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P
rzyjęcie drugiego pa-
kietu klimatyczno-
energetycznego przez 
Radę Europejską ozna-
czać będzie dla Pola-

ków koniec marzeń o rozwoju 
i dogonieniu poziomu życia 
w Europie Zachodniej – mówi 
Dominik Kolorz, szef śląsko-
dąbrowskiej Solidarności.

Centralne punkty drugiego 
pakietu klimatyczno-energe-
tycznego to propozycja redukcji 
emisji CO

2
 o 40 proc. do roku 

2030 oraz zwiększenie udziału 
energii z odnawialnych źródeł 
w miksie energetycznym do 27 
proc. Wdrożenie tak restrykcyj-
nych celów redukcyjnych przy-
niosłoby spustoszenie w polskim 
przemyśle energochłonnym i 
w energetyce niemal w całości 
opartej na węglu, oznaczałoby 
także konieczność likwidacji pol-
skiego górnictwa. Kontynuacja 
i zaostrzenie dotychczasowej 
polityki klimatycznej UE dla 
naszego kraju to także trzy-
krotny wzrost hurtowych cen 
energii, ubóstwo energetyczne 
dla setek tysięcy polskich ro-
dzin oraz utrata nawet miliona 
miejsc pracy i trwałe obniżenie 
konkurencyjności polskiej go-
spodarki.

NSZZ Solidarność stoi na 
stanowisku, że drugi pakiet kli-
matyczno-energetyczny trzeba 
zawetować w całości. – Obawia-
my się jednak, że polska dele-
gacja w Brukseli takiego weta 
nie postawi. Im bliżej szczytu, 
tym mniej zdecydowane są 
wypowiedzi polityków koalicji 
rządzącej w tej sprawie i tym 
rzadziej z ich ust pada słowo 
weto. Istnieje spore ryzyko, że 
premier Kopacz zgodzi się na 
rujnujące nasz kraj cele reduk-
cyjne w zamian za drobne, nic 
nie znaczące ustępstwa. Potem 
wróci do kraju i ogłosi wielki 
sukces. Dokładnie tak zrobił 
jej poprzednik Donald Tusk w 
przypadku pierwszego pakietu 
klimatyczno-energetycznego. 
Też ogłosił sukces Polski w tej 
sprawie, a w rzeczywistości, 
jak się później okazało, Polska 

poniosła porażkę. Ten pierwszy 
pakiet przyniósł potężne szko-
dy polskiej gospodarce. Drugi 
pakiet pogrąży ją zupełnie, co 
boleśnie odczuje każde polskie 
gospodarstwo domowe – pod-
kreśla Dominik Kolorz.

Jak zaznaczają związkowi 
eksperci, weto wobec drugie-
go pakietu klimatyczno-ener-
getycznego na poziomie Rady 
Europejskiej to być może ostat-
nia realna szansa na trwałe za-
blokowanie szkodliwych dla 
Polski rozwiązań. W Radzie 
decyzje muszą być podejmo-
wane jednogłośnie. Wystarczy 
sprzeciw jednego państwa, aby 
pakiet, przynajmniej na razie, 
trafił do kosza. Jeżeli jednak 
proponowane przez Komisję 
Europejską rozwiązanie zosta-
nie przeforsowane w Radzie, 
Polska znajdzie się w zasadzie 

na straconej pozycji. W kolej-
nych etapach procedowania 
w Parlamencie Europejskim 
do wdrożenia pakietu wystar-
czy większość głosów. Zbudo-
wanie korzystnej dla Polski 
większości w tej sprawie przy 
obecnym układzie sił w PE jest 
mało prawdopodobne.

– Pani premier ma niepo-
wtarzalną szansę zapisać się 
chlubnie w historii naszego 
kraju. Pokazać, że przyszłość 
Polski i Polaków jest dla niej 
najważniejsza. Ale obawiamy 
się, że może tej szansy nie wyko-
rzystać i przejść do historii jako 
szefowa rządu, która podpisała 
wyrok na polską gospodarkę i 
polski przemysł, która pogrze-
bała marzenia Polaków o życiu 
w normalnym kraju – dodaje 
przewodniczący.

GRZEGORZ PODŻORNY, ŁK

Krajowa Izba Gospodarcza wezwała polity-
ków do powstrzymania przyjęcia drugiego 
pakietu klimatyczno-energetycznego. KIG 
zaapelowała również do unijnych organi-
zacji i stowarzyszeń gospodarczych o pod-
jęcie wysiłków na rzecz zmian ram polityki 
klimatycznej UE. 

W ocenie Krajowej Izby Gospodarczej 
przygotowane przez Komisję Europejską 
propozycje ram polityki klimatycznej 
są oderwane od rzeczywistych potrzeb i 
wymagań czasu. – Przyjęto w nich dok-
trynalnie, za główny cel, redukcję emisji 
gazów cieplarnianych. Założono, iż sprawi 
to nie tylko zmianę klimatu w skali glo-
balnej, ale także przyniesie pobudzenie 
gospodarki i nowe miejsca pracy. W isto-
cie proponowane rozwiązania spowolnią 

rozwój gospodarczy, zmniejszą zatrudnie-
nie i zwiększą koszty energii w budżetach 
domowych krajów Wspólnoty. Znaczące 
koszty dekarbonizacji gospodarki spo-
wodują istotny wzrost cen energii elek-
trycznej dla przemysłu i osłabienie jego 
konkurencyjności – czytamy w piśmie 
podpisanym przez prezesa KIG Andrzeja 
Arendarskiego. 

KIG zwraca również uwagę, że propono-
wane przez Komisję Europejską rozwiązania 
szczególnie mocno uderzą w biedniejsze 
kraje UE. – Dla krajów takich jak Polska, 
o strategicznie ważnych zasobach węgla 
brunatnego i kamiennego, znaczy to ode-
branie prawa do bezpieczeństwa energe-
tycznego – podkreślono w apelu. 

KAR

Drugi pakiet pogrzebie polską 
gospodarkę i marzenia Polaków

W dniach 23-24 października przywódcy państw Unii Europejskiej podejmą kluczową decyzję dla przyszłości polskiej 
gospodarki, polskiego przemysłu i domowych budżetów Polaków.

Foto: TŚD

Jedną z konsekwencji przyjęcia drugiego pakietu będzie ucieczka przemysłu i miejsc pracy z krajów Unii Europejskiej do innych państw, w tym Rosji i Chin

Apel Krajowej Izby Gospodarczej
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O
statnio wokół dzieje się coś dziw-
nego. W miejsca, do których 
jeszcze do niedawna można się 

było dostać w kwadrans, teraz jedzie się 
pół godziny, a centrum jakiegokolwiek 
miasta szybciej da się pokonać z buta 
niż samochodem. Zacisk korkiem zator 
pogania. Nigdzie zdążyć nie można, 
rytm dnia się człowiekowi rozsypu-
je, powodując niepotrzebne stresy, 
pretensje w miejscu pracy i konfl ikty 
zakłócające mir domowy. 

Skąd się to bierze? – pomyślałem, 
ale długo nic sensownego wymyślić 
nie mogłem. Najpierw hipotezę wy-
snułem, że za gorszą przepustowość 
szlaków komunikacyjnych odpowie-
dzialność ponosi załamanie pogody. 
Deszcz leje, drogi śliskie, więc ludzie 
zaczęli wolniej jeździć w trosce o bez-
pieczeństwo swoje i innych użytkowni-
ków ruchu drogowego. To tłumaczenie 
jednak nawet mnie samemu wydało 
się mocno naciągane. Żyjemy wszak 
w kraju, gdzie 90 proc. zmotoryzowa-
nej populacji to urodzeni mistrzowie 
kierownicy i wirtuozi wyprzedzania 
na żyletkę, a największe niebezpie-
czeństwo na drodze stwarzają ci, co 
to pięćdziesiąt na godzinę w mieście 
się wloką, wszystkich z rytmu równej 
jazdy osiemdziesiątką wybijając. 

Pierwsze koty za płoty i śliwki ro-
baczywki – rzekłem i kombinowałem 
dalej. Październik się zaczął, więc może 
gówniarzeria moje miejsce na drodze 
bezczelnie uzurpuje. Studentów prze-
cież dzisiaj więcej niż maturzystów, a 
różnych prywatnych szkół wyższych 
mieszania kawy i słodzenia herbaty 
namnożyło się więcej niż spożywczych 
blaszaków z owadem w logo. W końcu 
jednak i tę myśl odrzuciłem. Szczyt wyżu 
demograficznego drugiej połowy lat 
osiemdziesiątych już przecież zakończył 
edukację i teraz albo porankami stoi w 
kolejce w pośredniaku, albo jeździ do 
roboty, ale w ruchu lewostronnym. Tak 
czy owak mojej drogi nijak korkować 
nie jest w stanie. 

W końcu mnie olśniło za sprawą 
uśmiechniętej gęby. Nie jednej, kilkuna-
stu uśmiechniętych facjat, które szczerzą 

się do mnie z plakatów i billboardów, po 
drodze do i z roboty. Skoro one pojawiły 
się na plakatach, to oznacza że niedługo 
wybory, a jak niedługo wybory, to rytu-
ał wymaga, aby poza zalepieniem miast 
plakatami, urządzić ogólnokrajowe wy-
kopki. Przypatrzyłem się i rzeczywiście. 
Tutaj łatają dziury, co to urywają koła 
od 4 lat, tam malują pasy niewidoczne 
mniej więcej od tego samego momentu. 
Gdzie indziej remontują barierki między 
pasami, a w jeszcze innym miejscu sta-
wiają nowiusieńką wiatę przystankową. 

Tu minutka stania, tam zwężenie, trochę 
dalej wahadełko, a za kolejnym zakrę-
tem objazd. No i zagadka rozwiązana. 
Żadna organizacja ruchu wyborczej 
sraczki nie wytrzyma.

Wytrzymają za to wyborcy, bo prze-
cież zawsze wytrzymują, a i część cią-
gle się na kolejne przedwyborcze Pol-
ski w budowie nabiera. A ci, co się nie 
nabierają, to przeżyli już tyle sezonów 
remontowych, że mają to wszystko 
gdzieś i na wybory w ogóle nie pójdą. 
A nawet jak pójdą, to pewnie oddadzą 
nieważny głos, bo przecież z wyborów 
na wybory rosną zastępy tłuków, co to 
krzyżyka w krateczce poprawnie posta-
wić nie potrafi ą. No chyba, że stawiają 
w tej kratce, co trzeba. Ale takich, to 
nie szkoda. Wszak szanować należy 
biznesmenów, a nie frajerów. 

TRZECI Z CZWARTĄ:)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Niedługo wybory, a skoro tak, 
to rytuał wymaga, aby poza 
zalepieniem miast plakatami, 
urządzić ogólnokrajowe 
wykopki.

Foto: dem
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Jak dużą część tortu 
reklamowego zbierają 
Wyborcza i TVN?

O
becna koalicja rządząca od lat 
zleca drogie reklamy wybranym 
mediom, pomijając inne – ocenia 

tygodnik wSieci. Publicysta przedstawił 
wyniki raportu przygotowanego przez 
Parlamentarny Zespół ds. Obrony Wol-
ności Słowa. Wynika z niego, że w latach 
2008-2013 Gazeta Wyborcza otrzymała 
z kancelarii premiera i ministerstw zle-
cenia na druk reklam i komunikatów 
warte 6 877 955,49 zł. – W samym 2013 
roku koncern z Czerskiej z reklamowego 
tortu wykroił dla siebie ponad połowę 
(54 proc.) wszystkich pieniędzy przezna-
czonych przez resorty i KPRM na pub-
likacje w dziennikach ogólnopolskich 
– czytamy w tygodniku.

Według ustaleń tygodnika wSieci rzą-
dowe komunikaty i ogłoszenia można 
zobaczyć tylko w TVP, TVN i Polsacie. 
– W latach 2008–2013 do telewizji pub-
licznej w ten sposób trafi ło prawie 31 
mln zł, do TVN prawie 22 mln, do Pol-
satu – prawie 10 mln zł. – Jeśli chodzi o 

dzienniki ogólnopolskie, to komunikaty 
instytucji państwowych trafi ają do ośmiu 
tytułów, ale tutaj aż 88 proc. rynku mają 
łącznie Gazeta Wyborcza i Rzeczpospo-
lita – czytamy w czasopiśmie. Zwrócił 
też uwagę, że ministerialne ogłoszenia 
i komunikaty nie ukazują się w prasie 
katolickiej, konserwatywnej i prawico-
wej. – Tu musi paść pytanie, jak ta wła-
dza, która ponoć ma służyć wszystkim, 
zamierza dotrzeć do całego społeczeń-
stwa – zaznacza autor artykułu.

Trzydziestolatek 
kątem u mamusi

Już ponad 60 proc. Polaków w wieku 
od 18 do 34 lat mieszka z rodzicami. 
Z roku na rok przybywa młodych 

na wspólnym garnuszku z mamą i tatą 
– napisała Rzeczpospolita, powołując 
się dane Eurostatu. Wynika z nich, że 
nawet co trzeci trzydziestolatek wciąż 
może mieszkać z rodzicami. – Na drodze 
do usamodzielnienia się przeważnie nie 
stoi brak pracy, ale raczej za drogie nie-
ruchomości w porównaniu do zarobków 
osób młodych – czytamy w Rz.

Dziennik przytoczył wypowiedź 
Bartosza Turka, eksperta Lion’s Banku, 
który podkreślił, że na głowę statystycz-
nego Polaka przypada o połowę mniej 
metrów kwadratowych mieszkania niż 
na przykład w Austrii. Na wynajem 
kawalerki singiel pracujący w dużym 
polskim mieście musi często wydać 
połowę swojego wynagrodzenia. Jego 
zdaniem jeszcze bardziej rozczarowują-
ca jest sytuacja w grupie 25 – 34 lata, a 
więc wśród osób, które zakończyły już 
naukę akademicką. W Polsce aż 43,5 
proc. absolwentów uczelni mieszka z 
rodzicami.

Krajem o najlepszej sytuacji miesz-
kaniowej młodych ludzi w Europie jest 
Dania. W tym kraju w grupie wiekowej 
25-34 osób wciąż mieszkających w domu 
rodzinnym jest tylko 1,4 proc. To ok. 9,1 
tys. osób w całym kraju. – Problemów 
z usamodzielnieniem się nie mają też 
mieszkańcy innych krajów skandynaw-
skich: Szwecji, Norwegii czy Finlandii. 
W nich bowiem problem mieszkania 
osób dorosłych z rodzicami dotyka mniej 
niż 5 proc. osób w wieku 25 - 34 lat. Na 
drugim biegunie znaleźć można Chor-
wację – zauważa Rzeczpospolita.

OPRAC. AGA

INNI napisali

LICZBA tygodnia

251
tyle dni średnio w 2013 roku musieli czekać 
pacjenci na zabiegi rehabilitacyjne w 
oddziałach szpitalnych. Takie wnioski płyną 
z najnowszego raportu NIK o rehabilitacji 
leczniczej. Wynika z niego, że pomimo 
wzrostu nakładów pogarsza się dostęp do 
rehabilitacji. Rośnie liczba oczekujących 
na zabiegi, wydłuża się czas oczekiwania 
na nie, a kurczy lista miejsc oferujących 
rehabilitację bez kolejki. Zdaniem NIK model 
fi nansowania terapii jest skomplikowany i 
nie uwzględnia końcowego efektu leczenia. 
Jednakowo płaci się za świadczenia dobrze 
i źle wykonane, chociaż akurat w tej 
dziedzinie łatwo zauważyć i zmierzyć efekt.

Do pięciu wzrosła liczba ofi ar tragicznego wypadku w 
kopalni Mysłowice-Wesoła. 21 października w Centrum 
Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich zmarło 
kolejnych dwóch górników. 

Do tragicznego w skutkach zapalenia metanu w ko-
palni Mysłowice-Wesoła doszło 6 października. W mo-
mencie wybuchu pod ziemią przebywało 37 górników. 
36 z nich udało się wydostać na powierzchnię zaraz po 
rozpoczęciu akcji ratunkowej. Poszukiwania ostatniego 
górnika trwały 12 dób. W nocy z 17 na 18 października 
ratownicy znaleźli ciało zaginionego kombajnisty.

Po wypadku hospitalizowano łącznie 31 poszkodo-
wanych. 13 października w siemianowickim szpitalu 
zmarł pierwszy górnik poparzony w wyniku wybuchu 
metanu. 18 października Centrum Leczenia Oparzeń 
poinformowało o śmierci kolejnego mężczyzny. Na 
oddziale intensywnej terapii szpitala przebywa jeszcze 
trzech poparzonych górników. Stan ich zdrowia lekarze 
określają jako ciężki. 

W związku z katastrofą w kopalni Mysłowice-Wesoła 
zakładowa organizacja NSZZ Solidarność podjęła decyzję 
o odwołaniu biesiady oraz karczmy piwnej, które 
miały się odbyć 22 i 29 listopada. 

KAR

Tragiczny bilans katastrofy 
w kopalni Mysłowice-Wesoła

Całym sercem łączę się w bólu z rodzinami
i przyjaciółmi wszystkich ofi ar tragedii 

w kopalni Mysłowice-Wesoła.

POGRĄŻONYM W ŻAŁOBIE RODZINOM

składam wyrazy głębokiego współczucia

w imieniu 
Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

NSZZ Solidarność
przewodniczący Dominik Kolorz

Z ogromnym smutkiem przyjeliśmy informację 
o tragedii w kopalni Mysłowice-Wesoła.

RODZINOM OFIAR KATASTROFY

pragniemy przekazać 
wyrazy najgłębszego współczucia

oraz zapewnienie,
że zawsze mogą liczyć na nasze wsparcie

w imieniu
Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego

NSZZ Solidarność
przewodniczący Jarosław Grzesik
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Wznowienie prac nad pro-
jektem PUZP dla Pracowni-
ków Grupy Tauron w opar-
ciu o projekt przygotowany 
przez Radę Społeczną – to 
najważniejsze żądanie, jakie 
Rada Społeczna działająca 
w Tauron Polska Energia 
przedstawiła pracodawcy. 
Związkowcy zapowiedzieli, 
że jeżeli zarząd nie spełni 
ich postulatów do 29 paź-
dziernika, to 14 listopada 
zorganizują pikietę przed 
siedzibą Grupy. Podkreślili, 
że planują także inne akcje 
protestacyjne.

– Przygotowaliśmy pro-
jekt Ponadzakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy, 
ale już na początku rozmów 
pracodawca go odrzucił i 
zaprezentował swój, który 
zawiera szereg ograniczeń 
uprawnień pracowniczych i 
jest niekorzystny dla załóg 
poszczególnych spółek wcho-
dzących w skład Grupy. Nie 
na tym polegają negocjacje, 
by bez uzasadnienia odbie-
rać pracownikom upraw-
nienia obowiązujące od 
20 lat – mówi Waldemar 
Sopata, zastępca przewod-
niczącego Rady Społecznej 
i szef Solidarności w Tauron 
Wydobycie.

Związkowcy domagają się 
również m.in. gwarancji, że 
do czasu zawarcia nowego 
Ponadzakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy dla całej 
Grupy Tauron pracodawcy 
poszczególnych spółek nie 
będą dokonywali wypo-
wiedzeń zmieniających po-
zbawiających pracowników 

uprawnień wynikających z 
PUZP dla Pracowników Prze-
mysłu Energetycznego.

Rada Społeczna odrzuci-
ła propozycję pracodawcy, 
aby Ponadzakładowy Układ 
Zbiorowy Pracy dla Grupy 
Tauron obowiązywał tylko do 
końca maja 2015 roku. Zda-
niem związkowców zapisami 

tego dokumentu pracownicy 
Grupy powinni być objęci do 
momentu podpisania nowe-
go porozumienia.

Mimo że w Tauron Pol-
ska Energia prowadzone 
były negocjacje dotyczą-
ce układu zbiorowego dla 
wszystkich zatrudnionych w 
niej pracowników, zarządy 

Tauron Wytwarzanie i czę-
ści oddziałów Tauron Dys-
trybucja znalazły się wśród 
tych pracodawców, którzy 
na początku października 
poinformowali organizacje 
związkowe o wypowiedzeniu 
Ponadzakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy dla Pra-
cowników Przemysłu Energe-
tycznego. Podobnie postąpili 
pracodawcy m. in. w Polskiej 
Grupie Energetycznej i w 
Grupie Energa. Dokument 
przestanie obowiązywać 1 
stycznia 2015 roku.

Tymczasem PUZP dla 
Pracowników Przemysłu 
Energetycznego jest doku-
mentem ramowym dla całej 
branży, na którym oparte 
zostały układy zakładowe 
obowiązujące w firmach 
energetycznych. 

Waldemar Sopata pod-
kreśla, że wypowiedzenie 
układu zbiorowego dla ener-
getyki może negatywnie 
wpłynąć na dalsze negocja-
cje PUPZ dla Grupy Tauron 
Polska Energia. – To jest 
postawienie drugiej strony 
pod murem, powiedzenie: 
nie ma układu dla branży, 
więc nie możecie stawiać 
warunków – dodaje.

AK

Jak nie będzie porozumienia, to będzie pikieta

R
ok 2014 jest pierw-
szym, w którym 
pracownicy mogą 
korzystać z dodat-
kowego dnia wol-

nego w zamian za świę-
to przypadające w sobotę. 
Wprawdzie po skardze Soli-
darności do TK nowe przepisy 
weszły w życie w ubiegłym 
roku, ale wówczas w kalen-
darzu nie było świąt, które 
wypadłyby w sobotę. Nato-
miast w tegorocznym kalen-
darzu znalazły się dwa takie 
dni. Pierwszym było święto 
Konstytucji 3 Maja.

Związek zaskarżył no-
welizację Kodeksu pracy 
podpisaną przez prezydenta 
Bronisława Komorowskie-
go 19 listopada 2010 roku. 
Nowela przywróciła dzień 
wolny od pracy 6 stycznia 
w Święto Trzech Króli, ale 
odebrała pracownikom inne 
ważne uprawnienia. Zwolniła 
pracodawców z obowiązku 
zwracania pracownikom dnia 
wolnego w innym terminie, 
jeśli święto wypadnie w ich 
dzień wolny od pracy. Nie-
korzystne dla pracowników 
przepisy weszły w życie z 
początkiem 2011 roku.

Prezydent Komorowski 
podpisał nowelę prawa pracy 
mimo sprzeciwu NSZZ Soli-

darność i części pracodawców. 
Związkowcy z Solidarności 
od początku zwracali uwagę, 
że zmiana jest niezgodna z 

Konstytucją i może prowadzić 
do nierównego traktowania 
pracowników. Podkreślali, że 
w rezultacie zatrudnionym na 

tych samych stanowiskach i 
za takim samym wynagro-
dzeniem może przysługiwać 
różna liczba dni wolnych od 

pracy. Przed podpisaniem 
ustawy przez prezydenta 
oprotestowało ją również 
Ogólnopolskie Porozumie-
nie Związków Zawodowych, 
wskazując, że w praktyce 
może ona zmniejszyć liczbę 
dni wolnych od pracy nawet 
o 5-6. Nowe przepisy na eta-
pie ich powstawania poddała 
krytyce także ówczesna mi-
nister pracy i polityki spo-
łecznej Jolanta Fedak.

Ostatecznie kwestię roz-
strzygnął Trybunał Konsty-
tucyjny, który 2 październi-
ka 2012 roku wydał wyrok 
korzystny dla pracowników 
i przyznał rację Solidarno-
ści. Sędziowie TK uznali, 
że przepis odbierający pra-
cownikom dni wolne za 
święto przypadające w so-
botę jest niezgodny z usta-
wą zasadniczą i nakazał 
zmianę prawa.

AGNIESZKA KONIECZNY

Dodatkowy dzień wolny od pracy
Pierwsze podwyżki 
od czterech lat
» O 150 ZŁ BRUTTO wzrosły 
od 1 października wynagrodzenia 
pracowników Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej w Świerklańcu. 
Po wygranych przez PKM przetargach 
na przewozy pasażerów na nowych 
liniach autobusowych w powiecie 
tarnogórskim, związki zawodowe 
przekonały pracodawcę do 
podwyższenia załodze zarobków.
– To nie są duże podwyżki, ale myślę, 
że pracownicy są z nich zadowoleni, 
bo to pierwszy od czterech lat 
wzrost wynagrodzeń w naszym 
przedsiębiorstwie. Do tej pory nie 
wiodło nam się w przetargach. Chcąc 
funkcjonować na rynku przewoźników, 
nasza fi rma wciąż musiała wymieniać 
przestarzały tabor autobusowy, 
inwestować w nowe pojazdy. Teraz, 
gdy oferta naszego PKM przebiła inne, 
to wszyscy mamy nadzieję, że będzie 
już tylko lepiej – mówi Zbigniew Szot, 
przewodniczący zakładowej Solidarności.
Przewodniczący zapowiada, że jeżeli 
w przyszłym roku świerklanieckiemu 
PKM ponownie uda się wygrać przetarg 
na nowe linie autobusowe, to związki 
zawodowe na pewno po raz kolejny 
upomną o wzrost wynagrodzeń dla 
pracowników. – Kilkuletni brak 
podwyżek sprawił, że nasze płace 
zostały daleko w tyle w stosunku 
do pracowników przedsiębiorstw 
komunikacji miejskiej z innych miast 
naszego województwa – podkreśla 
Zbigniew Szot.
PKM w Świerklańcu zatrudnia blisko 
300 pracowników. Do tej pory 
średnia płaca w fi rmie, włącznie ze 
100-procentowym dodatkiem za 
pracę w niedziele, wynosiła od 
1,7 tys. do 1,9 tys. zł netto.

Lepsi i gorsi 
fi zjoterapeuci
» ZWIĄZKOWCY Z SOLIDARNOŚCI 
w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym nr 3 w Rybniku 
rozważają wystąpienie do sądu 
pracy w sprawie naruszenia przez 
pracodawcę zasady równego 
traktowania pracowników. – W 
naszym szpitalu pracują dwie grupy 
fi zjoterapeutów, lepsza i gorsza. 
Wszyscy legitymują się wyższym 
wykształceniem, ale jedni zatrudnieni 
są na stanowiskach magistrów, a inni 
na stanowiskach techników. Różnice 
w ich miesięcznych zarobkach sięgają 
od 200 do 300 zł brutto – informuje 
Piotr Rajman, przewodniczący 
zakładowej Solidarności.
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 
przeprowadzona w placówce na wniosek 
Solidarności potwierdziła zarzuty związ-
kowców. – Ze strony dyrekcji do tej pory 
nie padła żadna propozycja rozwiąza-
nia tego problemu. Dlatego rozważamy 
wystąpienie do sądu pracy o zadość-
uczynienie fi nansowe dla pokrzywdzonej 
grupy pracowników. Liczymy też, że sąd 
nakaże zatrudnienie wszystkich fi zjotera-
peutów z naszego szpitala na tych 
samych stanowiskach – mówi Rajman. 
Przewodniczący dodaje, że 
dyrekcja szpitala pamięta o 
wyższym wykształceniu wszystkich 
fi zjoterapeutów tylko podczas 
negocjacji kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia, bo na wysokość 
kontraktu ma również wpływ to, jaki 
odsetek personelu legitymuje się 
wyższym wykształceniem. 

OPRAC. BEA

KRÓTKO Za Dzień Wszystkich Świętych, który w tym roku będziemy obchodzić w sobotę, 
pracownikom należy się dodatkowy dzień wolny od pracy. To efekt pozytywnego 
rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny skargi złożonej przez NSZZ Solidarność.

W tegorocznym kalendarzu znalazły się dwa dni świąteczne przypadające w sobotę

PUZP dla Pracowników Przemysłu Energetycznego był dokumentem ramowym dla całej branży

Po 3-letniej przerwie, 
pracownicy mogą 
ponownie korzystać 
z dnia wolnego w 
zamian za święto, 
które przypada
w sobotę. 

Foto: TŚD
Foto: w

ikipedia.org/A
rielbedzin
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Ponad 68 proc. pracowników 
Kombinatu Koksochemicznego 
Zabrze, wchodzącego w skład 
Grupy JSW Koks S.A., którzy 
wzięli udział w referendum 
opowiedziało się za włączeniem 
do pensji zasadniczej dodatku 
kwartalnego wynikającego z 
Karty Hutnika. Głosowanie w 
tej sprawie zorganizowane zo-
stało 15 października. Wzięło 
w nim udział 715 osób, blisko 
85 proc. załogi.

Jak informuje przewodniczą-
ca Solidarności w fi rmie Irena 
Przybysz, propozycję włącze-
nia dodatku kwartalnego wy-
nikającego z Karty Hutnika do 
wynagrodzenia zasadniczego 
przedstawił zarząd spółki. W 
efekcie miesięczne wynagrodze-
nia pracowników fi rmy wzrosną 
od 300 do 450 zł brutto. – W re-
ferendum zdecydowana więk-
szość pracowników zgodziła się 
na włączenie dodatku do pen-
sji zasadniczej. Zmiany wejdą 

w życie 1 stycznia 2015 roku. 
Wcześniej organizacje związko-
we muszą podpisać stosowne 
porozumienie z pracodawcą – 
mówi Irena Przybysz.

Grupa JSW Koks S.A. powsta-
ła w styczniu 2014 roku. Oprócz 
zabrzańskiego kombinatu w jej 
skład wchodzi także m.in. Kok-
sownia Przyjaźń w Dąbrowie 
Górniczej. Tam w maju ubiegłe-
go roku organizacje związkowe 
podpisały podobne porozumienie. 
Do wynagrodzenia zasadniczego 
włączona została nagroda z okazji 
Dnia Hutnika oraz rekompen-
sata za zlikwidowany dodatek 
kwartalny. Pensje podstawowe 
pracowników koksowni wzrosły 
o kwotę od 300 do 450 zł brutto. 
Zdaniem Ireny Przybysz ujed-
nolicenie zasad wynagradzania 
w poszczególnych fi rmach uła-
twi wypracowanie Zakładowe-
go Układu Zbiorowego Pracy 
dla całej Grupy.

AGA

Wyniki referendum w JSW Koks
12 listopada przed siedzibą 
Kompanii Węglowej w Ka-
towicach przeprowadzona 
zostanie manifestacja eme-
rytów górniczych. Powo-
dem protestu jest decyzja 
zarządu spółki o odebraniu 
emerytom, rencistom prawa 
do bezpłatnego węgla. 

– Wszyscy górniczy eme-
ryci powinni 12 listopada 
przyjść pod siedzibę zarzą-
du KW i zamanifestować 
swój sprzeciw. Zapraszamy 
na manifestację nie tylko 
członków Solidarności, ale 
również członków innych 
związków oraz osoby nie-
zrzeszone. Jeżeli sami nie 
upomnimy się o swoje prawa, 
nikt za nas tego nie zrobi – 
mówi Bronisław Skoczek, 
szef Regionalnej Sekcji Eme-
rytów i Rencistów NSZZ 
Solidarność. 

Jak podkreśla przewod-
niczący, emerytów szcze-

gólnie bulwersuje sposób, 
w jaki zarząd Kompanii 
Węglowej pozbawiał ich 
prawa do bezpłatnego węgla. 
– Uchwała zarządu w tej 
sprawie została podjęta bez 
jakiejkolwiek konsultacji ze 
stroną społeczną i w naszej 
ocenie niezgodnie z pra-
wem. Milczeliśmy, kiedy w 
lutym zarząd odebrał nam 
po tonie węgla, bo rozumie-
liśmy, że sytuacja w branży 
jest trudna. Uważaliśmy, 
że jeżeli my zrezygnujemy 
z części węgla, pozwoli to 
uratować miejsca pracy dla 
młodych ludzi. Teraz jed-
nak zarząd posunął się za 
daleko. Deputat to nie jest 
żaden przywilej, tylko cześć 
naszego świadczenia eme-
rytalnego, na które ciężko 
pracowaliśmy – podkreśla 
Bronisław Skoczek. 

Oprócz manifestacj i 
przed siedzibą Kompanii 

Węglowej Regionalna Sek-
cja Emerytów i Rencistów 
przygotowała również inne 
formy protestu przeciwko 
pozbawieniu tej grupy de-
putatów węglowych. Wśród 
górniczych emerytów kol-
portowane są wzory pism 
protestacyjnych oraz po-
zwów sądowych przeciwko 
Kompanii Węglowej. – Na-
mawiamy wszystkich, aby 
podpisywali listy protesta-
cyjne, a następnie wysyłali 
je do prezesa Kompanii Wę-
glowej, premier Ewy Kopacz 
oraz do posłów i senatorów. 
Mamy nadzieje, że władze 
w Warszawie się opamiętają. 
Zarząd KW odbierając nam 
węgiel, musiał mieć przecież 
na to przyzwolenie organów 
właścicielskich – wskazuje 
przewodniczący emeryckiej 
Solidarności. 

W ubiegłym tygodniu 
związki zawodowe działa-

jące w Kompanii Węglowej 
zaapelowały do zarządu 
spółki o odstąpienie od de-
cyzji dotyczącej pozbawie-
nia prawa do bezpłatnego 
węgla emerytów i rencistów 
górniczych. Związkowcy wy-
sunęli postulat, aby w 2015 
roku deputat był realizo-
wany wyłącznie w naturze. 
W piśmie do prezesa KW Mi-
rosława Tarasa przedstawiciele 
górniczych central związko-
wych wskazali, iż cały czas 
toczą się rozmowy dotyczące 
przejęcia tego rodzaju zobo-
wiązań spółek węglowych 
przez Skarb Państwa. 

Uchwałę pozbawiającą 
górniczych emerytów i ren-
cistów prawa do bezpłatne-
go węgla zarząd Kompanii 
Węglowej podjął pod koniec 
września. Jej zapisy mają 
zacząć obowiązywać od
1 stycznia 2015 roku.

NY, ŁK

Protest górniczych emerytów z Kompanii Węglowej

T
o będzie referendum 
sondażowe. Zdajemy 
sobie sprawę, że jego 
wyniki nie będą dla 
nikogo wiążące, ale 

rządzący powinni wiedzieć, jaka 
jest opinia załogi o zarządzie 
przedsiębiorstwa, nad którym 
Skarb Państwa pełni nadzór 
właścicielski. Przy okazji po raz 
kolejny zamierzamy przypo-
mnieć, że powodem złej sytuacji 
wydobywczej w spółce jest wy-
łącznie nieudolne zarządzanie. 
Prezes JSW wciąż powtarza, że 
z górniczymi załogami potrafi  
się dogadać, ale przeszkadza-
ją mu w tym związki zawo-
dowe. Już wkrótce przekona 
się, jak górnicy przyjęli jego 
oszczędnościowe propozycje 
– mówi Roman Brudziński, 
wiceprzewodniczący Solidar-
ności w Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej.

Jedną z propozycji kierow-
nictwa JSW jest zamrożenie 
płac górników. Zarząd po-
informował też organizacje 
związkowe, że przez trzy lata 
chce zaoszczędzić 1,5 mld zł, 
m.in. poprzez pozbawienie 
ich wypłaty czternastej pen-
sji, deputatu węglowego oraz 
uprawnień wynikających z 
Karty Górnika. Chodzi o tzw. 
bilet z Karty Górnika, dopłaty 
do chorobowego oraz wprowa-
dzenie innego sposobu wylicza-
nia urlopu wypoczynkowego. 
Zamiarem kierownictwa JSW 
jest także zawieszenie dopłat do 
przewozów pracowniczych.

– Od dłuższego czasu zarząd 
przymierza się też do wprowa-
dzenia sześciodniowego czasu 
pracy w kopalni Krupiński. Praca 
przez sześć dni w tygodniu też 

przynosiłaby niemałe oszczęd-
ności, bo dniówki w soboty 
miałyby być opłacone tak samo, 
jak w dni „czarne” – informuje 
Roman Brudziński,.

O tych propozycjach zarzą-
du JSW związkowcy poinfor-
mowali górników na masów-
kach. Przekazali też załodze 
informacje na temat sytuacji 
ekonomicznej spółki. – W 

naszej ocenie kondycja fi rmy 
pozostawia wiele do życzenia, 
ale nie jest na tyle tragiczna, by 
odbierać pracownikom około 
20 proc. ich rocznych zarobków. 
Górnicy są przekonani, że w 
tych „oszczędnościach” chodzi 
o sfinansowanie zakupu od 
Kompanii Węglowej kopalni 
Knurów-Szczygłowice. Poli-
tyczną decyzję o jej kupnie 

kierownictwo JSW podjęło 
nie dysponując praktycznie 
żadnymi środkami. Cena za 
tę kopalnię wynosi 1,5 mld zł. 
Teraz taką samą kwotę zarząd 
chce zyskać kosztem pracow-
ników – mówi Brudziński. 

Związkowcy informują, że 
do tej pory nie otrzymali od pre-
mier Ewy Kopacz odpowiedzi 
na list otwarty, który przywieźli 

do Warszawy w dniu wygłasza-
nia przez nią expose. W liście 
zaapelowali o zahamowanie 
działań zarządu spółki, które 
ich zdaniem prowadzą wprost 
do jej zapaści wydobywczej i 
fi nansowej. Podkreślili też, że 
zła kondycja JSW jest wynikiem 
nieudolnych decyzji kierow-
nictwa fi rmy oraz zaniechań 
inwestycyjnych.

– Po referendum prześle-
my kolejny list do pani pre-
mier. Dołączymy do niego 
wyniki głosowania. Zrobi-
my wszystko, by zaintereso-
wać rząd i opinię publiczną 
w Polsce chorą sytuacją w 
JSW, by odwołać nieudolny 
zarząd spółki – zapowiada 
Roman Brudziński. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

29 i 30 października pracownicy JSW w referendum zdecydują, czy są za odwołaniem zarządu fi rmy. 
Podczas masówek, które 21 października odbyły się we wszystkich kopalniach spółki, związkowcy zapoznali górników
z propozycjami kierownictwa JSW zakładającymi pozbawienie ich wielu elementów płacowych.  

Zarząd JSW chce oszczędzać na górnikach

Referendum w Jastrzębskiej Spółce Węglowej będzie miało charakter sondażowy

Foto: TŚD
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BYŁ SOBIE polski przemysł

B
ydgoszcz już przed 
drugą wojną świato-
wą stała się polskim 
zagłębiem rowero-
wym. Tutaj w latach 

dwudziestych powstały fabryki 
Tornowa, Jahra, Milnera i Femy, 
które po wojnie stały się bazą 
do budowy Zjednoczonych 
Zakładów Rowerowych Romet. 
Wokół fabryczek pączkowały 
rzemieślnicze zakłady i wyspe-
cjalizowane warsztaty wytwa-
rzające podzespoły oraz świad-
czące różnego rodzaju usługi dla 
większych producentów. W ten 
sposób w Bydgoszczy wykształ-
ciła się kadra fachowców, która 
po wojnie mogła odbudować 
przemysł produkcji jednośla-
dów. W 1938 roku w Bydgoszczy 
produkowano 130 tys. rowerów, 
co stanowiło 60 proc. całej kra-
jowej produkcji. 

Największym przedwojen-
nym bydgoskim zakładem, w 
którym produkowano rowery, 
była fabryka Wilhelma Torno-
wa, który po powrocie z I wojny 
światowej zaczął montować ro-
wery z części sprowadzanych z 
Niemiec, do których sam pro-
dukował ramy. Pod koniec lat 
dwudziestych  zakład zatrudniał 
ok. 50 pracowników i produ-
kował ok. 40 sztuk rowerów 
dziennie. Zakład stopniowo 
zmniejszał import podzespołów 
z zagranicy na rzecz krajowych 
dostawców. Z czasem opony i 
błotniki do rowerów Tornowa 
zaczęła produkować fabryka 
Apollo z Czechowic, a szprychy 
i łańcuchy poznańska Centra. 
Produkcja rosła w takim tempie, 
że w starej fabryce zaczęło robić 
się za ciasno. W 1938 roku zakład 
zatrudniał 400 osób i wytwarzał 
nawet 350 rowerów dziennie. 
Pojawił się pomysł budowy 
nowej, nowoczesnej fabryki 
we wschodniej części miasta. 
Na ten cel zakupiono już nawet 
grunty. Jednak ambitne plany 
pokrzyżowała wojna. 

Początek ery Rometa 
Po wojnie w mniej lub bardziej 
zniszczonych bydgoskich fa-
bryczkach powoli wznawiano 
produkcję rowerów, jednak jej 
wielkość nie była w stanie do-
równać popytowi. W 1946 roku 
w Polsce było 1,2 mln rowerów. 
Jeden przypadał na 23 miesz-
kańców. 15 września 1948 roku 
powołano Zjednoczone Zakła-
dy Rowerowe w Bydgoszczy, w 
których skupiono kilkanaście 
zakładów produkcyjnych z 
Bydgoszczy oraz innych pol-
skich miast. 

W 1956 roku zapadła decy-
zja o budowie nowej fabryki w 
bydgoskiej dzielnicy Fordon. 
Ukończenie inwestycji nie by-
łoby możliwe bez rometowskich 
inżynierów. Stworzenie nowo-

czesnego zakładu wymagało 
zakupu maszyn za granicą, 
na co nie było ani dewiz, ani 
politycznego przyzwolenia. 
Cześć parku maszynowego 
ostatecznie udało się sprowadzić 
z Zachodu, ale pozostałe urzą-
dzenia konstruktorzy musieli 
zbudować sami lub zaadapto-
wać urządzenia z innych gałęzi 
przemysłu. Sami od podstaw 
stworzyli m.in. pneumatycz-
ną maszynę do kalibrowania 
rur rowerowej ramy i podob-
ne urządzenia do widelców i 
kierownic. W budujących się 
jeszcze i nieogrzewanych halach 
własnymi narzędziami instalo-
wali tokarki, frezarki oraz inne 
urządzenia. Za zaplecze socjal-
ne musiała wystarczyć miska z 
wodą i kilka haków na ubrania. 
Na początku lat 60-tych fabryka 
ruszyła pełną parą. 

Pani Barbara Goc przepra-
cowała w Romecie ponad 30 
lat. Była zatrudniona w dziale 
sprzedaży, gdzie odpowiadała 
za planowanie i zawieranie 
umów. Wspomina, że gdy w 
1963 roku po raz pierwszy we-
szła do nowo powstałej fabry-
ki, to, co zobaczyła, zrobiło na 
niej ogromne wrażenie. – W 
tamtych czasach to był szczyt 
nowoczesności. Importowane 
maszyny, lakiernia i galwani-
zernia, której zazdrościli nam 
w całej Polsce. No i oczywiście 
taśmowa produkcja, co wówczas 
nie było normą. Pamiętam, że na 
końcu taśmy stały dwie osoby, 
które odbierały gotowe rowery. 
Te, które szły na eksport, były 
pakowane w kartony. Rowery 
na rynek krajowy pakowano w 
pokrowce papierowe lub z dermy 
– wspomina pani Barbara. 

5 mln na eksport
Eksport był bardzo ważną częś-
cią rometowskiej produkcji. 
Rowery z charakterystycznym 

pegazem trafi ały m.in. do USA, 
Angli, Szwecji, Holandii, Grecji, 
Francji, RFN, czy Finlandii. W 
szczytowym okresie bydgoski 
zakład był potentatem nie tylko 
na rynku polskim, ale również 
największym producentem 
rowerów w Europie. Roczna 
produkcja osiągała ponad mi-
lion rowerów i motorowerów, 
z czego ok. 10 proc. szło na 
eksport. W połowie lat 80 cał-
kowita liczba rowerów marki 
Romet sprzedanych za granicę 
przekroczyła 5 mln. – Były lata, 
w których eksportowaliśmy 
nawet 200 tys. sztuk. Wówczas 
w całym kombinacie pracowało 
ok. 10 tys. ludzi, z czego ponad 
połowa w Bydgoszczy – mówi 
Barbara Goc. 

Kultowe modele
Opisanie tylko najbardziej zna-
nych produktów Rometu, to 
materiał na niejedną książkę. 

Masywne rowery turystyczne 
Kometa, Wagant, Meteor, Orkan 
czy składaki serii Wigry, Jubilat i 
Zenit, zna chyba każdy, kto pa-
mięta nie tylko RPL, ale również 
lata dziewięćdziesiąte. Romety 
oczywiście miały swoje wady. 
Gumki hamulcowe ślizgały się 
na stalowych chromowanych 
obręczach, zawiasy w mniej 
udanych modelach składa-
ków często pękały, a plastiko-
we siodełka po paru sezonach 
nadawały się do wymiany. 
Nie zmienia to faktu, że jakość 
rowerów produkowanych w 
Bydgoszczy mogłaby nawet 
dzisiaj uchodzić za wzór dla 
wielu producentów jednośla-
dów. O tym, jak porządne były 
to pojazdy, świadczy chociażby 
to, że wiele z nich do dzisiaj 
można spotkać, zwłaszcza w 
mniejszych miejscowościach i 
na wsiach. – Zupełnie osobną 
kategorią rowerów były wyczy-

nowe wyścigówki robione na 
wymiar dla polskich kolarzy. 
Inne rowery budowaliśmy na 
tzw. czasówki, inne na długie 
odcinki, a jeszcze inne do tre-
ningów. Gdy kolarze wygrywa-
li, byliśmy dumni i z nich, i z 
naszych rowerów – wspomina 
pani Barbara. 

Komary w Bagdadzie
Kolejny segment produkcji byd-
goskiego Rometu to motorowery 
i motorynki, które do dziś mają 
swoich wiernych pasjonatów. 
Na facebooku strona zrzeszająca 
miłośników Komarów, Ogarów 
i motorynek Pony ma 3 tys. 
fanów. Kiedyś silnikowe jedno-
ślady niepodzielnie panowały 
na szosach polskich i nie tylko. 
W 1973 roku grupa studentów 
z warszawskich uczelni prze-
jechała ośmioma Komarami 
trasę z Warszawy do Bagdadu. 
Wyprawa została opisana w 
czasopiśmie Młody Technik. 
Łącznie Komary przejechały ok. 
9 tys. kilometrów. Bez problemu 
poradziły sobie z podjazdami w 
tureckich górach Taurus oraz 
bezdrożami syryjskich i irackich 
pustyń. Jedyne, na co narzekali 
uczestnicy wyprawy, to przegrze-
wające się w upalnym klimacie 
kondensatory oraz opony, dla 
których 9 tys. kilometrów jazdy 
po rozgrzanych asfalcie i piachu 
okazało się górną granicą wy-
trzymałości. 

Upadek giganta
Dobra passa Rometu skończyła 
się po 1989 roku. Zakład nie miał 
środków na unowocześnienie 
asortymentu, a rządzący nie 
byli zainteresowani ochroną 
rodzimego rynku jednośladów. 
Polskę zalały ogromne ilości azja-
tyckich „górali”, wyglądających 
znacznie bardziej efektownie 

niż składaki i ciężkie rowery 
turystyczne. Dla ówczesnych 
konsumentów zachłyśniętych 
nowością jakość zeszła na dalszy 
plan, a w rowerze najważniejsze 
było, aby miał grube opony i jak 
najwięcej przerzutek. Spóźnione 
wypuszczenie na rynek nowo-
czesnego motoroweru Chart i 
roweru górskiego nie było w 
stanie nic zmienić. W 1998 roku 
Romet ogłosił upadłość. Część 
bydgoskich hal wyburzono, w 
innych budynkach działają pry-
watne fi rmy z różnych branż. 
Niedawno na terenie dawnej 
fabryki rozpoczęto budowę 
Ikei. – Kiedy się tamtędy prze-
jeżdża, serce się kraje. Jednak 
najgorzej było, gdy w naszym 
zakładzie już był syndyk, a część 
z nas jeszcze pracowała. Kiedy 
już sprzedano wszystko, co się 
dało, na drogę dojazdową do 
zakładu wynieśli nasze linie 
produkcyjne, z których wszy-
scy byliśmy dumni i zaczęli je 
ciąć palnikami. Dorobek kilku 
pokoleń pocięto na złom – opo-
wiada pani Barbara. 

Nowe życie
Romet nie przepadł jednak 
w całości. W 1999 roku fi rma 
Arkus, będąca wcześniej jed-
nym z największych sprzedaw-
ców bydgoskich jednośladów, 
kupiła rometowski zakład w 
Jastrowie, a rok później zakład 
w Kowalewie Wielkopolskim. 
Jednak, co chyba najważniejsze, 
Arkus nabył również prawa do 
używania marki Romet oraz 
jej produktów. Nowy właści-
ciel utrzymał produkcję rowe-
rów i rozwinął fi rmę. Dzisiaj 
Arkus&Romet Group produkuje 
rocznie ok. 400 tysięcy jednośla-
dów, z czego połowa trafi a na 
eksport. Ubiegłoroczny przy-
chód spółki wyniósł 230 mln zł. 
Firma z powodzeniem sprzedaje 
również skutery, motorowery i 
motocykle. Choć część kompo-
nentów do jednośladów produ-
kowanych pod szyldem Romet 
pochodzi z Azji, nie zmienia to 
faktu, że jest to jedna z niewielu 
słynnych polskich marek, która 
dalej jest obecna na rynku. I co 
równie ważne, jej właścicielem 
pozostał polski kapitał. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Kiedyś Romet był nie tylko potentatem na rynku krajowym, ale również największym producentem rowerów w Europie. 
Dzisiaj na miejscu bydgoskiej fabryki powstaje market meblowy, a jej park maszynowy już dawno pocięto palnikami na złom. Marka jednak 
przetrwała, wciąż produkuje jednoślady i wiedzie jej się coraz lepiej. 

Historia na dwóch kółkach

Artykuł o Romecie w Byd-
goszczy to kolejny z cyklu teks-
tów o tych polskich zakładach 
przemysłowych, które kiedyś 
dawały tysiące miejsc pracy, a 
dziś już ich nie ma, bądź skur-
czyły się do rozmiarów manu-
faktury, a także o nowatorskich 
polskich produktach sprzed lat. 
W ten sposób chcemy nie tylko 
powspominać, ale też promo-
wać pomysł reindustrializacji 
polskiej gospodarki. 

Romet Orion 

Romet Komar

Foto: w
ikipedia.org/Bebok911
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Krzysztof Jasiok z I LO 
w Bytomiu zajął II miej-
sce w ogólnopolskim 
konkursie literackim 
poświęconym księdzu 
Jerzemu Popiełuszce pt. 
„Zło dobrem zwyciężaj”, 
zorganizowanym przez Kra-
jową Sekcję Oświaty NSZZ 
Solidarność. W gronie wy-
różnionych znalazła się także 
uczennica z naszego regionu, 
Agata Rzepka z liceum w 
Czechowicach-Dziedzicach.

Konkurs przeprowadzony 
został w trzech kategoriach: 
plastycznej dla uczniów 
szkół podstawowych oraz 
literackiej i fi lmowej dla mło-
dzieży z gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. Wzięło 
w nim udział ponad tysiąc 
uczniów z całej Polski. Do 
etapu fi nałowego wybranych 

zostało 200 prac. – To nie był 
konkurs wiedzy o życiu ks. 
Jerzego, ale dotyczący tego, 
jak jego słowa „Zło dobrem 
zwyciężaj” dzisiaj powinny 
być postrzegane. Poziom na-
desłanych prac był bardzo 
wysoki. Widać w nich było 
ogromną dojrzałość uczest-
ników. Nawet najmniejsze 
dzieci w swoich rysunkach 
pokazywały, w jaki sposób 
można pomagać innym – 
ocenia Lesław Ordon, szef 
oświatowej Solidarności w 
regionie i pomysłodawca 
konkursu.

Podsumowanie odbyło 
się 19 października w War-
szawie. Nagrody ufundo-
wała Komisja Krajowa „S” 
oraz Narodowe Centrum 
Kultury.

AGA

W 
homilii bp 
Guzdek pod-
kreślił, że w 
każdym cza-
sie ludzie sta-

wiają pytania o granice między 
dobrem a złem. Jego zdaniem 
ks. Jerzy Popiełuszko, którego 
nazwał jednym z najwięk-
szych proroków XX wieku, 
potrafi ł na to pytanie odpo-
wiedzieć. 

– W Polsce zniewolonej przez 
ludzi owładniętych ideologią 
komunizmu, w dobie kłamstwa 
i łamania ludzkich sumień, Bóg 
przez jego posługę przypominał 
zniewolonemu narodowi kilka 
podstawowych prawd – powie-
dział bp Guzdek. Podkreślił, że 
najważniejsze z nich to unika-
nie zła i przemocy. 

– Ks. Jerzy pokazywał jak 
walczyć ze złem, tego nas uczył. 
Przestrzegał, aby nigdy nie 
sięgać po przemoc, ponieważ 
każdy przejaw przemocy dowo-
dzi słabości i moralnej niskoś-
ci. Stosując metody, którymi 
posługuje się zło, stajemy się 
mimowolnie jego sługami – 
wskazywał kapłan. 

Biskup przypomniał męczeń-
ską śmierć patrona Solidarności. 
– Pamiętam ten dzień, tamtą at-
mosferę. Błogosławiony kapłan 
został uznany za męczennika 
walki o wolność i niezłomny 
symbol moralnego oporu prze-
ciwko sługom komunizmu. 
Jakże bardzo szybko, już w 
wolnej Polsce, jego wizerunek 
zastygł i zatarł się w pamięci 
wielu. Usiłuje się go traktować 
jako postać z minionej epoki – 
dodał. Wskazał, że choć ks. Jerzy 
poniósł męczeńską śmierć, to 

jednak on ostatecznie odniósł 
zwycięstwo. – Padła obłąkana 
ideologia, odchodzą w niepamięć 
jej słudzy, a sława i świadectwo 
niezłomnej postawy ks. Jerzego 
docierają na krańce świata. 

Bp Guzdek podkreślił, że 
ks. Jerzy wciąż jest wzorem 
do naśladowania, a jego doko-
nania wykraczają poza dzieje 
polskiej martyrologii. – Do jego 
grobu przybywają rzesze piel-
grzymów z całego świata. W 

ciągu 30 lat to święte miejsce 
nawiedziło ponad 20 mln osób 
ze wszystkim kontynentów. 
Tu widać, że świętość księdza 
Jerzego nadal promieniuje, 
rodzi naśladowców – zazna-
czył. Zdaniem kapłana ks. 
Popiełuszko jest symbolem 
moralnej odwagi, ważnej w 
każdym czasie i miejscu. – Nie 
można pozostawać biernym 
na łamanie praw człowieka 
oraz poniżanie jego godności. 

Również dziś bezczynność zwy-
czajnych, uczciwych ludzi jest 
najczęstszą formą współpracy 
ze złem – zaznaczył.

Po mszy św. zaprezentowany 
został program słowno-muzycz-
ny, w którym wykorzystane 
zostały teksty Jana Pawła II i 
bł. ks. Jerzego. W widowisku 
wzięli udział znani artyści m.in. 
Anna Seniuk, Piotr Bajor oraz 
Radosław Pazura.

AGNIESZKA KONIECZNY

19 października na warszawskim Żoliborzu odbyły się kulminacyjne obchody 30. rocznicy męczeńskiej 
śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Mszy św. odprawionej w kościele pw. św. Stanisława Kostki przewodniczył bp Józef 
Guzdek, ordynariusz polowy Wojska Polskiego.  W uroczystości wzieli udział związkowcy z Solidarności z całego kraju.

Przesłanie ks. Jerzego wciąż jest aktualne

Ksiądz Jerzy żyje w naszych sercach

20 września 2014 roku w diecezji Créteil we Francji rozpoczął się 
proces kanonizacji bł. ks. Jerzego. Trybunał kanonizacyjny złożo-
ny z teologów i lekarzy-ekspertów będzie badał autentyczność 
uzdrowienia w 2012 roku za wstawiennictwem kapłana chorego 
na białaczkę 56-letniego Francuza François Audelana. Zadaniem 
trybunał kanonizacyjnego jest zebranie materiału dowodowego 
potwierdzającego autentyczność cudu za sprawą ks. Jerzego w 
rozumieniu prawno-kanonicznym i przesłanie go do Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych. 6 czerwca 2010 roku ks. Jerzy Popiełuszko 
ogłoszony został błogosławionym Kościoła katolickiego.

BEA

Ogólnopolski konkurs 
„Zło dobrem zwyciężaj” 17 i 18 października we Włoc-

ławku odbywały się uroczy-
stości upamiętniające 30. 
rocznicę męczeńskiej śmierci 
ks. Jerzego Popiełuszki.

18 października, w pobli-
żu tamy, gdzie funkcjonariu-
sze służby bezpieczeństwa 
wrzucili ciało ks. Jerzego do 
Wisły, złożone zostały wieńce 
i kwiaty. – Dzień sprzed 30 lat 
zapamiętamy na zawsze. Ten 
ksiądz z zaledwie 12-letnim 
stażem, którego słuchała cała 
Polska, nie głosił nienawiści, 
choć walczył. Walczył o wol-
ność, w którą Bóg wyposażył 
człowieka. Walczył o prawdę, 
o godność, o sprawiedliwość 
społeczną. Walczył orężem 
wydawałoby się najbardziej 
kruchym z możliwych, do-
brem, swoim młodzieńczym 
zapałem, wiernością kapłań-
skiej służbie, którą dopiero 
co zaczął – mówił podczas 
uroczystego nabożeństwa 
w sanktuarium bł. księdza 

Jerzego Popiełuszki ordy-
nariusz włocławski biskup
Wiesław Mering. 

Mszę poprzedziła procesja 
z relikwiami ks. Jerzego, która 
przeszła ulicami Włocławka do 

wzniesionego przy sanktuarium 
ołtarza polowego. Po nabożeń-
stwie wierni oddali im hołd.

We włocławskich obcho-
dach udział wzięli przedstawi-
ciele władz Solidarności oraz 
liczne delegacje związkowe z 
całej Polski wraz z pocztami 
sztandarowymi.

– My, ludzie Solidarności, 
pamiętamy o księdzu Jerzym. 
Wiemy, że żyje on w naszych 
sercach – mówił podczas uro-
czystości we Włocławku prze-
wodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność Piotr Duda. 
Podkreślił, że Solidarność rea-
lizuje dzieło ks. Jerzego, jakim 
jest pielgrzymka Ludzi Pracy na 
Jasną Górę. Członkowie związku 
pełnią wartę przy grobie kapłana. 
– Także w tych najważniejszych 
przesłaniach ks. Jerzego, w spra-
wach pracowniczych staramy 
się walczyć o godność człowieka 
i dobro polskiego pracownika 
– dodał Piotr Duda.

BG

Foto: D
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Proces kanonizacyjny

Mszę poprzedziła procesja z relikwiami bł. ks. Jerzego

Foto: D
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§

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2014 r.):   1.680,00 zł
»  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

(w II kwartale 2014 r.):  3.941,49 zł
» Najniższa emerytura (od 1 marca 2014 r.):  844,45 zł
»  Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

i renta rodzinna (od 1 marca 2014 r.):  844,45 zł
»  Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 

(od 1 marca 2014 r.):  648,13 zł
»  renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 

w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową
i renta rodzinna wypadkowa 
(od 1 marca 2014 r.):  1013,34 zł

»  renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 
w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 
(od 1 marca 2014 r.):  777,76 zł

»  Urlop macierzyński: Pracownicy przysługuje 
w wymiarze: w przypadku urodzenia jednego 
dziecka przy jednym porodzie,  20 tygodni
– w przypadku urodzenia dwojga dzieci 
przy jednym porodzie,  31 tygodni
– w przypadku urodzenia trojga dzieci 
przy jednym porodzie,  33 tygodni
– w przypadku urodzenia czworga dzieci 
przy jednym porodzie,  35 tygodni
– w przypadku urodzenia pięciorga 
i więcej dzieci przy jednym porodzie  37 tygodni

Karol Ciszek, 
CDO24

P
rzejście pracowni-
ka na emeryturę, 
uzyskanie renty 
z tytułu niezdol-
ności do pracy 

oraz śmierć pracownika 
uprawniają do odprawy. 
Prawo do otrzymania 
tych świadczeń wynika 
z art. 92¹ i art. 93 Kodek-
su pracy. 

Zgodnie z art. 92¹ § 1 
Kp pracownikowi spełnia-
jącemu warunki upraw-
niające do renty z tytułu 
niezdolności do pracy lub 
emerytury, którego stosu-
nek pracy ustał w związku 
z przejściem na rentę lub 
emeryturę, przysługuje 
odprawa pieniężna w wy-
sokości jednomiesięcznego 
wynagrodzenia. Prawo do 
tego świadczenia przysłu-
guje każdemu pracowni-
kowi, niezależnie od tego 
na jakiej podstawie i na 
jak długo nawiązany jest 
stosunek pracy podlega-
jący przepisom kodeksu 
pracy. Pracownik, który 
otrzymał odprawę nie 
może ponownie nabyć 
do niej prawa.

W przypadku śmier-
ci pracownika w czasie 
trwania stosunku pracy 
lub w czasie pobierania po 

jego rozwiązaniu zasiłku 
z tytułu niezdolności do 
pracy wskutek choroby, 
rodzinie przysługuje od 
pracodawcy tzw. odpra-
wa pośmiertna. Wysokość 
świadczenia uzależniona 
jest od stażu pracy pra-
cownika u danego praco-
dawcy. Jeżeli pracownik w 
dniu śmierci zatrudniony 
był u danego pracodawcy 
krócej niż 10 lat odpra-
wa odpowiada kwocie 
jednomiesięcznego wy-
nagrodzenia pracowni-
ka, jeżeli co najmniej 10 
lat odprawa odpowiada 
kwocie trzymiesięcznego 
wynagrodzenia, a jeżeli co 
najmniej 15 lat odprawa 
odpowiada kwocie sześ-
ciomiesięcznego wyna-
grodzenia. Do okresów 
zatrudnienia u danego 
pracodawcy wlicza się 
okresy zatrudnienia u 
poprzedniego pracodaw-
cy, jeśli w trakcie okresu 
zatrudnienia nastąpiło 
przejście zakładu pracy do 
innego pracodawcy.

Odprawa pośmiertna 
przysługuje małżonko-
wi i innym członkom 
rodziny uprawnionym 
do uzyskania renty ro-
dzinnej (dzieci, wnuki 

i rodzice, jeśli w dniu 
śmierci spełniają warunki 
wymagane do uzyskania 
renty rodzinnej). Odpra-
wę pośmiertną dzieli się 
w częściach równych 
pomiędzy wszystkich 
uprawnionych członków 
rodziny. Jeżeli jednak 
uprawnionym do odpra-
wy pośmiertnej jest tyko 
jeden członek rodziny, 
przysługuje mu odpra-
wa pośmiertna w wy-
sokości odpowiadającej 
połowie kwoty odprawy. 
Odprawa pośmiertna nie 
przysługuje uprawnio-
nym członkom rodziny, 
jeżeli zmarły pracownik 
był ubezpieczony przez 
pracodawcę i ubezpieczy-
ciel wypłacił członkom 
rodziny uprawnionym 
do otrzymania odprawy, 
odszkodowanie w kwo-
cie nie niższej niż wyso-
kość należnej członkom 
rodziny odprawy. Jeżeli 
odszkodowania jest niższe 
niż kwota odprawy praco-
dawca zobowiązany jest 
wyrównać uprawnionym 
członkom rodziny kwotę 
stanowiącą różnicę po-
między kwotą należnej 
odprawy a kwotą wypła-
conego ubezpieczenia.

Informujemy, że powyż-
szy artykuł nie jest opinią 
ani poradą prawną i nie 
może służyć jako eksper-
tyza 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.

Proszę pamiętać, że osoby 
posiadające Ochronę Prawną 
CDO24 zawsze mogą zasięg-
nąć dodatkowych informacji 
w departamencie prawnym 
CDO24 pod numerem tele-
fonu 801 003 138 (lub 32 
44 57 822), który działa 
codziennie od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 
8.00 do 16.30. Pozostałe 
osoby zainteresowane po-
siadaniem ochrony prawnej 
zapraszamy do zapozna-
nia się z ofertą CDO24 na 
stronie internetowej www.
cdo24.pl.

Masz pytanie do praw-
nika? Napisz do nas: 
gazeta@cdo24.pl. Odpo-
wiedzi na najciekawsze 
i najczęściej pojawiają-
ce się Państwa pytania, 
będziemy zamieszczali w 
naszych artykułach.

Odprawa rentowa, 
emerytalna i pośmiertna

Oddziałowe Biuro Edu-
kacji Publicznej Instytu-
tu Pamięci Narodowej w 
Katowicach zaprasza do 
udziału w regionalnym 
konkursie historycznym 
„Niech świat pamięta o 
nas… Losy osób deporto-
wanych z Górnego Śląska 
do ZSRS w 1945 r.”.

Konkurs adresowany 
jest do uczniów oraz osób 
dorosłych. Jego celem jest 
upamiętnienie wywózek 
mieszkańców Górnego 
Śląska w 1945 roku do ka-
torżniczej pracy w Związku 
Sowieckim. Przypadająca w 
2015 roku 70. rocznica tam-
tych tragicznych wydarzeń 
jest okazją, aby zachęcić 
społeczność Górnego Śląska 
do przedstawienia, a tym 
samym upowszechnienia 
i upamiętnienia drama-
tycznych losów Górno-
ślązaków wywiezionych 

do niewolniczej pracy na 
terenie ZSRS:. okoliczno-
ści ich wywózek, pobytu 
w Związku Sowieckim, 
powrotu i późniejszych 
tego konsekwencji. Zada-
niem uczestnika konkur-
su jest spisanie relacji lub 
sfilmowanie wypowiedzi 
osób deportowanych, ro-
dzin deportowanych lub 
świadków indywidualnych 
lub zbiorowych deportacji 
w 1945 roku osób z obszaru 
Górnego Śląska do ZSRS. 
Termin nadsyłania prac 
upływa 31 października 
2014 roku.

Szczegó łowych  in for-
macji na temat konkursu 
udziela dr Kornelia Banaś z 
Oddziałowego Biura Edukacji 
Publicznej IPN w Katowicach. 
Dane kontaktowe:
tel. 32 207 03 11, 
kornelia.banas@ipn.gov.pl.

BEA

Niech świat 
pamięta o nas…

Komunikat
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» TRWA TZW. WYBORCZA 
kampania samorządowa. Z 
plakatów i ulotek mizdrzą się 
do nas przeróżni kandydaci. 
Głównie ci, co mają na tyle 
dużo kasy, żeby swą buraczaną 
kampanię rozpocząć wcześ-
niej od innych. Prawdziwy 
zalew tych samych twarzy, z 
tych samych słupów i płotów 
czeka nas w drugim tygo-
dniu listopada. Cenimy sobie 
fakt, że demokracja daje nam 
możliwość wyboru, niemniej 
patrząc na te plakaty i ulotki, 
nie możemy się oprzeć wra-
żeniu, że w praktyce często 
jest to wybór między kiłą a 
rzeżączką.

» NIE WIEMY, JAK WAM, 
ale nam się nie zdarzyło, żeby 
w trakcie tej czy poprzednich 
kampanii trafi ł do nas jakiś 
kandydat na samorządowca i 
zapytał, czego od niego ocze-
kujemy. Już chcieliśmy się 
pochwalić, że to właśnie my 
jesteśmy tym słynnym błędem 
statystycznym, ale okazało 
się, że nie jesteśmy jedyni, 
że właściwie to norma. Do 
większości nikt nie trafi a.

»  NIE OCZEKUJEMY 
CUDÓW. Ta dziedzina jest 
zarezerwowana dla pewnego 
Donka. Niemniej wkurza nas 
fakt, że tym wszystkim kole-
siom, którzy w kieszeniach 
oprócz zasmarkanych chu-
steczek higienicznych noszą 
małe, składane buławy radne-
go, „sieniechce” z nami gadać. 
Mamy popatrzeć na fotkę i dać 
się uwieść zrobionej w fotoszo-
pie gębie. Ci, co umieją czytać, 
mają zachwycić się mądrym 
inaczej hasłem. Generalnie 
mamy uwierzyć, że ów kan-
dydat na magistrackie salony, 
który wywiesza swą podobiznę 
na słupach, załatwi naszemu 
dziecku miejsce w przedszkolu 
i załatwi miejsce parkingowe 
dla naszego auta, które Nie-
miec pod kocem trzymał. Że 
chodnik naprawi. Że korki 
rozładuje i że dzięki jego ge-
niuszowi metrem spod klatki 
bloku do biedry dojedziemy. 
W dni bezmięsne gratis. Panie 
i panowie kandydaci, ludzie 
na różne rzeczy dają się na-
bierać, ale nikt nie lubi być 
robiony w c.... 

» W KONIA, CHCIELIŚMY 
NAPISAĆ, w konia! Tylko 
Gospodzkiemu zamiast ję-

zyka programisty hiszpań-
ski się wcisnął. I zepsuł się 
backspace.

»  JAK WYCZYTALIŚMY
w doniesieniach lokalnego 
dodatku Gazety Wyborczej, 
pomiędzy dwoma kandyda-
tami na stanowisko nowego 
sołtysa Katowic, z których 
jeden jest obecnie wicesoł-
tysem, a drugi opiekunem 
karuzeli w wesołym miastecz-
ku, toczą się jakieś debaty, 
jakieś spory na fejsie. Coś 
tam o dzikach gonionych w 
las z południowych dzielnic 
Katowic, coś o kolejkach li-
nowych jako alternatywnym 
środku miejskiego transportu. 
Czekamy na debatę na temat 
mocy silników, które trzeba 
wmontować do Spodka, aby 
uniósł się nad miastem i jak 
latarnia morska pokazywał 
kierowcom, że jak się zbliżą 
na odległość 15 kilometrów 
od centrum Katowic, to utkną 
w korkach. 

»  TRZECI KANDYDAT do 
sołtysowania Katowicom, o 
którym tzw. wiodące media 
wspominają jednak krótko 
i oschle, to były szef Śląskiej 

Kasy Chorych. Z chłopem 
jest problem, bo jakieś tam 
ma zasługi, czymś tam zarzą-
dzał, śląska służba zdrowia 
wspomina go nawet ciepło, 
a wymyśloną przez niego 
dawno, dawno temu kartę 
chipową każdy z mieszkań-
ców konurbacji do dziś nosi 
w portfelu. Ale ten kandydat 
popełnił błąd w oczach elyty 
niewybaczalny. Związał się z 
niewłaściwym ludźmi. I nie 
chodzi o to, że jego pasją są 
naparzanki w rycerskim prze-
braniu. Chodzi o to, że face-
ta popiera partia krwawego 
Kaczafi ego. Tego, wiecie, co 
Polskę podpala od siedmiu 
lat i krasnoludki wysyła, żeby 
szczały do nabiału. No wiecie, 
o kogo chodzi. To ten niewy-
soki, w tanim garniturze i z 
szeregiem innych zbrodni 
na koncie. 

»  Z KOMITETU PARTII, 
którą za mordę trzyma ów 
niewysoki, ale straszny facet, 
startuje wielu tych strasznych 
związkowców, co to o jakieś 
podwyżki płac w zakładach 
walczą, co to pyszczą, że pra-
codawcy pomiatają ludźmi i 
generalnie się stawiają. Część 

tych strasznych kandydatów 
dobrze znamy, a paru nawet 
lubimy. Dlatego publicznie ich 
przestrzegamy. Nie dajcie się 
zwieść powiatowo-gminnemu 
zadęciu i partyjno-plemiennym 
rytuałom. Największą trage-
dią naszego kraju jest fakt, że 
polska elyta polityczna skła-
da się z kolesi i kolesianek w 
zasadzie kompletnie pozba-
wionych poczucia humoru. 
Nawet tak specyficznego 
jak nasz.

»  A NA KONIEC kamyczek 
do ogródka wszystkich, jak 
to mawia minister Sawicki, 
frajerów. Szanowni frajerzy, 
którzy uwierzyliście, że już 
dwa lata temu metodą skoku 
cywilizacyjnego Polskę oplotła 
sieć autostrad. Otóż 30 paź-
dziernika 2014 roku otwarty 
zostanie brakujący odcinek 
A4 pomiędzy Krakowem, a 
Rzeszowem. Co prawda na 
tym odcinku będzie jeszcze 
maleńkie utrudnionko, czyli 
nieukończona blisko półto-
rakilometrowa estakada nad 
Wisłoką. Ale to drobiazg. Tam 
wstęga zostanie przecięta przed 
kolejnymi wyborami.

PODRÓŻNY&GOSPODZKI

Foto: dem
otyw

atory.pl

Rozmowa kwalifi kacyjna: 
– Proszę wymienić swoją jedną, 
mocną cechę.
– Jestem wytrwała.
– Dziękuję, skontaktujemy się z 
panią później. 
– Zaczekam tutaj.

***
W poniedziałek rano szef pyta: 
– Co masz takie czerwone oczy, 
piłeś? 
– Nie! Płakałem cały weekend, 
bo brakowało mi pracy!

Spotykają się dwaj kumple ze 
studiów. 
– Wiesz co, Stasiek? Jak sobie po-
myślę, jaki ze mnie inżynier, to aż 
się boję iść do lekarza!

***
Dzwoni koleś do Sejmu: 
– Chciałbym zostać posłem. 
– Pan chyba oszalał?
– Tak. A jakieś inne wymagania?

***
W szpitalu, po operacji lekarz 
zwraca się do pacjenta: Mam dla 

Pana dwie wiadomości: dobrą i 
złą. Którą chce Pan najpierw? 
– Złą – odpowiada pacjent. 
– Przez pomyłkę amputowaliśmy 
Panu nie tą stopę, co trzeba... 
– A dobra wiadomość? 
– Stan chorej stopy się poprawił.

***
Zapiski w notatniku pedanta. 
Sobota:
1) Kefi r i 4 kajzerki – 2.40 PLN 
2) Fakt – 1.50 PLN 
3) Pasta do zębów – 6.80 PLN 

4) Nie wiem i nie pamiętam, co i 
gdzie wieczorem – 1700.00 PLN.

***
– Dlaczego zawodnicy sumo golą 
sobie nogi? 
– Żeby trudniej było ich odróżnić 
od feministek....

***
– Halo! Stacja Krwiodawstwa? 
– Nie. Urząd Skarbowy. 
– A to przepraszam, pomyłka. 
– Nie szkodzi. Dużo się pani nie 
pomyliła. 

ROZBAWIŁO nas to

Aktualna oferta stacjonarnych szkoleń 
organizowanych przez Zarząd Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność 
w II półroczu 2014 roku.

PAŹDZIERNIK
27-28 października: Rachunkowość i podatki podstawowej 
jednostki organizacyjnej (sala 108)
27-28 października: Rokowania zbiorowe (sala 235)

LISTOPAD
6-7 listopada: Ogólnozwiązkowe (sala 108)
13-14 listopada: Ogólnozwiązkowe (sala 108)
17-18 listopada: Rachunkowość i podatki podstawowej 
jednostki organizacyjnej (sala 108)
17-18 listopada: Rokowania zbiorowe (sala 235)
20-21 listopada: Podstawy prawa pracy (sala 108)
24-25 listopada: Podstawy prawa pracy (sala 108)
27-28 listopada: Zagadnienia statutowo-organizacyjne dla 
skarbników i komisji rewizyjnych (sala 108)

GRUDZIEŃ
1-2 grudnia: Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy 
(sala 108)
 
Wszystkie szkolenia odbywają się w siedzibie ZR w Katowicach. 
Szkolenia rozpoczynają się o godzinie 8:30 (jedynie szkolenie 
SIP zaczyna się o godzinie 9:00). 
Za szkolenia stacjonarne nie pobieramy opłat.

Oferta szkoleniowa
2014

Komunikat


