksję. Ludzie również 
w końcu dobrze się wysy-
piają – wylicza dr Dębski. 
Co ważne, będąc offl  ine mają 
też dużo więcej czasu na 
aktywność fi zyczną, hobby, 
czytanie książek czy spotkania 
z przyjaciółmi.

Moda na życie bez komórki?
Czy życie bez smartfona, dłużej 
niż jeden dzień w roku, ma 
szanse stać się modne?

W ocenie dr.  Macieja 
Dębskiego świadome korzy-
stanie z komórek już jest coraz 
bardziej popularne. M.in. już 
w wielu miejscach publicz-
nych, restauracjach i pubach, 
obowiązuje zasada: „wyłącz 
telefon i porozmawiaj”.

– Ludzie coraz bardziej 
potrzebują odpoczynku od 
urządzeń cyfrowych. Poszu-
kują miejsc ciszy i spokoju. 
Na pewno nie będą masowo 
rezygnować z komórek, bo 
one są po to, by ułatwiać nam 
życie. Ale przestają być fajne, 
gdy uświadomimy sobie, że 
to nie my nad nimi sprawu-
jemy kontrolę, lecz one nad 
nami – uważa socjolog.

Według raportu Digital, 
Social @ Mobile in 2015 dwa 
lata temu na przeciętnego 
Polaka przypadało 1,47 tele-
fonu komórkowego. Za pośred-
nictwem smartfonów 9,2 mln 
Polaków aktywnie korzystało 
w tym czasie z portali społecz-
nościowych. 
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Smartfon nie jest niebezpieczny pod warunkiem, że korzystamy z niego odpowiedzialnie. 15 lipca, 
w Światowym Dniu bez Telefonu Komórkowego, warto zastanowić się nad rozsądnymi zasadami jego użytkowania. 

Dzień wolności od komórki

Mistrzowska
drużyna z „Mieszka” 
Ponad 50-osobowa drużyna 
związkowców z Solidar-
ności z Zakładów Przemysłu 
Cukierniczego „Mieszko” w 
Raciborzu zwyciężyła w XXI 
Międzynarodowej Sparta-
kiadzie Sekretariatu Prze-
mysłu Spożywczego NSZZ 
Solidarność. W turnieju, 
zorganizowanym w dniach 
16-17 czerwca w Sulejowie, 
w 15 konkurencjach rywa-
lizowało 500 zawodników.

– Nasza drużyna wypadła 
w nich bardzo dobrze.
W efekcie zostaliśmy drużyno-
wymi mistrzami spartakiady 
– podkreśla Ryszard Naglak, 
przewodniczący Solidarności w 
Zakładach Przemysłu Cukier-
niczego „Mieszko”. 

Na najwyższym stopniu 
podium zawodnicy z „Mieszka” 
stanęli po wygranym turnieju 
rzutów do kosza. Drugie 
miejsca zajęli w zawodach 
przeciągania liny kobiet oraz w 

turniejach tenisowych kobiet 
i mężczyzn rozgrywanych 
w systemie rosyjskim. Na 
trzeciej pozycji uplasowali 
się w kobiecych i męskich 
biegach przełajowych. W 
rozgrywkach piłki siatkowej 
kobiet i mężczyzn oraz w 
konkurencji przeciągania 
liny mężczyzn i podnoszeniu 
ciężarków kobiet zajęli czwarte 
miejsca.

To już drugie drużynowe 
zwycięstwo zawodników 
z ZPC „Mieszko” w tym 
turnieju. Po raz pierwszy 
najwyższe miejsce w klasy-
fikacji osiągnęli w 2012 
roku. Był to ich debiut 
w spartakiadzie. Hono-
rowym patronem imprezy 
i fundatorem pucharu dla 
zwycięskiej drużyny jest 
przewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność 
Piotr Duda. 

BEA

Foto: solidarnosc.org.pl

Mateusz Komar zwyciężył w 
28. Międzynarodowym Wyścigu 
Kolarskim Solidarności i Olim-
pijczyków. Drużynowo cały 
wyścig wygrała jego ekipa 
Voster Uniwheels.

W imprezie, rozgrywanej od 
28 czerwca do 1 lipca, wystar-
towało 109 zawodników z 19 
polskich i zagranicznych drużyn 
kolarskich z dywizji UCI Conti-
nental Teams. W pięciu etapach 
pokonali liczącą ponad 700 
km trasę z Łodzi do Lublina. 
W końcowych klasyfi kacjach 
najlepiej wypadli polscy kolarze. 
W kategorii indywidualnej 
cały wyścig wygrał Mateusz 
Komar. Pozycję lidera zdobył 
po zwycięstwie w czwartym 
tzw. królewskim etapie z Mielca 
do Krosna. Kolejne miejsca na 
podium przypadły w udziale 
Pawłowi Cieślikowi z grupy 
Elkov Author i Adamowi Stacho-
wiakowi z Voster Uniwheels. 

Oprócz zwycięstwa w klasy-
fi kacji indywidualnej kolarze 
walczyli też o medale w kategorii 
punktowej, górskiej, młodzie-

żowej i drużynowej. W dwóch 
z nich również triumfowali 
Polacy. Na punkty wyścig wygrał 
Alan Banaszek z ekipy CCC 
Sprandi Polkowice. W klasy-
fi kacji drużynowej zwyciężyli 
kolarze z Voster Uniwheels. 
Zawodnicy z zagranicy byli 
lepsi tylko w dwóch katego-
riach: górskiej i młodzieżowej. 
Najlepszym „góralem” okazał 
się Łotysz Andris Vosekalns, a 
wśród „młodzieżowców” wygrał 
Stefan Kreder z Holandii.

Kończący imprezę piąty 
świdnicko-lubelski etap wyścigu 
też miał polski akcent. Wygrał 
go Kamil Zieliński z ekipy 
Domin Sport. W Lublinie 
polski zawodnik i Białorusin 
Udzimir Harachawik uciekli 
od peletonu. Jednak tuż przed 
metą Harachawik miał defekt 
roweru. W rezultacie Zieliński 
pokonał ją samotnie, a jego 
rywal przekroczył metę pieszo. 

– To był najlepszy od kilku 
lat wyścig dla wszystkich 

startujących w nim polskich 
ekip. Cieszy, że w końcu żółta 
koszulka lidera z logo Soli-
darności jest nasza, bo trafi ła 
do Polaka. Ale wyścig to nie 
tylko sportowa rywalizacja. 
To również znakomita okazja 
do promocji naszego związku. 
Dbamy o to, by logo Solidarności 
zawsze było widoczne na całej 
jego trasie – podkreśla Waldemar 
Krenc, przewodniczący Soli-
darności Regionu Łódzkiego, 
która wyścig organizuje już od 
1990 roku. Związkowcy z Łodzi 
przygotowują go we współ-
pracy m.in. z Towarzystwem 
Olimpijczyków Polskich oraz 
władzami miast, przez które 
przejeżdżają kolarze. 

Imprezie od lat patronuje 
Polski Komitet Olimpijski. W 
tym roku honorowy patronat 
nad nią objął również prezy-
dent Andrzej Duda. Honoro-
wemu komitetowi wyścigu 
przewodniczył szef Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność 
Piotr Duda.

BG 

Żółta koszulka lidera jest nasza

Fundac ja  Dbam O Mój 
Z@sięg udostępnia materiały 
edukacyjne na temat odpowie-
dzialnego korzystania z urządzeń 
cyfrowych pod adresem: 
http://dbamomojzasieg.com/
pomoce-dydaktyczne/
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Łukasz Wocławek 
CDO24
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W 
praktyce postę-
powań sądowych, 
także w sprawach z 

zakresu prawa pracy, często 
pozwany w sprawie o zapłatę 
podnosi zarzut przedaw-
nienia roszczenia, z nadzieją 
że doprowadzi do oddalenia 
powództwa. W większości 
przypadków, jeżeli w istocie 
żądanie pozwu jest przedaw-
nione i zarzut zostanie podnie-
siony, skutek taki nastąpi. 
Jednak pamiętać należy, że 
nie zawsze tak się stanie. 
Wyjątkowo bowiem Sąd może 
uznać zarzut przedawnienia za 
sprzeczny z zasadami współ-
życia społecznego.

Zgodnie z art. 5 K.c. nie 
można czynić ze swego prawa 
użytku, który by był sprzeczny 
ze społeczno-gospodarczym 
przeznaczeniem tego prawa 
lub z zasadami współżycia 
społecznego. Takie działanie 
lub zaniechanie uprawnionego 
nie jest uważane za wykony-
wanie prawa i nie korzysta z 
ochrony.

Po nowelizacji Kodeksu 
cywilnego z 1990 r. upływ 
terminu przedawnienia jest 
brany przez Sąd pod uwagę 
jedynie na zarzut tego, prze-
ciwko komu roszczenie przy-
sługuje; osoba ta może uchylić 
się od zaspokojenia roszczenia 
(art. 117 § 2 K.c.). Podnosząc 
zarzut, „czyni użytek ze swego 
prawa” w rozumieniu art. 5. 
Ocena tego zachowania przez 
pryzmat art. 5 jest dopusz-
czalna, co potwierdza bogate 
orzecznictwo Sądu Najwyż-

szego, który postrzega stoso-
wanie art. 5 w odniesieniu do 
przedawnienia jako rozwią-
zanie kolizji dóbr: pewności 
stosunków prawnych i prawa 
pokrzywdzonego do ochrony 
(wyroki SN z dnia 8 listopada 
2002 r., III CKN 1115/00, LEX nr 
75288, oraz z dnia 20 paździer-
nika 2011 r., IV CSK 16/11, 
LEX nr 1111006; w stosunkach 
prawa pracy – wyrok SN z dnia 
4 października 2004 r., I PK 
48/11, LEX nr 1125243). Podkre-
ślając wyjątkowy charakter 
powoływania się na art. 5, 
nakazując dużą ostrożność i 
uwzględnianie okoliczności 
sprawy (charakter dochodzo-
nego roszczenia, przyczyny 
opóźnienia i jego „nienad-
mierność”), Sąd Najwyższy 
pozwala uchylić skutek zarzutu 
przedawnienia także w stosun-
kach między przedsiębiorcami 
(wyrok SN z dnia 7 czerwca 
2000 r., III CKN 522/99, LEX 
nr 51563; wyrok SN z dnia 
27 czerwca 2001 r., II CKN 
604/00, OSNC 2002, nr 3, poz. 
32, z aprobującymi glosami T. 
Justyńskiego, PS 2002, nr 9, s. 
133, oraz W.P. Matysiaka, PPH 
2002, nr 8, s. 38; wyrok SN z 
dnia 2 kwietnia 2003 r., I CKN 
204/01, LEX nr 78814).

Zgodnie z wyrokiem Sądu 
Najwyższego z dn. 7 czerwca 
2000 r., III CKN 522/99, LEX nr 
51563: Podniesienie zarzutu 
przedawnienia może być 
uznane za nadużycie prawa 
jedynie zupełnie wyjątkowo. 
Aby w danym wypadku 
można było przyjąć, że 

podniesienie zarzutu prze-
dawnienia jest nie do pogo-
dzenia z zasadami współżycia 
społecznego, musi zostać 
w szczególności wykazane, 
iż bezczynność wierzyciela 
w dochodzeniu roszczenia 
była usprawiedliwiona wyjąt-
kowymi okolicznościami. 
Istotne znaczenie dla oceny 
zarzutu przedawnienia z 
punktu widzenia zasad współ-
życia społecznego może mieć 
zwłaszcza czas opóźnienia 
w dochodzeniu roszczenia.

Podobne stanowisko zajął 
Sąd Najwyższym w wyroku z 
dnia 27 czerwca 2001 r., sygn. 
akt II CKN 604/00 wskazując 
iż, Sąd wyjątkowo może nie 
uwzględnić zarzutu upływu 
terminu przedawnienia rosz-
czenia – także wynikającego ze 
stosunku pomiędzy przedsię-
biorcami – jeżeli jego podnie-
sienie przez pozwanego jest 
nadużyciem prawa.

Sąd Apelacyjny w Katowi-
cach wskazał w wyroku z dn. 
2.03.2017 r., sygn. akt I ACa 
893/16 – z uwagi na to, że 
zastosowanie przepisu art. 5 
K.c. ma charakter wyjątkowy 
podnoszący zarzut nadużycia 
prawa przez przeciwnika 
powinien wykazać, że zaist-
niały wyjątkowe okoliczności, 
które skutki zgłoszenia tego 
zarzutu niweczyłyby, takie 
jak charakter uszczerbku 
jakiego doznał poszkodo-
wany, przyczyna opóźnienia 
i czas trwania tego opóź-
nienia. Ocena, czy doszło 
do nadużycia prawa przy 

podniesieniu zarzutu prze-
dawnienia, powinna być 
dokonywana w oparciu 
o obiektywne kryteria.

Omawiane uprawnienie 
Sądu I instancji do uznania, w 
konkretnych okolicznościach, 
podniesionego zarzutu prze-
dawnienia za niezgodnego z 
zasadami współżycia społecz-
nego podlega jednak kontroli 
instancyjnej. Sąd orzekający 
powinien zatem szczególnie 
starannie, w treści uzasadniania 
wyroku, wyjaśnić podstawy 
zastosowania tej wyjątkowej 
instytucji. W przeciwnym 
bowiem przypadku, istnieje 
prawdopodobieństwo, że 
apelacja pozwanego kwestio-
nująca zasadność jej zastoso-
wania odniesie skutek.

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

Przypominamy, że osoby 
posiadające Ochronę Prawną 
CDO24 mogą zawsze, na bieżąco 
zasięgnąć dodatkowych infor-
macji w departamencie prawnym 
CDO24 pod numerem telefonu 
801 003 138. Pozostałe 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

§

Zarzut przedawnienia nie zawsze 
zostanie uwzględniony przez Sąd 

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 7 lipca – odbiór 12 lipca,
• od 13 do 21 lipca – odbiór 26 lipca.

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

Foto: fl ickr.com/greger.ravik
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» W RAMACH CAŁKOWITEJ IZOLACJI 
DYPLOMATYCZNEJ naszego kraju, 
przyjedzie do nas prezydent najpotężniej-
szego światowego mocarstwa. Niestety 
Air Force One wyląduje w Warszawie już 
po zamknięciu tego numeru Tygodnika 
więc nic więcej o wizycie amerykańskiego 
Donalda powiedzieć nie jesteśmy w stanie. 
Nie wiemy nawet czy prezydent Trump 
spotka się z ministrem Błaszczakiem, żeby 
porozmawiać o pielęgnacji grzywek, które 
obaj panowie mają wyjątkowo bajeranckie. 
Choć może to nie jest najlepszy pomysł. 
Porównując grzywki Donalda i Mariusza, 
gołym okiem widać, jak bardzo nasz kraj 
pozostaje w tyle za USA. 

» ODKŁADAMY GRZYWKI NA BOK, 
ale zostajemy przy tematyce fryzjerskiej. 
Otóż słynny bojownik o demokrację z 
kucykiem usłyszał niedawno zarzuty 
prokuratorskie. Alimenciarz R. (bo „Alimen-
ciarz Roku” chyba pisać już nam nie 
wolno) został oskarżony o poświadczenie 
nieprawdy i przywłaszczenie pieniędzy 
KOD. My mimo wszystko wciąż wierzymy 
w Alimenciarza. Jeśli kradł, to tylko po 
to, żeby rozwalić system od środka. W 
końcu gdyby poszedł do uczciwej roboty, 
musiałby chcąc, nie chcąc wspierać podat-
kami reżim złowrogiego Kaczafi ego, a to 
prawdziwemu rewolucjoniście nie przystoi. 

» WRACAJĄC JESZCZE NA CHWILĘ 
do polityki międzynarodowej, ostatnio 
prawdziwą furorę w internecie robi zdjęcie 
prezydenta Europy Donaldihno, który 
posłusznie zakłada marynarkę szefowi 
Komisji Europejskiej Junckerowi. Teraz 
wszyscy śmieją się z biednego Donka, że 
jest co najwyżej szatniarzem Europy, a 
nie tam żadnym prezydentem. Taka już 

jest ta polityka. Donek wie komu założyć 
marynarkę, dzięki czemu zarabia 110 
tys. miesięcznie. Inny jegomość, który 
kiedyś nosił teczkę za niejakim balce-
rowiczem, dzisiaj ma własną partię w 
Sejmie. My możemy się z nich pośmiać, 
a potem wrócić autobusem do naszego 
mieszkania w bloku z wielkiej płyty 
kupionego na kredyt. 

» NA KONIEC O RZECZNIKU PEŁO, 
pośle Janie Grabcu. Otóż w jednym z 
programów telewizyjnych pan poseł 
stwierdził, że Polska powinna przyjąć 
tzw. uchodźców i że proboszcz z jego 
parafii   jest tego samego zdania oraz że 

uważa, iż każda parafi a ich przyjmie. 
Proboszcz się wkurzył i wysłał do tele-
wizji sprostowanie, w którym stwier-
dził, że nigdy nic takiego nie mówił i w 
ogóle w życiu o uchodźcach z posłem 
Grabcem nie rozmawiał. Kłamczuszek 
Grabiec najpierw zaczął kręcić, ale w 
końcu przeprosił swojego proboszcza. 
Złapać polityka na kłamstwie, to nic 
nadzwyczajnego. Trzeba jednak przy-
znać, że widok prominentnego polityka 
największej partii opozycyjnej przywra-
canego do pionu przez proboszcza z 
niewielkiego miasteczka nie zdarza się 
codziennie. A szkoda.

GOSPODZKI&PODRÓŻNY

WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe ROZBAWIŁO nas to

Foto: demotywatory.pl

Płonie wiejski sklep. Wszyscy stoją 
i patrzą, ale nikt nie pomaga gasić. 
Każdy stoi i czeka, aż spłonie ten 
zeszyt…

***
Wpada niemiecka mysz do baru 
siada na stołku i się wydziera 
do barmana:
– Kufel piwa proszę!
– Mogę ci nalać, ale pod barem 
śpi kot – rzecze barman, polerując 
kieliszki...
– To poproszę pół kufelka i znikam 
– wyszeptała wystraszona mysz.
Wpada francuska mysz do baru, 
siada na stołku i się wydziera do 
barmana:
– Lampkę wina proszę!
– Mogę ci nalać, ale pod barem 
śpi kot – rzecze barman, polerując 
kieliszki...
– To poproszę pól lampeczki i 
znikam – wyszeptała wystra-
szona mysz.
Wpada polska mysz do baru siada 
na stołku i się wydziera do barmana:
– Setkę wódki proszę!
– Mogę ci nalać, ale pod barem 
śpi kot – rzecze barman, polerując 
kieliszki...
– Hmm... to jeszcze 2 sety i możesz 
budzić tego leszcza!

***
Rozmowa dwóch kumpli:
– Wiesz stary, budowlańcy to 
jednak są zwykłe chamy
– Dlaczego?
– Przechodzę dziś obok placu 
budowy i tam wisi tabliczka.
– No i?
– No i te chamy zamiast na tej 
tablicy kulturalnie napisać „Prosimy 

nie wchodzić” albo „Wstęp wzbro-
niony”, to od razu z grubej rury 
napisali „Wyjazd z budowy” 

***
– Dlaczego nie zgłosił pan wcześ-
niej kradzieży karty kredytowej?
– Złodziej wydawał mniej niż 
moja żona.
– Więc dlaczego teraz pan to 
zgłasza?
– Chyba żona złodzieja się do 
niej dorwała…

***
– Halo, infolinia medyczna? Proszę 
mi powiedzieć, gdzie kupię viagrę 
dla kobiet?
– Proszę pana, w dowolnym sklepie 
jubilerskim.

***
– Kochanie, przecież prosiłem, 
żebyś uprasowała mój garnitur.
– No przecież uprasowałam!
– Nie chrzań, sto złotych jak było 
w wewnętrznej kieszeni, tak i jest.

***
Żona do męża:
– Jak wygrasz w lotto, to od razu 
robię sobie naciąganie zmar-
szczek, botoks i sztuczne cycki. 
Co ty na to?
– A co byś powiedziała, gdybym za 
tę kasę zrobił tuning naszego Tico?
– No co ty? Po co będziesz ładował 
kasę w starego grata, jak możesz 
mieć nówkę sztukę? 
– Cieszę się, że mnie rozumiesz. 

***
Rozmowa w sprawie pracy: 
– A jak wygląda u pana sprawa 
języków obcych? 
– Znakomicie. Poza polskim 
wszystkie języki są mi obce. 

Reklama

Reklama


