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Dawid Koloczek: Minister Jarosław 
Gowin nie zrobił nic, żeby pomóc 
najliczniejszej grupie zawodowej 
w swoim resorcie. » STRONA 4

Paweł Prohaska: To będzie oznaczało
dla dzieci z naszego województwa 
utrudniony dostęp do specjalistycznych 
usług medycznych. » STRONA 3

SPOŁECZEŃSTWO

Wychowanie jednego dzie-
cka w Polsce kosztuje ok. 
200 tys zł. Ojcowie setek 
tysięcy polskich dzieci 
pracują zagranicą. Młodzi 
rodzice skarżą się, na brak sta-
bilności życiowej i podkreślają, 

że bycie dobrym tatą jest dzisiaj 
znacznie trudniejsze, niż kiedyś. 
– Mój ojciec przepracował w 
jednym zakładzie całe życie. 
Zakładając rodzinę, mógł być 
pewny, że jeżeli nic straszne-
go się nie stanie to za 10 lat 

będzie miał pracę. Ja nie wiem 
czy jutro nie stracę zatrudnie-
nia, czy nie będę musiał szukać 
pracy na drugim końcu Polski 
– mówi Marcin, tata pięciolet-
niego Tomka i półtorarocznej 
Agnieszki. » STRONA 5

Trudne ojcostwo

O
d początku byłem 
przekonany, że 
zostałem zwol-
niony bezpraw-
nie, teraz potwier-

dził to sąd. Spodziewam się, 
że pracodawca złoży apelację, 
ale mam nadzieję, że już nie-
długo będę mógł wrócić do 
pracy. Ten wyrok pokazuje, że 
warto walczyć o swoje prawa 
– powiedział po ogłoszeniu 
wyroku Grzegorz Zmuda. 

– Ewidentne złamanie 
prawa, polegające na zwolnie-
niu chronionego pracownika, 
musiało się skończyć w ten 
sposób. Jest to co prawda do-
piero pierwsza instancja, więc 
jeszcze sporo przed nami, ale 
pierwszy krok został zrobio-
ny. Sąd wydał wyrok zgodny 
z naszymi nadziejami i z tego 
powodu jesteśmy bardzo za-
dowoleni – podkreślił repre-
zentujący Zmudę mecenas 
Grzegorz Długi. 

W lutym ubiegłego roku 
w Nexteer rozpoczął się spór 
zbiorowy. Zakładowa So-
lidarność domagała się m. 
in. gwarancji zatrudnienia, 
a w przypadku redukcji za-
łogi odpraw dla zwalnia-
nych pracowników. 26 maja 
2011 roku, po fi asku mediacji 
w zakładzie zorganizowano 

dwugodzinny strajk ostrze-
gawczy. 

Mimo iż protest był całko-
wicie legalny, kilka dni po jego 
zakończeniu przewodniczą-
cy otrzymał wypowiedzenie 
z pracy. Jako jego przyczynę 
pracodawca podał łamanie 
norm i zasad współżycia spo-
łecznego, argumentując to m. 
in. tym, że podczas strajku 
w Nexteer używane były trąbki 
i gwizdki. Sprawa trafi ła do 
sądu pracy. – Jest faktem, że 
strajkujący podczas strajku 
ostrzegawczego zachowywali 
się głośno (...). Taki przebieg 
strajku nie odbiegał jednak 
od innych akcji strajkowych, 
z jakimi wszyscy mamy oka-
zję spotykać się i to nie tylko 
w realiach polskich, ale i za-
granicznych. Wznoszenie 
okrzyków i – mówiąc potocz-
nie – robienie hałasu podczas 
takich akcji jest rzeczą ogólnie 
spotykaną, w tym również 
przed takimi miejscami, jak 

Sejm, Senat czy Kancelaria 
Prezesa Rady Ministrów – po-
wiedział sąd w uzasadnieniu 
wyroku.

Postępowanie przed ty-
skim sądem pracy w sprawie 
Grzegorza Zmudy rozpoczęło 

się już 8 września ubiegłego 
roku. W trakcie trwającego 
blisko 10 miesięcy procesu 
prawnicy reprezentujący 
władze spółki przedstawili 
dziesiątki wniosków dowo-
dowych. Już na pierwszej 

rozprawie strona pracodaw-
cy zażądała przesłuchania 
ponad 40 świadków w celu 
wyjaśnienia tylko jednego 
wątku w sprawie. – Taktyka 
pozwanego, polegająca na za-
sypywaniu sądu wnioskami 

dowodowymi, zmierzała do 
przedłużenia tego procesu. 
Ta sprawa to nie jest pierwszy 
przypadek takiego postępowa-
nia. Tak naprawdę pracodaw-
cy często zdają sobie z tego 
sprawę, że łamią prawo i że 
sądy do tego nie dopuszczą. 
Natomiast w tym okresie, gdy 
przewodniczący związku jest 
poza zakładem pracy, kiedy 
wydaje się członkom związku 
i pracownikom, że jednak ta 
ochrona nie działa, jest oka-
zja, aby różnymi metodami 
„zachęcać” pracowników, aby 
występowali ze związku lub 
też, aby ich aktywność związ-
kowa w obronie swoich praw 
była bardzo ograniczona. I to 
jest niebezpieczne – zaznaczył 
mecenas Długi. 

Wyrok wydany 25 czerwca 
nie jest prawomocny. Grzegorz 
Zmuda będzie mógł powró-
cić do pracy dopiero po jego 
uprawomocnieniu. Wtedy 
też prze---wodniczący otrzy-
ma odszkodowanie za okres, 
w którym pozostawał bez pracy. 
Po ogłoszeniu wyroku pierw-
szej instancji pracodawca ma 
7 dni na złożenie wniosku 
o jego uzasadnienie na piśmie. 
Od daty jego doręczenia kolejne 
14 dni na złożenie apelacji.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

25 czerwca w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Tychach zapadł wyrok 
przywracający do pracy Grzegorza Zmudę, zwolnionego przed rokiem przewodniczącego NSZZ Solidarność 
w Nexteer Automotive Poland. Sąd przyznał również związkowcowi 72 tys. zł odszkodowania.

SĄD PRZYZNAŁ RACJĘ 
PRZEWODNICZĄCEMU

Postępowanie przed tyskim sądem pracy w sprawie Grzegorza Zmudy trwało od 8 września ubiegłego roku

Foto: TŚDTen wyrok pokazuje, 
że warto walczyć 
o swoje prawa 
– powiedział Grzegorz 
Zmuda.

GÓRNICTWO

Od nowego roku szkolne-
go pracownicy kopalń nie 
będą mieli możliwości zdo-
bywania uprawnień górni-
ka w szkołach uzupełnia-
jących. Z początkiem września 
kończy się nabór do techników i 

zasadniczych szkół zawodowych, 
a od września 2013 roku także 
do techników uzupełniających 
dla dorosłych. –  Reforma oświaty 
zakłada, że jeśli ktoś ma ukończo-
ne technikum o innym profi lu, 
a chciałby zdobyć wykształcenie 

górnicze, to będzie musiał „zrobić” 
technikum górnicze z zaliczeniem 
przedmiotów ogólnych. Nauczanie 
w formie kursowej wydłuży się też 
z około 70 do blisko 800 godzin 
– mówi Stanisław Kłysz, wiceszef 
górniczej „S”.  » STRONA 6

Reforma uderza w górników



W 
zeszłym tygodniu media obiegła 
tajemnicza informacja o tym, że 
podczas treningu reprezentacji 

Anglii na boisku krakowskiego Hutni-
ka na murawę wtargnął kret. Trening 
przerwano i jak podała Polska Agencja 
Prasowa, Anglicy musieli poczekać, aż 
„służby ochrony humanitarnie złapią 
zwierzę i przeniosą je poza teren stadio-
nu”. W tej krótkiej informacji jest tyle 
niedopowiedzeń, że postanowiłem po-
dzielić się z Szanownymi Czytelnikami 
swoimi wątpliwościami, zadać pytania, 
może ktoś będzie w stanie odpowie-
dzieć? Przede wszystkim informacja nie 
precyzuje, czy kret wyszedł spod mura-
wy sypiąc charakterystyczny kopczyk 
np. obok nogi bramkarza, albo Ashly’a 
Cole’a lub Wayne’a Roonney’a. A może 
krecina przytoczył się z trybun? Bardzo 
jestem ciekaw, jak wyglądało to „hu-
manitarne” łapanie i wyprowadzanie 
kreta ze stadionu. Czy został wzięty pod 
łapki i wyprowadzony za bramę? Czy 
też pogoniono go dołem, pod murawą, 
czyli właściwą ścieżką wyprowadzania 
kreta? No i interesuje mnie bardzo, jak 
ochroniarze żegnali krecika za brama-
mi stadionu. Czy grozili, że jeśli jeszcze 
raz go tu zobaczą, to „dostanie po tym 
ślepym ryju”? Czy też zanucili mu na 
koniec troskliwie: „nic się nie stało, 
kreciku, nic się nie stało”? No i jeszcze 
kluczowe pytanie, zahaczające o dobro 

stosunków polsko-brytyjskich i polsko
-włoskich: Czy pojawienie się kreta na 
treningu, miało wpływ na przebieg 
meczu Anglia-Włochy, a szczególnie na 
wynik konkursu rzutów karnych? 

Brak odpowiedzi na te pytania rodzi 
podejrzenie, że byle kret może obalić 
nasz sukces, ten cywilizacyjny skok. 
Tu nas Panie chwalą za granicą, że jest 
lepiej, niż się spodziewali, że sami trafi a-
my palcem do nosa, a tu Panie ta afera 
z kretem. Widziałeś Pan kretowisko na 
angielskim trawniku? No właśnie, a u 
nas masz. No wstyd jak jasna cholera. 
Wstyd Panie na całą Europę. Chociaż to 
i tak dobrze, że to kret, a nie mysz ziem-
na na ten przykład. Wyobrażasz sobie 
Pan popłoch wśród tych metroseksual-
nych? Jakby zabierali torebki i piszcząc 
wskakiwali na krzesłka w tzw. ławkach 
rezerwowych?

Jak to bywa w takich przypadkach, 
pojawiają się wyznawcy różnych teo-
rii na temat kreta z murawy stadionu 
Hutnika i będą tych teorii bronić jak 
niepodległości. Ja jestem zwolennikiem 

opcji „kreskówkowej”. Teoria ta głosi, 
że to był Krtek, który miał za zadanie 
napsuć krwi biało-czerwonym, ale nie 
musiał, bo sami zepsuli. W kraju, w 
którym Bolek domaga się spałowania 
Lolka, a Reksiowi chce obłożyć budę 
podatkiem katastralnym, nic nie trze-
ba robić. Samo się wszystko wywróci. 
Więc Krtek pojechał w odwiedziny do 
Smoka Wawelskiego, tam dogadał się z 
Bartłomiejem Bartolinim herbu Zielona 
Pietruszka, że wykona akcję dywersyjną 
w krainie Teletubisiów (podobno byłej 
posłanki Sawickiej przy tym nie było, 
choć wydaje się, że ona jest właśnie z tej 
bajki). W każdym razie efekt widzieliśmy. 
Zresztą Krtek to skuteczny dywersant, 
wystarczy spojrzeć na polskie drogi, na 
murawę na Narodowym lub na stadio-
nie w Gdańsku. 

Dlatego mam pretensje do piarow-
ców rządu jaśnie nam panującego, że 
zezwolili na bezkarne opublikowanie 
informacji o humanitarnym wypusz-
czeniu kreta. Przecież w obecnej sytuacji 
gospodarczej to kret na miarę naszych 
możliwości i na miarę naszych potrzeb. 
Zawsze można powiedzieć, że to, iż drogo 
jest w spożywczaku, że nie starcza do 
pierwszego, że podwyżki cen deklasują 
pensje do poziomu zasiłku socjalnego, 
to wszystko wina tego budowniczego 
karłowatych piramid z gliny. 

JEDEN Z DRUGĄ:)
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LICZBA tygodnia

38 tys.
pracowników zgłosiło się w pierwszym kwar-
tale tego roku do Państwowej Inspekcji Pracy 
z prośbą o pomoc w odzyskaniu należnych 
wynagrodzeń na łączną kwotę 42 mln zł. PIP 
zauważa wzrost świadomości zatrudnionych w 
walce o należne im wynagrodzenia. Po kontroli 
u pracodawcy, u którego powstała zaległość, 
inspektor zwykle wydaje nakaz zapłaty, choć 
może też ukarać nieuczciwego pracodawcę 
grzywną. W niechlubnej czołówce branż z naj-
większymi zaległościami jest m.in. budowni-
ctwo. Z powodu kryzysu wkrótce pracę może 
tam stracić ok. 150 tys. pracowników. Część z 
nich nie otrzyma pensji, bo fi rmy ich zatrudnia-
jące upadną. Brak wypłat spowodowany jest 
m.in. zatorami płatniczymi, nieufnością ban-
ków i wycofywaniem się państwa z inwestycji. 

WIEŚCI z gospodarki
» OPRÓCZ ZMIAN ZASAD PRZYZNAWANIA ULGI na dzieci, 
rząd planuje likwidację ulgi internetowej. Zmiana ma wejść w życie
1 stycznia 2013 roku i według szacunków Ministerstwa Finansów 
przyniesie budżetowi 424 mln zł. Posłowie opozycji przypominają, 
że ulga miała pomóc w upowszechnieniu dostępu do internetu. Tylko 
w 2010 roku skorzystało z niej prawie 4 mln podatników.

» STOPA BEZROBOCIA, pomimo dalszego sezonowego spad-
ku, była wyższa niż w maju ubiegłego roku – wynika z informa-
cji GUS o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju na koniec maja. 
W ubiegłym miesiącu liczba nowo zarejestrowanych bezrobot-
nych wyniosła 179,5 tys. osób i była wyższa o 5,4 proc. niż 
przed miesiącem i o 2,9 proc. niż przed rokiem.
Najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych nadal stanowiły osoby reje-
strujące się po raz kolejny. Wzrósł również odsetek osób zwolnionych 
z przyczyn dotyczących zakładów pracy (3,9 proc.). Zmniejszył się 
natomiast udział osób dotychczas niepracujących (22,8 proc.), absol-
wentów (13,8 proc.) oraz osób zamieszkałych na wsi (39,6 proc).
Z ewidencji bezrobotnych w maju skreślono 238,2 tys. osób 
(o 0,6 proc. mniej niż przed miesiącem i o 6,7 proc. mniej niż 
przed rokiem).

» DO 2015 ROKU WYDATKI SAMORZĄDÓW miast i gmin 
na inwestycje spadną o 57 proc. – przestrzegają autorzy obywatel-
skiego projektu ustawy o dochodach samorządu terytorialnego. 
Prognozy zostały oparte na danych zebranych przez Ministerstwo 
Finansów na podstawie wieloletnich prognoz fi nansowych jednostek 
samorządu terytorialnego. Wynika z nich, że w 2015 roku nakłady 
samorządów na inwestycje wyniosą 19 mld zł. To o 25,2 mld mniej 
niż w roku 2010.
Tak mało gminy i miasta zainwestowały ostatnio w 2005 roku.

OPRAC. AGA

CHODZI O TO zwłaszcza...

Czy ochroniarze grozili, że 
„dostanie po tym ślepym ryju”? 
Czy też zanucili mu 
troskliwie: „nic się nie stało, 
kreciku, nic się nie stało”?

Foto: W
ikipedia

Reklama
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110 spośród blisko 400 pie-
lęgniarek zatrudnionych w 
Górnośląskim Centrum Zdro-
wia Dziecka w Katowicach 
skierowało pozwy do sądu 
pracy z żądaniem wypłaty 
różnic w wynagrodzeniach 
w związku z cięciami płac 
w szpitalu. Podobne pozwy 
przygotowuje też 200-oso-
bowa grupa lekarzy oraz 14 
ratowników medycznych.

– Ta lawina pozwów to 
efekt jednostronnej decyzji 
pracodawcy o wypowiedzeniu 
warunków płacy wybranym 
grupom zawodowym na czas 
nieokreślony. My rozumiemy, 
że sytuacja szpitala jest bardzo 
ciężka. Zgodziliśmy się nawet 
na to, aby płace zostały ob-
cięte o 7 proc., tak jak chciała 
dyrekcja. Postawiliśmy tylko 
jeden warunek, że wypowie-

dzenia warunków płacy, czyli 
te cięcia będą obowiązywać do 
końca 2012 roku, oczywiście 
z możliwością ich przedłu-
żenia. Niestety niezrozumia-
ły upór dyrekcji przeważył 
i to może doprowadzić do 
podobnego scenariusza, jaki 
obserwowaliśmy w szpitalu 
w Tychach – mówi Paweł 
Prohaska, przewodniczący 
Solidarności z GCZD.

Jak podkreślają związkow-
cy, brak zgody dyrekcji na 
postulat w sprawie określenia 
czasu obowiązywania wypo-
wiedzeń daje pracownikom 
pełne prawo do składania 
pozwów w sądzie pracy, bo 
nie można jednostronnie wy-
powiadać zawartych wcześniej 
porozumień. Jak obliczyli 
przedstawiciele związków 
zawodowych, pielęgniarki i 

ratownicy medyczni mogą 
liczyć na odszkodowania w 
wysokości około 25 tys. zł 
na osobę. 

Jak wyjaśnia Paweł Proha-
ska, pozwy, które są składane 
obecnie, formalnie dotyczą 
jednostronnego wypowie-
dzenia na początku tego roku 
porozumień płacowych z lat 
poprzednich. Wypowiedzenie 
tych porozumień umożliwiło 
dyrekcji kolejny krok, w postaci 
indywidualnych wypowiedzeń 
zmieniających bezterminowo 
warunki płacy. – I to właśnie 
te wypowiedzenia warunków 
płacy postawiły pracowników 
pod ścianą. Mają do wyboru: 
albo stracą pracę, albo zgodzą 
się na bezterminową obniżkę 
płac. W tej sytuacji pracowni-
cy postanowili odwołać się do 
faktu, że na początku roku 

pracodawca jednostronnie 
wypowiedział porozumienia 
płacowe z lat poprzednich i 
to jest formalną podstawą do 
składania pozwów. Pozwy są 
swego rodzaju odpowiedzią 
na ostatnie działania praco-
dawcy. Gdyby nie sztywna 
postawa dyrekcji w sprawie 
bezterminowości wypowie-
dzeń warunków płacowych, 
pracownicy nie zdecydowali-
by się na te pozwy, związane z 
wypowiedzeniem porozumień 
z lat wcześniejszych – podkre-
śla Prohaska.

Wypowiedzeniami warun-
ków płacy objętych zostało 612 
pracowników GCZD spośród 
blisko tysiąca zatrudnionych w 
szpitalu. 7-procentowe obniżki 
wynagrodzeń na czas nieokre-
ślony dotyczą grup zawodo-
wych lekarzy, pielęgniarek i 

położnych, rehabilitantów, 
ratowników medycznych 
oraz pracowników diagno-
styki laboratoryjnej. Wypo-
wiedzenia będą wręczane do 
30 czerwca. 

Zadłużenie GCZD na dzień 
31 grudnia 2011 według rapor-
tu biegłego raportu rewidenta 
wyniosło ponad 46 mln zł. – 
Obawiamy się, że tragiczna 
sytuacja fi nansowa już wkrótce 
może odbić się na warunkach 
leczenia naszych małych pa-
cjentów, a jeśli sprawdzi się 
„czarny scenariusz”, tak jak 
było w szpitalu w Tychach, 
czyli likwidacja, to będzie 
oznaczało dla dzieci z nasze-
go województwa utrudniony 
dostęp do specjalistycznych 
usług medycznych – ostrzega 
Prohaska. 

POD, BG

Auchan Mikołów
» 19 CZERWCA w Wydziale Pracy Sądu 
Rejonowego w Mikołowie odbyła się 
pierwsza rozprawa w sprawie Arona Plewy, 
wiceprzewodniczącego Solidarności w 
mikołowskim hipermarkecie Auchan, zda-
niem związkowców bezprawnie wyrzuco-
nego z pracy. Następna rozprawa odbę-
dzie się 9 sierpnia. 
– Jestem przekonany, że moje zwolnienie 
było całkowicie sprzeczne z prawem. Wierzę, 
że sąd uzna moje racje i już niedługo będę 
mógł wrócić do pracy. Jestem dobrej myśli – 
powiedział po rozprawie Aron Plewa.
Związkowiec domaga się przed sądem 
przywrócenia do pracy oraz wypłaty od-
szkodowania. Zdaniem pracodawcy zwol-
nienie wiceprzewodniczącego zakładowej 
„S” było zgodne z prawem. 
Aron Plewa jest współzałożycielem organi-
zacji związkowej w mikołowskim markecie. 
19 maja w dzień po tym, jak związkowcy 
poinformowali pracodawcę o powstaniu 
Solidarności w zakładzie, Plewa otrzymał 
wypowiedzenie z pracy. 
13 czerwca przed mikołowskim Auchan 
odbyła się akcja protestacyjna. Uczestni-
cy protestu, płacąc za zakupy groszówka-
mi, na przeszło dwie godziny zablokowa-
li wszystkie kasy w sklepie. Związkowcy 
przygotowują się również do złożenia 
doniesienia do prokuratury.

Tauron Dystrybucja
» SPÓR ZBIOROWY z pracodawcą roz-
poczęty w kwietniu przez Solidarność ze 
spółki Tauron Dystrybucja GZE wszedł w 
fazę mediacji. Zarząd spółki odrzuca żą-
dania związkowców, dotyczące podwyżek 
wynagrodzeń o 300 zł brutto dla wszyst-
kich zatrudnionych.
Odwołuje się do porozumienia płacowe-
go, podpisanego z trzema pozostałymi 
związkami zawodowymi, które zakłada, że 
wzrostem płac powinni zostać objęci tylko 
najniżej uposażeni pracownicy.
– To porozumienie było powodem rozpo-
częcia przez nas sporu zbiorowego. Zgod-
nie z nim podwyżki otrzymałoby tylko 80 
pracowników spośród blisko 400 zatrud-
nionych w naszej spółce. My domagamy 
się podwyżek dla wszystkich pracowni-
ków w wysokości infl acji, która znacząco 
obniżyła ich dochody. Uważamy też, że 
zaproponowany przez zarząd wzrost wyna-
grodzeń dla najgorzej zarabiających jest 
niewielki. Nie uwzględnia nawet wysoko-
ści infl acji – mówi Danuta Garbusińska, 
przewodnicząca Solidarności z GZE. 
Pracodawca argumentuje, że dla reszty 
załogi podwyżek nie będzie, bo w spółce 
Tauron Dystrybucja GZE są bardzo wyso-
kie płace w stosunku do pozostałych za-
kładów koncernu. 
– Wprawdzie średnie zarobki w Tauron Dys-
trybucja GZE wynoszą ponad 6 tys. zł brut-
to, ale w tą średnią wpisane są wysokie 
wynagrodzenia dyrektorów i kierowników. 
A tych w naszej spółce mamy na pęczki. W 
rzeczywistości pensje szeregowych pracow-
ników są takie same, jak w innych spółkach 
Tauronu – wyjaśnia Garbusińska. 
W sporze zbiorowym zarząd odrzucił też 
żądanie związkowców, dotyczące zobowią-
zania pracodawcy do wypłaty w przyszłym 
roku 8,5 – procentowej trzynastej pensji w 
terminie do 31 marca. – Poprzedni praco-
dawca, szwedzki Vattenfall zwykle wypłacał 
nam premie do końca stycznia. W tym roku 
nasz nowy właściciel uzależnił termin wy-
płaty premii od podpisania porozumienia 
płacowego. W rozmowach z nami praco-
dawca cały czas pokazuje siłę i brak dobrej 
woli – podkreśla Danuta Garbusińska.
Grupa Kapitałowa Tauron jest właścicielem 
spółek GZE od grudnia ubiegłego roku. 
Kupiła je od szwedzkiego koncernu Vatten-
fall za 4,6 mld zł.

OPRAC. ŁK, BEA

KRÓTKO 

W 
czasie dwu-
dniowego re-
ferendum, w 
dniach 20 i 
21 czerwca, 

pracownicy JSW odpowiadali 
na dwa pytania związane z za-
kończonymi fi askiem sporami 
zbiorowymi w spółce. Pierw-
sze, dotyczące postulatów pła-
cowych, brzmiało: Czy jesteś 
za zorganizowaniem strajków 
protestacyjnych dotyczących 
żądania osiągnięcia podwyż-
szenia stawek zasadniczych w 
2012 roku o 7 proc.? Drugie 
pytanie brzmiało: Czy jesteś 
za zorganizowaniem strajków 
protestacyjnych w związku z 
niezgodnym z prawem wpro-
wadzeniem w życie przez 
Zarząd JSW S.A. uchwały 
nr 113/VII/12 z dnia 14.02. 
2012 r. w sprawie umów o 
pracę zawieranych z osobami 
przyjmowanymi do pracy? 

Na pierwsze pytanie „tak” 
odpowiedziało 97,24 proc. gło-
sujących. Na drugie pytanie 
twierdząco odpowiedziało 
96, 2 proc. uczestników re-
ferendum. 

– Międzyzwiązkowy Ko-
mitet Protestacyjno-Strajkowy 
jest zadowolony z wyników 
referendum. Pokazują one, że 
wbrew twierdzeniom preze-
sa Jarosława Zagórowskiego 
załoga ma takie samo zdanie 
na temat sytuacji w spółce, 
jak przedstawiciele pracow-

ników, czyli związki zawo-
dowe – powiedział Roman 
Brudziński, wiceprzewod-
niczący Solidarności w JSW. 
– Jesteśmy też zadowoleni z 
frekwencji, mimo że zarząd 
spółki robił wszystko, aby 
utrudnić nam przeprowa-
dzenie referendum, m.in. 
odmawiając udostępnienia 
list pracowników. Frekwencja 
z pewnością byłaby jeszcze 
wyższa, gdyby nie wynosząca 
ponad 23 proc., absencja cho-
robowo-urlopowa w dniach, 
w których przeprowadzano 
referendum – ocenił wiceszef 
„S” w JSW. 

Zaznaczył, że spośród tych 
pracowników, którzy nie wzięli 
udziału w głosowaniu, domi-
nują zatrudnieni w biurach 
zarządu spółki oraz kadra 
kierowniczo-techniczna ko-
palń. – W naszej ocenie nie 
wzięli oni udziału w referen-
dum, ponieważ obawiali się, 
że zostaną ukarani przez wła-
dze spółki. Ci, którzy ciężko 
pracują na dole, w znakomitej 
większości poszli głosować i 
poparli zorganizowanie akcji 

strajkowych. To jest swoiste 
votum nieufności wobec pre-
zesa Zagórowskiego i obecnego 
zarządu, i powinno dać do my-
ślenia Radzie Nadzorczej JSW 
– podkreślił Brudziński. 

We wtorek, 26 czerwca, 
Międzyzwiązkowy Komi-
tet Protestacyjno-Strajkowy 
podjął decyzję o terminie i 
formie pierwszej akcji straj-
kowej. – Informację, kiedy 
ona nastąpi, podamy do 
wiadomości publicznej 28 
czerwca o godz. 11.00. Naj-
pierw chcemy poinformować 
załogę i zarząd spółki – dodał 
wiceprzewodniczący.

Na początku roku związki 
zawodowe z JSW rozpoczęły 
dwa spory zbiorowe z pra-
codawcą. Pierwszy dotyczył 
uchwały zarządu spółki usta-
lającej nowe wzory umów 
o pracę dla pracowników 
zatrudnianych po 15 lutego 
2012 roku. Umowy pozba-
wiają te osoby takich upraw-
nień, jakie mają pracownicy 
zatrudnieni przed 15 lutego 
(np. uprawnień wynikających 
z Karty Górnika). Pracodawca 
nie zgodził się na propozycję 
strony związkowej, by nowe 
wzory umów o pracę pod-
dane zostały pod niezależny 

arbitraż. Sprawą na wniosek 
związkowców zajęła się też 
Państwowa Inspekcja Pracy. 
Nakazała zarządowi wycofać 
się z tych umów, bo w ocenie 
inspektorów naruszają one 
prawo. Jednak pracodawca 
nie zastosował się do zaleceń 
PIP. W drugim sporze zarząd 
JSW odrzucił żądania związ-
kowców, dotyczące wzrostu 
wynagrodzeń dla pracowni-
ków spółki o 7 proc. Fiasko 
obu sporów spowodowało, że 
związkowcy powołali Między-
związkowy Sztab Protestacyjno
-Strajkowy. 

GRZEGORZ PODŻORNY, BEA

97 proc. pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej biorących udział w referendum 
opowiedziało się za przeprowadzeniem akcji strajkowych w spółce. Frekwencja w 
referendum wyniosła blisko 62 procent ogółu zatrudnionych. 28 czerwca zostanie podany 
termin pierwszej akcji strajkowej.

Zdecydowana większość 
górników poparła strajk

Tyski scenariusz w klinice dziecięcej?

28 czerwca sztab protestacyjny ogłosi termin pierwszej akcji strajkowej

To jest swoiste 
votum nieufności 
wobec prezesa 
Zagórowskiego i 
obecnego zarządu.

Foto: TŚD
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Reklama

Prezydent UEFA Michel Platini 
był gościem NSZZ Solidarność. 
Przed meczem ćwierćfina-
łowym w Gdańsku zwiedził 
wystawę „Drogi do wolności” 
oraz historyczną salę BHP w 
Stoczni Gdańskiej. 

– Przyjechałem tutaj poznać 
historię i zobaczyć miejsce, 
gdzie to wszystko się zaczęło 
– powiedział prezydent UEFA 
Michel Platini. W siedzibie 
„S” Platini wraz z delegacją, 
w której byli m.in. Zbigniew 
Boniek i Martin Kallen spot-
kał się z prezydium Komisji 
Krajowej. Wizytę zakończyło 
spotkanie w miejscu, gdzie 
podpisano Porozumienia 
Sierpniowe. – To właśnie w 
Gdańsku narodziła się Solidar-
ność, która była początkiem 
zmian w Polsce i całej Europie. 
Bez zwycięstwa „S” Euro 2012 

nie odbyłoby się ani w Polsce, 
ani na Ukrainie – mówił Piotr 
Duda, przewodniczący KK 
NSZZ Solidarność. 

Idea „Dnia Solidarności na 
Euro 2012” narodziła się w 
marcu ubiegłego roku, podczas 
wizyty przewodniczącego KK 
NSZZ „S” w siedzibie UEFA w 
szwajcarskim Nyon. Podczas 
spotkania Piotra Dudy z prezy-
dentem UEFA Michelem Plati-
nim pojawiła się dwustronna 
deklaracja, że turniej rozgry-
wany w Polsce i na Ukrainie 
będzie okazją do promocji 
Solidarności i jej dokonań. 
Szef związku zaprosił wówczas 
prezydenta UEFA, by podczas 
jednej z najbliższych wizyt w 
Polsce był gościem związku i 
odwiedził m.in. historyczną 
salę BHP w Gdańsku.

DIKK, NY

Przedstawiciele oświatowej 
Solidarności są za utrzyma-
niem Karty Nauczyciela. Ich 
zdaniem Karta pełni funkcję 
ponadzakładowego układu 
zbiorowego pracy dla grupy 
zawodowej wykonującej 
ważne społecznie zadanie. 

– Jakiekolwiek zmiany doty-
czące warunków pracy i płacy 
mogą nastąpić tylko w efekcie 
uzgodnień rządu z reprezen-
tatywnymi organizacjami 
związkowymi, po zakończeniu 
rzeczywistego badania czasu i 
warunków pracy nauczycieli 
przez Instytut Badań Edukacyj-
nych – podkreślają członkowie 
Rady Sekcji Krajowej Oświaty 
i Wychowania w przyjętym 
stanowisku w sprawie samo-
rządowych propozycji zmian 
w Karcie Nauczyciela.

Samorządy dążą m.in. do 
zwiększenia pensum, likwi-
dacji niektórych dodatków, 
wydłużenia awansu zawo-
dowego (dyplomowany po 
20 latach pracy), ogranicze-
nia wymiaru urlopu wy-
poczynkowego i urlopów 
zdrowotnych. 

Samorządowcy chcą po-
nadto zmian w ustawie o sy-
stemie oświaty, polegających 
m.in. na swobodniejszym 
tworzeniu zespołów szkół 
i przekazywaniu placówek 
oświatowych osobom prywat-
nym i stowarzyszeniom. Rada 
Sekcji upoważniła Prezydium 
SKOiW do rozmów z innymi 
związkami zawodowymi i 
organizacjami samorządów 
na temat utrzymania Karty 
Nauczyciela.

DIKK, PIG

Z
wiązkowcy z Soli-
darności podkre-
ślają, że pracownicy 
sądów i prokuratu-
ry są rozczarowani 

rządami Jarosława Gowina. 
Oczekiwali, że minister upo-
rządkuje kwestie płacowe w 
podległych mu instytucjach. – 
Pan minister w ciągu siedmiu 
miesięcy kierowania resortem 
sprawiedliwości nie zrobił nic, 
żeby pomóc najliczniejszej 
grupie zawodowej w swoim 
ministerstwie – mówi Dawid 
Koloczek, wiceprzewodniczą-
cy Sekcji Międzyregionalnej 
NSZZ Solidarność Pracowni-
ków Sądownictwa. 

W cenzurce wystawionej Ja-
rosławowi Gowinowi znalazły 
się takie pozycje jak: planowa-
na reorganizacja sądów rejo-
nowych, działanie w sprawie 
wzrostu uposażeń pracowni-
ków sądownictwa i prokura-
tury oraz działania w sprawie 
odmrożenia waloryzacji infl a-
cyjnej dla tej grupy zawodo-
wej. Przy każdej z tych pozycji 
notka wystawiona ministrowi 
wynosi 0 proc punktów. Tylko 
na 2 proc. punktów ocenione 
zostały działania Jarosława 
Gowina dotyczące konsultacji 
społecznych aktów prawnych 
oraz ustawy o pracownikach 
sądów i prokuratury. 

Edyta Odyjas z sądowej 
Solidarności podkreśla, że 
urzędnicy sądowi i pracow-
nicy prokuratury od kilku lat 
nie mieli podwyżek. – Osoby 

zatrudnione w biurach podaw-
czych otrzymują minimalne 
wynagrodzenie, a najniższe 
zarobki pracowników admi-
nistracji sądowej wynoszą 

1400 zł na rękę – dodaje Edyta 
Odyjas. 

Równolegle od ponad tygo-
dnia trwa protest pracowników 
budżetówki, domagających 

się odmrożenia waloryzacji 
inflacyjnej. Protest jest od-
powiedzią na przyjęcie przez 
rząd założeń i wskaźników 
makroekonomicznych do 
przyszłorocznego budżetu, w 
których nie zostało uwzględnio-
ne odmrożenie wynagrodzeń 
pracowników sfery budżeto-
wej. Taka sytuacja powtarza 
się od 2008 roku. 

Protest zorganizował Mię-
dzybranżowy Komitet Prote-
stacyjny Pracowników Sfery 
Budżetowej, w skład którego 
obok pracowników sądow-
nictwa wchodzą także m.in. 
strażacy, cywilni pracownicy 
policji, urzędów skarbowych, 
sanepidów i ZUS. – Na razie 
wysyłamy do parlamentarzy-
stów i premiera pisma z apelem 
o podjęcie działań w sprawie 
odmrożenia waloryzacji infl a-
cyjnej dla pracowników budże-
tówki – mówi Odyjas. Jeżeli ta 
forma protestu nie przyniesie 
skutków związkowcy rozpo-
czną składanie do Ministerstwa 
Finansów i Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów wniosków w 
trybie informacji publicznej. 
Planują także kolejne akcje, 
nie wykluczając głodówek i 
manifestacji. 

AGNIESZKA KONIECZNY

Pracownicy administracji sądowej i prokuratury z całej Polski wysyłają 
do Ministerstwa Sprawiedliwości listy, e-maile i faksy ze „świadectwem 
kompetencji”, jakie wystawili szefowi resortu Jarosławowi Gowinowi. 
W ten sposób protestują przeciwko niskim zarobkom oraz złym warunkom pracy. 
Akcja rozpoczęła się 26 czerwca i potrwa co najmniej dwa tygodnie. 

Kiepskie świadectwo
Jarosława Gowina

Świadectwo wystawione ministrowi Jarosławowi Gowinowi przez 
rozczarowanych pracowników sądów i prokuratur

Platini gościem 
NSZZ Solidarność

Związek broni
Karty Nauczyciela

Urzędnicy sądowi i 
pracownicy prokuratury 
od kilku lat nie 
mieli podwyżek.
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Ministerstwo Finansów 
p r z y go t owa ł o  p r o j e k t 
ustawy, który przewiduje 
zmiany w uldze na dzieci. 
Zdaniem ekonomistów rządo-
we propozycje nie poprawią 
wskaźnika dzietności. 

Piotr jest kierowcą autobusu 
w jednym ze śląskich miast. 
Jego żona Anna pracuje w 
hipermarkecie. Wychowują 
córkę Kasię, która po wa-
kacjach rozpocznie naukę 
w szkole podstawowej. Nie 
myślą o powiększeniu rodzi-
ny. Zarabiają niewiele ponad 
4 tys. zł i z trudem wiążą ko-
niec z końcem. Po opłaceniu 
czynszu, mediów i raty kredy-
tu, pozostaje niewiele. – Nie 
stać nas na kolejne dziecko 
– mówią.

Anna i Piotr wpisują się w 
model rodziny 2 plus 1, który 
jest coraz bardziej popularny 
w Polsce. Są przekonani, że 
jeżeli kolejne rządy nie zaczną 

poważnie traktować polityki 
prorodzinnej, nic się nie zmie-
ni. – O polityce prorodzinnej 
dużo się mówi a mało robi – 
zauważa pani Ania.

Zdaniem dr Arkadiusza 
Przybyłki z Katedry Polityki 
Społecznej i Gospodarczej Uni-
wersytetu Ekonomicznego w 
Katowicach system świadczeń 
rodzinnych obowiązujący w 
Polsce jest nieefektywny. – 
Taki system z pewnością nie 
przyczyni się do podniesienia 
poziomu dzietności – przy-
znaje dr Przybyłka.

Coraz mniej dzieci
Dane statystyczne są zatrwa-
żające. Z roku na rok na świat 
przychodzi coraz mniej dzieci. 
W 2010 roku urodziło się 415 
tys. Polaków, a w roku 2011 
zaledwie 391 tysięcy. A jesz-
cze w 1990 roku w polskich 
szpitalach urodziło się ponad 
547 tys. noworodków.

To oznacza, że wskaźnik 
dzietności spadł do 1,38. Tym-
czasem, żeby można było my-
śleć o wymianie pokoleniowej, 
powinien wynosić 2,1. – W per-
spektywie lat 2030-2035 liczba 
ludności Polski zmniejszy się 
o około 2 miliony – szacuje dr 
Arkadiusz Przybyłka.

Okazuje się, że polityka 
prorodzinna prowadzona 
przez rząd jest nieskuteczna. 
Do rodzenia dzieci Polek nie 
zachęciło ani jednorazowe 
becikowe, ani wprowadzenie 
urlopu ojcowskiego, z którego 
korzysta mniej, niż 10 proc. 
uprawnionych mężczyzn. 
Propozycje na przyszły rok też 
nie wyglądają najlepiej. Mini-
ster fi nansów chce, by ulga na 
dziecko nie przysługiwała ro-
dzinom wychowującym jedno 
dziecko, które po odliczeniu 
składek na ubezpieczenia 
społeczne, osiągają roczny 
dochód 85 528 zł.

– Jeżeli takie rodziny nie 
otrzymają ulgi, nie zdecydują 
się na kolejne dzieci – przeko-
nuje dr Przybyłka.

Policzyliśmy. Jeżeli dwie 
pracujące osoby zarabiają 
rocznie 85 528 zł (po odlicze-
niu składek na ubezpieczenie 
społeczne) to znaczy, że ich 
łączny dochód – po zapłace-
niu podatku dochodowego, 
odliczeniu kwoty wolnej od 
podatku oraz kosztów uzy-
skania przychodu – wynosi 
5,977,12 zł miesięcznie, czyli 
niespełna 2 tys. zł na osobę. W 
porównaniu ze standardami 
obowiązującymi w Unii Eu-
ropejskiej, to niewiele.

Trzeba zmienić system
Może więc zamiast pochop-
nych działań, politycy po-
winni przeanalizować liczne 
sondaże, w których Polacy 
przyznają, że do powięk-
szenia rodziny zachęciłoby 

ich – oprócz wyższej pensji i 
pewności zatrudnienia – wy-
dłużenie urlopów macierzyń-
skich, wprowadzenie płatnych 
urlopów wychowawczych, 
możliwość wspólnego opo-
datkowania z dziećmi oraz 
łatwiejszy dostęp do żłobków 
i przedszkoli.

Dr Przybyłka przyznaje, że 
z jednej strony w żłobkach i 
przedszkolach brakuje miejsc, 
a z drugiej opłaty za pobyt 
dzieci w tych placówkach są 
wysokie. – Polityka państwa 
powinna zostać skierowana 
na dofi nansowanie żłobków i 
przedszkoli, żeby rodziny nie 
musiały ponosić tak ogrom-
nych kosztów związanych z 
korzystaniem z tych instytu-
cji – mówi ekonomista. Jego 
zdaniem, należałoby także 
zwiększyć dotacje dla placó-
wek, które zajmują się orga-
nizowaniem czasu wolnego 
dzieci, gdy rodzice przebywają 

w pracy. – Chodzi o stworze-
nie warunków do pogodzenia 
opieki na dziećmi z rolami 
zawodowymi – wyjaśnia.

To jednak nie wszystko. 
– Trzeba zracjonalizować sy-
stem świadczeń rodzinnych. 
Pieniądze powinny pójść do 
tych rodzin, które rzeczywi-
ście są ubogie i potrzebują 
pomocy, ale nie są patologicz-
ne i środków z pomocy nie 
wydają na alkohol oraz inne 
używki – mówi dr Arkadiusz 
Przybyłka.

Tymczasem progi uprawnia-
jące do świadczeń rodzinnych 
nie zmieniły się od kilku lat. 
Liczba dzieci, na które przy-
sługiwała pomoc spadła z 5,5 
do 2,7 miliona. Równocześnie 
– jak poinformował GUS – w 
2011 roku w skrajnej nędzy 
żyło 2,6 miliona Polaków. 
Najwięcej ubogich było wśród 
rodzin wielodzietnych.

AGNIESZKA KONIECZNY

O polityce prorodzinnej tylko się mówi

M
arcin jest pra-
cownikiem 
jednej z sieci 
handlowych, 
jego żona pra-

cuje w banku. Razem wycho-
wują niespełna sześcioletniego 
Tomka i półtoraroczną Agniesz-
kę. – Aga jest jeszcze za mała, 
ale synek pamiętał o Dniu 
Ojca i narysował mi piękną 
kartę życzeniami – uśmiecha 
się Marcin i dodaje, że choć 
decyzja o posiadaniu dzieci 
była dla niego i jego żony 
oczywista, to jednak trudno 
pogodzić pracę zawodową 
w dzisiejszych warunkach 
z byciem tatą. 

Jak wielu innych młodych 
ojców Marcin obawia się prze-
de wszystkim utraty pracy i 
podkreśla, że choć pokolenie 
jego rodziców wychowywało 
dzieci w znacznie trudniej-
szych warunkach, to jednak 
były one o wiele bardziej sta-
bilne. – Mój ojciec przepraco-
wał w jednym zakładzie całe 
życie. Zakładając rodzinę, 
mógł być pewny, że jeżeli nic 
strasznego się nie stanie, to 
za 10 lat będzie pracował w 
tym samym miejscu. Ja nie 
wiem, czy jutro nie stracę za-
trudnienia, czy nie będę mu-
siał szukać pracy na drugim 
końcu Polski – zaznacza.

W ubiegłym roku Komisja 
Nadzoru Finansowego wyli-
czyła, że w Polsce wychowanie 
jednego dziecka do 18. roku 

życia kosztuje ok. 200 tys. zł. 
Jeszcze przed przyjściem ma-
lucha na świat rodzice muszą 
zaopatrzyć się w wózek, łó-
żeczko i pierwszą wypraw-
kę. Później dochodzą m.in. 
pieluchy i ubranka. Wydatki 
rosną wraz z dzieckiem. Gdy 
pociecha pójdzie do szkoły 
dochodzą koszty związanie z 
podręcznikami, przyborami 
szkolnymi, zajęciami poza-
lekcyjnymi itd.

Młodzi ojcowie, żeby na 
to wszystko zarobić często 
pracują po godzinach lub na 
kilku etatach. Łukasz, pra-
cownik budowlany i ojciec 
trzyletniej Oli pracuje 6 dni 
w tygodniu, łapie się rów-
nież dorywczych prac, kiedy 
tylko ma taką możliwość. – 
Wychowanie dziecka słono 
kosztuje. Za buciki, z których 
mała wyrośnie za kilka mie-
sięcy, zapłaciliśmy ostatnio 
z żoną 80 zł. Wychodzę do 
pracy wcześnie rano, a wra-
cam późnym popołudniem, 
Z córką mogę spędzić maksy-
malnie dwie godziny dzien-
nie. Kiedy mam dzień wolny 
lub jest niedziela widzę, że 
małej brakuje tego kontaktu 
ze mną. Nie mogę jej wtedy 
od siebie odkleić. Wszędzie 
za mną chodzi, cały czas żąda 
uwagi. Mam wyrzuty sumie-
nia, że nie mogę poświęcić 
jej więcej czasu, ale nic na 
to nie poradzę – skarży się 
Łukasz.

Jeszcze gorzej wygląda 
sytuacja w rodzinach, w 
których ojciec zdecydował 
się na stałą bądź tymczaso-
wą pracę za granicą. Szacu-
je się, że przez ostatnie trzy 
lata na czasową emigrację 
zarobkową zdecydował się 
ojciec co dziesiątego ucznia 
w Polsce. Generalnie, łączna 
liczba uczniów rozłączonych 
z ojcem na dłużej niż dwa 
miesiące wynosi od 467 do 
682 tys. Szacunkowa liczba 
dzieci w wieku szkolnym 
rozłączonych z ojcem na 
dłużej niż jeden rok, wynosi 
między 94 a 154 tys.

Anna jest matką trzyna-
stoletniego Damiana i sied-
mioletniego Jacka. Jej mąż 
Michał od ponad roku pracuje 
w Anglii, przyjeżdżając do 
Polski tylko na krótkie urlo-
py i w czasie świąt. Rodzina 
razem spędza również lato, 
kiedy dzieci mają wakacje i 
mogą wyjechać do ojca do 
Londynu. – Zdecydowali-

śmy, że na razie ja zostanę z 
dziećmi w Polsce. Boimy się 
o to, jak dzieci poradzą sobie 
w nowej szkole w innym 
kraju. Są jednak sytuacje, w 
których synom bardzo bra-
kuje ojca i sprawy, których 
nie da się załatwić przez te-
lefon. Chłopcy na szczęście 
nie sprawiają żadnych prob-
lemów wychowawczych, 
ale wiem, że im będą starsi, 
tym będzie trudniej – mówi 
Anna. 

Młodzi ojcowie, poza funk-
cjonującym od 2010 roku 
urlopem ojcowskim i możli-
wością skorzystania z części 
urlopu macierzyńskiego po 
wyczerpaniu przez matkę 
obowiązkowych 14 tygodni 
(tzw. urlop tacierzyński), nie 
mogą liczyć na zbyt wiele ze 
strony państwa. Co gorsza, 
bardzo często nie otrzymują 
wsparcia również od praco-
dawców. - Młodzi rodzi-
ce skarżą się na przykład, 
że pracodawcy niechętnie 
podchodzą do wniosków 
o urlopy ojcowskie. Posta-
wa pracodawcy jest dosyć 
istotnym elementem przy 
podejmowaniu decyzji o 
posiadaniu dzieci. Dlatego 
w tej kwestii mamy jeszcze 
sporo do zrobienia  - podkre-
śla dr Bożena Zasępa z Za-
kładu Polityki Społecznej na 
Wydziale Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Śląskiego. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

23 czerwca obchodziliśmy Dzień Ojca. Zdaniem młodych rodziców bycie dobrym tatą w obecnych realiach to nie lada 
wyzwanie, czasami znacznie trudniejsze niż 20 lat temu. 

Trudne ojcostwo
Nawet 700 tys. polskich 
dzieci z powodu 
konieczności pracy 
zarobkowej ojca w 
innych częściach Polski 
lub na emigracji 
widuje tatę raz
na dwa miesiące.

Foto: wikipedia

Coraz trudniej pogodzić pracę zawodową z byciem tatą
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R
eforma systemu 
oświaty likwiduje 
większość szkół dla 
dorosłych. Z począt-
kiem września koń-

czy się nabór do techników i 
zasadniczych szkół zawodo-
wych, a od września 2013 roku 
także do techników uzupeł-
niających dla dorosłych. Pra-
cownikom, którzy zamierzają 
podnieść swoje kompetencje, 
pozostają kwalifi kacyjne kursy 
zawodowe. 

– Ale te kursy po ukończe-
niu szkoły bez zawodu, np. 
liceum ogólnokształcącego, 
nie dają możliwości awansu 
zawodowego w zawodach 
górniczych. Reforma oświaty 
wydłuża również czas uzyski-
wania specjalistycznego wy-
kształcenia górniczego przez 
pracowników kopalń. Ci, któ-
rzy zamierzali podnieść swoje 
kwalifi kacje, teraz pozostali 
na lodzie – mówi Stanisław 
Kłysz, wiceprzewodniczący 
górniczej Solidarności.

Kłysz informuje, że do-
tychczasowe zapisy ustawy 
o systemie oświaty gwaranto-
wały pracownikom górnictwa 
uzupełnianie wykształcenia 
m.in.w szkołach zaocznych 
dla dorosłych. Gwarancją ich 
ukończenia było zaliczenie 
przedmiotów zawodowych, 
w ciągu najwyżej półtora se-
mestru. – Absolwenci zdoby-
wali tytuł technika górnika i 
byli teoretycznie wykształ-
ceni. Teraz nowela systemu 
oświaty zakłada, że jeśli ktoś 
ma ukończone technikum 
o innym profi lu, a chciałby 
zdobyć wykształcenie górni-
cze, to będzie musiał „zrobić” 
technikum górnicze z zalicze-
niem od podstaw przedmiotów 

ogólnych. Również nauczanie 
w formie kursowej, po spełnie-
niu praktycznych wymogów 
stażowych na dole, wydłuży 
się z około 70 do blisko 800 go-
dzin – mówi Stanisław Kłysz. 
W ocenie związkowców tak 
znaczne wydłużenie szkoleń 
górników nieuchronnie stwo-
rzy lukę pokoleniową w bran-
ży, bo nie będzie możliwości 
szybkiego uzupełnienia stanu 
załogi w wykwalifi kowanych 
pracowników. – A to z kolei 

będzie miało niekorzystny 
wpływ na bezpieczeństwo 
pracy pod ziemią. To może być 
łamanie prawa, gdy do ścian 
czy przodków będą posyłani 
pracownicy niewykwalifi ko-
wani, nie mający odpowied-
nich uprawnień. Podstawą do 
zachowania bezpieczeństwa 
w kopalni jest odpowiednie 
przygotowanie teoretyczne 
i praktyczne zatrudnionych 
pod ziemią. Przypomnę tylko, 
że po katastrofach w kopal-

niach Halemba i Wujek ze-
wsząd słychać było oskarże-
nia o zatrudnianiu ludzi nie 
posiadających odpowiednich 
kwalifikacji zawodowych – 
mówi Jarosław Grzesik, szef 
górniczej Solidarności. 

Zdaniem związkowców 
ogromnym nieporozumieniem 
jest również usunięcie z klasy-
fi kacji zawodów szkolnictwa 
szkół policealnych kształ-
cących w zawodach: górnik 
eksploatacji podziemnej, tech-

nik górnictwa podziemnego, 
technik mechanik i technik 
elektryk o specjalnościach 
górniczych. – To przecież są 
bardzo ważne zawody zwią-
zane z wydobyciem różnych 
kopalin, nie unikatowe, lecz 
masowe. Zawód technik gór-
nictwa podziemnego już raz 
został wycofany z klasyfi ka-
cji zawodów szkolnictwa. W 
2007 roku po półtorarocznych 
staraniach został on ponownie 
przywrócony do szkolnictwa 

policealnego – przypomina 
Stanisław Kłysz. 

Związkowcy wskazują, że 
nowy system kształcenia zawo-
dowego w ogóle nie bierze pod 
uwagę elementów społeczno
-gospodarczych. Do tej pory 
nauka w publicznych i niepub-
licznych szkołach policealnych 
dla dorosłych w większości była 
dotowane przez państwo. – Teraz 
kursy kwalifi kacyjne również 
będą dotowane, ale najpierw 
kursanci muszą je ukończyć. 
Do tego czasu będą musieli 
opłacać czesne, które według 
naszych szacunków wyniesie 
około 200 zł miesięcznie. Oba-
wiamy się, że na te opłaty nie 
wszystkich będzie stać – mówi 
Jarosław Grzesik.

Zdaniem Lesława Ordona, 
szefa oświatowej Solidarności, 
szkolnictwo zawodowe od lat 
degradowane jest przez kolej-
ne reformy oświaty. – Nowela 
lansuje szkolnictwo ogólno-
kształcące, bo jest ono tańsze 
od zawodowego. Poza tym 
kolejni ministrowie edukacji 
nie mają żadnego doświad-
czenia w zakresie kształcenia 
zawodowego. Dlatego też 
wciąż nie mamy partnera do 
dyskusji na ten temat – mówi 
Lesław Ordon. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

Od nowego roku szkolnego 2012/2013 pracownicy kopalń nie będą mieli możliwości zdobywania uprawnień 
górnika w szkołach uzupełniających. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty blokuje też górnikom drogę do awansu 
zawodowego. Tym zmianom w szkolnictwie zawodowym zdecydowanie sprzeciwia się górnicza Solidarność. 

Reforma oświaty pozostawia
górników „na lodzie”

Foto: www.kos.slask.pl

Globalna Federacja Pracowni-
ków Przemysłu IndustriALL – 
tak brzmi pełna nazwa nowej 
światowej struktury związko-
wej, powołanej kilka dni temu 
na kongresie założycielskim w 
Kopenhadze.

Federacja powstała w wy-
niku połączenia trzech potęż-
nych struktur związkowych: 
Międzynarodowej Federacji 
Metalowców (IMF), Między-
narodowej Federacji Pracowni-
ków Przemysłu Chemicznego, 
Energetycznego, Górniczego i 

Ogólnego (ICEM) oraz Federacji 
Pracowników Przemysłu Lek-
kiego (ITGLWF). – Nowa struk-
tura zrzesza ponad 50 milionów 
pracowników na całym świecie 
– mówi Kazimierz Grajcarek, 
przewodniczący Sekretariatu 
Górnictwa i Energetyki NSZZ 
Solidarność (SGiE). 

W skład Globalnej Fede-
racji Pracowników Przemy-
słu IndustriALL weszły trzy 
struktury branżowe NSZZ 
Solidarność. Są to Sekretariat 
Górnictwa i Energetyki, Sekre-

tariat Przemysłu Metalowego 
oraz Sekretariat Przemysłu 
Chemicznego.

Wcześniej, analogiczne 
połączenie miało miejsce na 
szczeblu europejskim. W jego 
wyniku powstała Europej-
ska Federacja Pracowników 
Przemysłu, zrzeszająca ponad 
7 milionów ludzi.

Zdaniem Kazimierza Graj-
carka połączenie najwięk-
szych światowych i europej-
skich federacji branżowych 
jest związane z globalizacją 

gospodarki i powstawaniem 
korporacji ponadnarodowych. 
– To może być przełomowe 
wydarzenie w funkcjonowa-
niu ruchu związkowego na 
świecie – dodaje przewodni-
czący SGiE. Kazimierz Grajca-
rek jest przekonany, że nowe 
struktury będą miały silniejszą 
pozycję podczas negocjacji z 
pracodawcami.

Jednym z celów połączenia 
jest wypracowanie jednakowych 
standardów pracy w fi rmach glo-
balnych. – W każdym państwie, 

w którym dane przedsiębiorstwo 
prowadzi działalność, powinny 
obowiązywać takie same stan-
dardy dotyczące bezpieczeństwa 
pracy – wyjaśnia.

Bogdan Szozda, przewod-
niczący Sekretariatu Przemy-
słu Metalowego dodaje, że 
bardzo ważnym zadaniem 
jakie stawia przed sobą Glo-
balna Federacja Pracowni-
ków Przemysłu IndustriALL, 
jest utrzymanie istniejących 
i tworzenie nowych miejsc 
pracy, walka z bezrobociem 

wśród ludzi młodych oraz 
przeciwstawienie się łama-
niu praw pracowniczych i 
związkowych.

– Liczę też na pomoc w za-
kresie polityki przemysłowej, 
czy doprowadzenia do podpi-
sywania w Polsce ponadzakła-
dowych układów zbiorowych 
pracy, podobnych do tych, 
które funkcjonują w krajach 
Europy Zachodniej – dodaje 
przewodniczący Sekretariatu 
Przemysłu Metalowego.

AGA

Reforma oświaty wydłuża czas uzyskiwania specjalistycznego wykształcenia górniczego przez pracowników kopalń

Zmiany w światowym ruchu związkowym

Wydłużenie 
szkoleń górników 
nieuchronnie 
stworzy lukę 
pokoleniową 
w branży i będzie miało 
niekorzystny wpływ na 
bezpieczeństwo pracy.
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Małgorzata 
Karolczyk-Pundyk

www.forumpokrzywdzonych.pl

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2012 r.):   1.500,00 zł
»  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

(w I kwartale 2012 r.):  3.646,09 zł
»  Zasiłek dla bezrobotnych (od 1 czerwca 2011 r.): 

w okresie pierwszych trzech miesięcy 
posiadania prawa do zasiłku:  761,40 zł
w okresie kolejnych miesięcy 
posiadania prawa do zasiłku:  597,90 zł

» Najniższa emerytura (od 1 marca 2012 r.):  799,18 zł
» Emerytury – kwota bazowa (od 1 marca 2012 r.):  2.974,69 zł
»  Kwoty przychodów emerytów, którzy nie ukończyli 60 lat 

(kobiety) i 65 lat (mężczyźni) oraz rencistów: (Od 1 czerwca 
do 31 sierpnia 2012 2012 r.):
– przychód niezmniejszający świadczenia (równowartość 
70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 
2012 r.):  do 2.552,30 zł
– przychód zmniejszający świadczenia (od 70% do 130% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2012 r.):
 powyżej 2.552,30 zł do 4.740 zł
– przychód zawieszający wypłatę świadczenia (powyżej 
130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 
2012 r.):  powyżej 4.740 zł 

»  Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
i renta rodzinna (od 1 marca 2012 r.):  799,18 zł

»  Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 
(od 1 marca 2012 r.):  613,38 zł

»  renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku 
z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna
wypadkowa (od 1 marca 2012 r.):  959,02 zł

»  renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy
w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 
(od 1 marca 2012 r.):  736,06 zł

Ogłoszenie

P
ostępowanie manda-
towe prowadzi Policja, 
a inne organy, gdy 
przepis szczególny 
tak stanowi. Zdarza 

się tak, że czasami inne orga-
ny mogą wystawiać mandaty, 
np. Inspekcja Pracy, Sanepid, 
ale tylko w ramach swoich 
kompetencji.

UWAGA: W postępowaniu 
mandatowym można nałożyć 
grzywnę w wysokości do 500 
zł, a jeżeli czyn wyczerpuje zna-
miona wykroczeń określonych 
w dwóch lub więcej przepisach 
ustawy – do 1 000 zł.

W postępowaniu mandato-
wym, w sprawach, w których 
oskarżycielem publicznym jest 
właściwy organ Państwowej 
Inspekcji Pracy, można nało-
żyć grzywnę w wysokości do 
2 000 zł.

W mandacie określa się wy-
sokość grzywny. Mandatem 
można ukarać, gdy:
1)  schwytano sprawcę wykro-

czenia na gorącym uczynku 
lub bezpośrednio po popeł-
nieniu wykroczenia,

2) stwierdzi się popełnienie 
wykroczenia naocznie pod 
nieobecność sprawcy, a nie 
zachodzi wątpliwość co do 
sprawcy czynu,

3) stwierdzi się popełnienie wy-
kroczenia za pomocą przyrzą-
du kontrolno-pomiarowego 
lub urządzenia rejestrującego, 
a sprawca nie został schwy-
tany na gorącym uczynku 
lub bezpośrednio potem, i 
nie zachodzi wątpliwość co 
do sprawcy czynu – w tym 
także, w razie potrzeby, po 
przeprowadzeniu w nie-
zbędnym zakresie czynności 
wyjaśniających, podjętych 
niezwłocznie po ujawnieniu 
wykroczenia.
Sprawca wykroczenia może 

odmówić przyjęcia mandatu 
karnego. Funkcjonariusz na-
kładający grzywnę obowiązany 
jest określić jej wysokość, wy-
kroczenie zarzucone sprawcy 
oraz poinformować sprawcę 
wykroczenia o prawie odmo-
wy przyjęcia mandatu karnego 
i o skutkach prawnych takiej 
odmowy.

W postępowaniu mandato-
wym można nakładać grzywnę 
w drodze mandatu karnego:
1) wydawanego ukaranemu po 

uiszczeniu grzywny bezpo-
średnio funkcjonariuszowi, 
który ją nałożył;

2) kredytowanego, wydawanego 
ukaranemu za potwierdze-
niem odbioru (gdy otrzymu-
jemy mandat i mamy termin 
zapłaty np. 7 dni);

3) zaocznego.
Mandatem karnym, o którym 

mowa w punkcie pierwszym, 
może zostać nałożona grzywna 
jedynie wobec osoby czasowo 
przebywającej na terytorium 
Polski lub niemającej stałego 
miejsca zamieszkania albo po-
bytu. Mandat taki staje się pra-
womocny z chwilą uiszczenia 
grzywny funkcjonariuszowi, 
który ją nałożył.

Mandat, o którym mowa 
w pkt.2., powinien zawierać 
pouczenie o obowiązku uisz-
czenia grzywny w terminie 7 
dni od daty przyjęcia mandatu 
oraz o skutkach nieuiszczenia 
grzywny w terminie. Staje się 
on prawomocny z chwilą po-
kwitowania jego odbioru przez 
ukaranego.

Mandatem karnym zaocz-
nym można nałożyć grzywnę w 
razie stwierdzenia wykroczenia, 
którego sprawcy nie zastano 
na miejscu jego popełnienia, 
gdy nie zachodzi wątpliwość 
co do osoby tego sprawcy; 
mandat taki pozostawia się 
wówczas w takim miejscu, aby 
sprawca mógł go niezwłocznie 
odebrać. Ten mandat powinien 
wskazywać, gdzie w terminie 
7 dni od daty jego wystawienia 
ukarany może uiścić grzywnę, 
oraz informować o skutkach 
jej nieuiszczenia w tym termi-
nie. Staje się on prawomocny 
z chwilą uiszczenia grzywny 
we wskazanym miejscu i ter-
minie.

Co się dzieje, gdy odmówimy 
przyjęcia mandatu?
Wniosek o ukaranie

W razie odmowy przyjęcia 
mandatu karnego lub nie-
uiszczenia w wyznaczonym 
terminie grzywny nałożonej 
mandatem zaocznym, organ, 
którego funkcjonariusz nałożył 
grzywnę, występuje do sądu 
z wnioskiem o ukaranie. We 
wniosku tym należy zazna-
czyć, że obwiniony odmó-
wił przyjęcia mandatu albo 
nie uiścił grzywny nałożonej 
mandatem zaocznym, a w 
miarę możności podać także 
przyczyny odmowy.

UWAGA: Ściąganie grzywny 
nałożonej w drodze mandatu 
karnego następuje w trybie 

przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. 
Grzywna ta stanowi dochód 
budżetu państwa, a gdy na-
łoży ją funkcjonariusz organu 
podległego władzom jednostki 
samorządu terytorialnego (np. 
funkcjonariusz Straży Miejskiej) 
– stanowi dochód tej jednostki 
samorządu.

Wniosek o uchylenie
Prawomocny mandat karny 

podlega uchyleniu, jeżeli grzyw-
nę nałożono za czyn nie bę-
dący czynem zabronionym 
jako wykroczenie. Uchylenie 
następuje na wniosek ukara-
nego złożony w zawitym ter-
minie 7 dni od daty uprawo-
mocnienia się mandatu lub z 
urzędu. Uprawniony do uchy-
lenia prawomocnego mandatu 
karnego jest sąd właściwy do 
rozpoznania sprawy, na które-
go obszarze działania została 
nałożona grzywna. Uchylając 
mandat karny nakazuje się 
podmiotowi, na rachunek któ-
rego pobrano grzywnę, zwrot 
uiszczonej kwoty.

Jak odwołać się od mandatu?
Gdy sąd zasądzi grzywnę, to 
środkiem odwoławczym jest 
apelacja. Od wyroku sądu 
pierwszej instancji służy stro-
nom apelacja, chyba że ustawa 
stanowi inaczej. W niektórych 
przypadkach można złożyć 
zażalenie na mandat, ale tylko 
w wypadkach wskazanych w 
ustawie. Mandat można zaskar-
żać w całości lub w części.

Apelację rozpatruje sąd, 
nazywany sądem odwoław-
czym 

Sąd odwoławczy uchyla na 
posiedzeniu zaskarżone orze-
czenie, niezależnie od granic 
zaskarżenia, podniesionych 
zarzutów i wpływu uchybienia 
na treść orzeczenia, jeżeli:
1) orzeczenie wydała osoba 

nieuprawniona do orzekania 
albo sędzia podlegający wy-
łączeniu z mocy prawa lub 
niezdolny do orzekania;

2) sąd był nienależycie obsa-
dzony lub orzeczenie nie 
zostało podpisane;

3) sąd powszechny orzekł w 
sprawie należącej do właści-
wości sądu wojskowego albo 
sąd wojskowy orzekł w spra-
wie należącej do właściwości 
sądu powszechnego;

3a) sąd niższego rzędu orzekł 
w sprawie należącej do 

właściwości sądu wyższe-
go rzędu;

4) orzeczono karę lub środek 
karny nieznany ustawie;

5) zachodzi sprzeczność w treści 
orzeczenia uniemożliwiająca 
jego wykonanie;

6) obwiniony nie miał obrońcy 
w wypadkach określonych 
w przepisach lub obrońca 
nie brał udziału w czynnoś-
ciach, w których jego udział 
był obowiązkowy;
Powyższe przesłanki to tak 

zwane przesłanki nieważności, 
które zawsze będą skutkowały 
uchyleniem orzeczenia.

Apelację wnosi się na piś-
mie w terminie 7 dni od daty 
otrzymania wyroku wraz 
z uzasadnieniem, chyba że 
ustawa stanowi inaczej. Wnie-
sienie apelacji przed upływem 
terminu do złożenia wniosku 
o uzasadnienie orzeczenia 
podlega rozpoznaniu. Apelację 
można uzupełnić w terminie 
7 dni od otrzymania wyroku 
z uzasadnieniem. O przyjęciu 
apelacji zawiadamia się strony, 
obrońców i pełnomocników, 
po czym akta przekazuje się 
niezwłocznie sądowi odwo-
ławczemu.

Strony mają prawo uczest-
niczyć w rozprawie i w posie-
dzeniu sądu odwoławczego. 
Udział stron nie jest obowiąz-
kowy, chyba że prezes sądu 
lub sąd tak zarządzi. 

UWAGA: Niestawiennictwo 
prawidłowo zawiadomionych 
o terminie stron i ich przed-
stawicieli procesowych nie 
tamuje rozpoznania sprawy, 
chyba że stawiennictwo było 
obowiązkowe.

UWAGA: Uzasadnienie wy-
roku utrzymującego w mocy 
wyrok sądu pierwszej instancji 
sporządza się wyłącznie na żą-
danie strony, złożone w terminie 
zawitym 7 dni od daty wydania 
wyroku przez sąd odwoławczy. 
W uzasadnieniu należy podać, 
czym kierował się sąd wydając 
wyrok oraz dlaczego zarzuty i 
wnioski apelacji sąd uznał za 
zasadne albo niezasadne.

Chociaż postępowanie man-
datowe jest uznawane za po-
stępowanie nieskomplikowane, 
to w trudniejszych sprawach 
radzę skonsultować się z praw-
nikiem. Mandat, od którego się 
nie odwołamy, będzie prawo-
mocny, a to oznacza, że będzie 
można wyegzekwować nało-
żoną grzywnę. 

Jak przebiega procedura wydania mandatu karnego?

Marsz w Obronie Wolnych Mediów
W sobotę 30 czerwca w Tarnowskich Górach od-
będzie się Marsz w Obronie Wolnych Mediów i TV 
Trwam. Wymarsz uczestników manifestacji nastąpi o godz. 
15.45 spod kościoła pw. św. Piotra i Pawła. Wcześniej o godz. 
15.00 odprawiona zostanie msza święta w intencji Ojczyzny. 
Uczestnicy marszu przejdą ulicami Gliwicką, Legionów, By-
tomską, Piłsudskiego i Sobieskiego do rynku, gdzie odczytana 
zostanie petycja w obronie wolnych mediów. O godz. 16.15 
planowany jest powrót manifestacji pod kościół.

Wyrazy najgłębszego współczucia 

z powodu śmierci 

ŻONY 
Koledze

Damianowi Pyplokowi
działaczowi Solidarności z KWK Bielszowice

w imieniu koleżanek i kolegów z Komisji Zakładowej

składa  
przewodniczący Grzegorz Kuźnicki
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» NA POCZĄTEK MUSIMY 
UDERZYĆ SIĘ W PIERŚ. 
Tak nam było wesoło, w ubie-
głym tygodniu, iż Bytomianie 
w referendum odwołali prezy-
denta, że się doigraliśmy i po 
odejściu Piotra Koja w Bytomiu 
nastała Bieda. Nie chodzi tutaj 
co prawda o tę biedę co się 
ją klepie, ale o Halinę Biedę, 
która ma tymczasowo, jako 
komisarz wejść na stołek Koja 
po zrzuceniu tegoż ze stołka 
owego przez Bytomian. Morał 
z tego taki, że nie wolno śmiać 
się z cudzej biedy. W sumie 
z nazwisk też nieładnie się 
naigrywać, ale nie mogliśmy 
się powstrzymać. 

» BIEDA NIE GROZI ZA 
TO RZĄDOWI. Traumę po 
przerżnięciu przez naszych na 
Euro 2012, Donek z ministrami 
postanowili zrekompensować 
sobie zakupem 35 nowiutkich 
fur. Na szczęście nasi mężo-
wie i żony stanu nie mają 
wygórowanych wymagań. 
Wystarczy, że limuzyny będą 
wyposażone w tak niezbędne 
do komfortowej jazdy baje-
ry, jak system rozpoznający 
znaki drogowe, system rozpo-
znający zmęczenie kierowcy, 
ostrzeganie przed niepożąda-
ną zmianą pasa ruchu czy sy-
stem wspomagający ruszanie 
pod górkę. Módlmy się, żeby 
polscy sportowcy przywieźli z 
olimpiady w Londynie chociaż 
parę medali, bo inaczej trzeba 
będzie Donkowi kupić prom 
kosmiczny na otarcie łez.

» POZOSTAJĄC JESZCZE 
NA CHWILĘ PRZY TEMA-
TYCE EURO, okazuje się, że 
Kaczor nie dość, że – jak sam 
skromnie przyznał – ogląda 
mecze przed telewizorem jak 
miliony Polaków, to na doda-
tek ogląda je nadal, mimo że 
jedyni Polacy, którzy jeszcze 
w turnieju grają, kopią piłkę 
w ekipie kanclerz Angeli.
Zapytany ostatnio o to komu 
kibicuje, Kaczafi  odparł: Ki-

bicuję Hiszpanii. A dlaczego? 
Bo tam są najniżsi zawodnicy. 
Okazuje się, że prezes nie tylko 
miewa poczucie humoru, ale 
i odrobina dystansu do siebie 
mu się przytrafi . Podobno w 
PiS już wszyscy zaczęli treno-
wać opowiadanie dowcipów, 
bo przecież prezes dał rozkaz: 
Uśmiechać się smutasy. 

» POCZUCIE HUMORU, 
CHOĆ NIECO INNEGO 
RODZAJU, dopisuje posłom 
Peło. Na twitterze niejaki 
Adam Szejnfeld uraczył in-
ternautów taką oto refl eksją 
po skorzystaniu z usług PKP: 
„Pociąg mknie 150 km/h. Jest 
czysto i przyjemnie, miła 
obsługa. A to II klasa! Nowa 
polska jakość, nowa polska 
norma. Pogratulować”. Ma 
pan rację panie pośle jeszcze 
niedawno, a już zwłaszcza za 
rządów PiS-u pierwsza klasa 
w pociągu jechała 150 km/h, 

druga wlokła się sześćdzie-
siątką. 

» JESZCZE WIĘKSZYM ŻAR-
TOWNISIEM OKAZAŁ SIĘ 
prezes PZPN Grzegorz Lato. 
Kilka miesięcy temu Grzechu 
obiecał, że jeśli Polska nie wyj-
dzie z grupy, to poda się do 
dymisji. Dzisiaj huncwot jeden 
upiera się, że niczego takiego nie 
obiecywał. Mało tego, zagroził, 
że żądania jego dymisji mogą 
zaszkodzić reprezentacji, która 
za parę miesięcy zacznie wal-
czyć w eliminacjach mistrzostw 
świata. Cóż nieprzypadkowo 
ofi cjalna piosenka Euro 2012 
nosi tytuł „Endless Summer”, 
czyli po naszemu „niekończą-
ce się lato”.

» A NA KONIEC ŻARTY 
NA BOK, bo stała się rzecz 
niebywała w polskim graj-
dołku politycznym. Miano-
wicie polityk przyznał się 

do błędu i przeprosił. I to 
polityk nie byle, jaki bo sam 
minister rolnictwa, poseł II, 
III, IV i wszystkich innych 
kadencji Marek Sawicki. Mi-
nister wyraził ubolewanie, że 
wystąpił w reklamie Agencji 
Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa, którą chcąc nie 
chcąc musieliśmy oglądać w 
przerwach niemal wszystkich 
meczów Euro 2012, czyli w 
najdroższym czasie anteno-
wym. Sawicki przeprosił, ale 
dodał, że w sumie nie wie, o 
co tyle krzyku, bo reklamówki 
kosztowały jedynie pół milio-
na zł, a według cennika TVP 
powinny kosztować 3 bańki. 
W sumie powinniśmy być 
wdzięczni panu ministrowi, 
że zaoszczędził 2,5 mln z na-
szych podatków negocjując 
rabat. Polski chłop jaki jest, 
taki jest, ale gospodarności 
odmówić mu nie można. 

GOSPODZKI &PODRÓŻNY

Kot Gospodzkiego próbuje rozkminić sugestie posła Szejnfelda, że w tym samym pociągu wagony 
pierwszej klasy jeżdżą szybciej niż wagony drugiej klasy

Foto: internet

Nielubiany szef zostawia kartkę 
na biurku: – Jestem na cmen-
tarzu. Po powrocie zastaje 
dopisek: – Niech ci ziemia 
lekką będzie.

Dyrektor sprawdza rachunek 
przedłożony mu przez pracownika, 
który powrócił z delegacji.
– A cóż to za astronomiczna 
liczba?
– To rachunek za hotel.
– A kto panu dał zezwolenie 
kupna tego obiektu? 

Kto to jest mąż?
Zastępca kochanka do spraw 
fi nansowo – gospodarczych.

Dyrektor „ustawia” jednego 
z kierowników przedsiębior-
stwa.
– Dobry przełożony musi wszyst-
ko wyjaśnić tak prosto, żeby 
zrozumiał nawet idiota. Inaczej 

nie nadaje się do pełnienia 
funkcji i trzeba go wylać na 
zbity łeb. Zrozumiał pan?
– Przykro mi, ale nie panie 
dyrektorze. 

Szef składu opałowego do no-
wego pracownika:
– Pracujesz ponad miesiąc, a 
nadal nie odróżniasz węgla 
od koksu!
– Ale już się od szefa nauczy-
łem, że tona ma 900 kg.

Spotykają się na golfi e prezesi 
dwóch fi rm. Jeden pyta:
– Słuchaj, ty tym swoim, to coś 
płacisz?
– Nie. Od trzech miesięcy nic im 
nie płaciłem.
– I przychodzą?
– No, przychodzą cały czas.
– Dziwne. To tak jak u mnie. A 
może by zacząć brać od nich 
pieniądze za wejścia? 

Do pośrednictwa pracy przychodzi 
pewien facet i pyta, czy znajdzie 
się praca dla jego syna. Pracownik 
instytucji pyta petenta:
– A co syn umie i jakie ma wy-
kształcenie?
Ojciec powiada, że nic, i że bez 
wykształcenia. W takim razie 
pracownik proponuje, że ma 
dla niego pracę jako pomocnik 
murarza – płatna 1500 zł za 
miesiąc.
Ojciec myśli i mówi:
– A coś innego? Bo za dużo by 
mu zostało na wódkę.
– W takim razie pomocnik po-
mocnika murarza, trochę cięższa 
praca, ale 800 zł za miesiąc.
Ojciec myśli i mówi:
– Nie, jeszcze za dużo.
Na to pośrednik wstaje, nerwowo 
zamyka książki i podniesionym 
głosem mówi:
– Proszę pana, żeby zarabiać 500 
zł, to trzeba studia skończyć!

Mała dziewczynka odbiera te-
lefon:
– A którym szefem mojego tatusia 
jest pan: tym wrednym dupkiem 
czy zakutą pałą? – pyta dziecko 
z ciekawością.

Mały Jasiu budzi się w środku 
nocy i jest przestraszony. Idzie 
do pokoju mamy i widzi, że ona 
stoi nago przed lustrem. Pociera 
swoje piersi i mruczy:
– Chcę mężczyzny, chcę męż-
czyzny.
Skonsternowany Jasiu wraca 
do swojego pokoju. Następnej 
nocy dzieje się to samo. Trzeciej 
nocy Jasiu budzi się, idzie do po-
koju mamy, patrzy, a tam z jego 
mamą leży facet. Prędko biegnie 
do swojego pokoju, zdejmuje 
piżamkę, pociera swoją klatkę 
piersiową i mruczy:
– Chcę lowelek, chcę lowe-
lek.

ROZBAWIŁO nas to

Autoreklama


