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Piotr Naimski:  Cena surowców 
energetycznych z Rosji nie wynika z 
jakiejkolwiek ekonomicznej analizy. 
To jest cena ustalana politycznie. » STRONA 5

Dominik Kolorz: Opłaty za energię 
stanowią 10 proc. budżetu domowego 
przeciętnego Kowalskiego. To ponad 
2 razy więcej niż średnia unijna. » STRONA 3

T
o krok w dobrym 
kierunku, choć wciąż 
zdecydowanie za 
mało. Jednak widać, 
że nasze działania 

zaczynają przynosić efekty – 
mówi Piotr Duda, przewodni-
czący Komisji Krajowej NSZZ 
Solidarność. Szef „S” przypo-
mina, że związek domaga się 
oskładkowania wszystkich 
rodzajów umów i to od całej 
zarobionej przez pracownika 
kwoty.

Niewielkie wpływy
Z tytułu oskładkowania umów
-zleceń i wynagrodzeń człon-
ków rad nadzorczych na konto 
Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych ma wpłynąć 650 mln zł 
rocznie. Ta kwota tylko na pozór 
jest wysoka. W rzeczywistości 
to znikomy odsetek rocznych 
przychodów Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych. – W ustawie 
budżetowej na 2014 rok wyka-
zano przychody ZUS w kwocie 
188,3 mld zł, przy czym wpłaty 
ze składki mają wynieść 130,9 
mld zł. Łatwo obliczyć, że dodat-
kowe wpływy z oskładkowania  
dochodów członków rad nad-
zorczych  i umów śmieciowych 
będą stanowiły zaledwie 0,35 
proc. przychodów ZUS. No, ale 
od czegoś trzeba zacząć – mówi 
prof. Grażyna Ancyparowicz ze 
Szkoły Głównej Handlowej. 

Zdaniem prof. Ancyparowicz 
oskładkowanie umów-zleceń 
i wynagrodzeń członków rad 
nadzorczych to działanie, które 
przede wszystkim ma poprawić 
wizerunek koalicji rządzącej 
wśród potencjalnych wyborców 
i wobec Komisji Europejskiej. 
Ekonomistka przypomina, że 
do 2015 roku gabinet Donalda 
Tuska musi zredukować defi cyt 
sektora instytucji rządowych i 
samorządowych do poziomu 
3 proc. PKB i nie ma pomysłu, 
jak to zrobić. – Ze strony Ko-
misji Europejskiej grożą nam 
sankcje bardziej dotkliwe niż 

te, z jakimi spotkali się Grecy i 
inni mieszkańcy peryferyjnych 
krajów strefy euro. Polski rząd 
nie ustaje zatem w wysiłkach, 
by przekonać Komisję Eu-
ropejską, że chce ograniczyć 
nadmierny deficyt sektora 
instytucji rządowych i samo-
rządowych, lecz napotyka na 
trudne do pokonania bariery. 
Oskładkowanie dochodów 
członków rad nadzorczych i 
umów śmieciowych jest tylko 
jednym z przykładów takich 
działań – zaznacza.

Zostaną bez emerytury?
Zapowiedź oskładkowania 
umów-zleceń wywołała falę ko-
mentarzy części ekonomistów 

i stowarzyszeń pracodawców, 
którzy próbują przekonać opi-
nię publiczną, że takie działanie 
zrujnuje polską gospodarkę, 
a wiele fi rm doprowadzi do 
bankructwa. – Protesty korpo-
racji i związków pracodawców 
przeciw podwyżkom kosztów 
pracy nie mają żadnych pod-
staw merytorycznych – mówi 
prof. Ancyparowicz. Zaznacza, 
że to właśnie wielkie korporacje 
i transnarodowe grupy kapita-
łowe decydują o koniunkturze 
gospodarczej, ale to nie one, a 
małe i średnie przedsiębiorstwa 
kształtują dochody większości 
gospodarstw domowych. Jej 
zdaniem państwo powinno 
na różne sposoby wspierać 

sektor MSP, ale nie kosztem 
coraz wyższego defi cytu FUS. 
– Za kilka, kilkanaście lat okaże 
się, że minimalne składki osób 
samozatrudnionych i pracow-
ników najmniej zarabiających 
nie zapewnią im nawet mi-
nimalnej emerytury i co nas 
wtedy czeka? – pyta ekono-
mistka. I zauważa, że osób 
pozbawionych nawet mini-
malnej emerytury mogą być 
setki tysięcy. 31 stycznia 2014 
roku w rejestrze REGON zare-
jestrowanych było bowiem aż 
3,9 mln fi rm zatrudniających 
do 9 pracowników. – Ludzie 
tam zatrudnieni zarabiają nie-
wiele, a i właścicielom się nie 
przelewa – dodaje.

Nie pogorszy się
Mimo to – jak podkreśla prof. 
Ancyparowicz – po podwyższe-
niu składek na ubezpieczenie 
społeczne sytuacja fi nansowa 
większości mikroprzedsiębiorstw 
nie ulegnie pogorszeniu. Do tej 
pory zatrudnione w nich osoby 
płaciły minimalne składki eme-
rytalno-rentowe i tak zapewne 
pozostanie. – W bieżącym roku 
składki na ubezpieczenia społecz-
ne drobnych przedsiębiorców 
rozpoczynających działalność 
lub prowadzących ją krócej niż 
dwa lata wzrosną rocznie tylko 
o 80 zł, a składki zdrowotne o 
104 zł. To nie są duże pieniądze. 
Za pracownika pobierającego 
minimalne wynagrodzenie 

pracodawcy zapłacą co miesiąc 
dodatkowo 96,59 zł. W skali roku 
wyniesie to 1159,08 zł. Te sumy 
nie porażają swoją wysokością i 
nie mogą nikogo doprowadzić 
do upadłości – podkreśla.

Rażące dysproporcje
Z 650 mln zł dodatkowych 
wpływów do FUS aż 300 mln 
zł ma pochodzić z ozusowienia 
wynagrodzeń członków rad 
nadzorczych. Z danych GUS 
wynika, że jest ich 50 tys. Na-
tomiast odprowadzenie składki 
emerytalno-rentowej od ponad 
800 tys. osób zatrudnionych na 
podstawie umów-zleceń ma 
przynieść ok. 350 mln zł. 

Ancyparowicz zwraca też 
uwagę na dysproporcje pomię-
dzy wynagrodzeniami zwy-
kłych pracowników a osób 
zatrudnionych na kontraktach 
menedżerskich. – Zarobki me-
nedżerów są kilkadziesiąt razy 
wyższe od wynagrodzeń osób 
zmuszonych do świadczenia 
pracy na podstawie umów-
zleceń – mówi ekonomistka. 
Zaznacza jednak, że do tej uprzy-
wilejowanej fi nansowo grupy 
zastosowanie ma przepis naka-
zujący odprowadzanie składek 
na ubezpieczenie emerytalno-
rentowe do kwoty stanowiącej 
30-krotność przeciętnego wyna-
grodzenia prognozowanego w 
ustawie budżetowej. – Należa-
łoby znieść limit składki w tych 
ubezpieczeniach, ale zabrakło 
odwagi i woli politycznej – do-
daje ekonomistka.

AGNIESZKA KONIECZNY

Rząd przedstawił projekt zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który zakłada obowiązek 
odprowadzania składek emerytalno-rentowych od umów-zleceń oraz od wynagrodzeń członków rad 
nadzorczych. Umowy-zlecenia mają być oskładkowane przynajmniej do wysokości minimalnego wynagrodzenia. 

Czy rząd zacznie walczyć z 
nadużywaniem śmieciówek?

Odprowadzenie składki emerytalno-rentowej od ponad 800 tys. osób zatrudnionych na podstawie umów-zleceń ma przynieść ok. 350 mln zł

Za kilka, kilkanaście
lat okaże się, że
minimalne 
składki osób 
samozatrudnionych 
nie zapewnią im 
nawet minimalnej 
emerytury.
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S
łuszną linię ma nasza władza, o tym 
jestem przekonany. Zawsze byłem. 
Świadomość, że oni tam na drugim 

końcu gierkówki żyły sobie wypruwają, 
aby mi maluczkiemu, może jeszcze nie 
teraz, ale już niedługo, żyło się lepiej, wy-
pełnia moje serce dumą i nadzieją. Gdy 
podnieśli mi wiek emerytalny, cieszyłem 
się, że nie mieszkam w Niemczech. Tam 
nieodpowiedzialni politycy ten sam wiek 
emerytalny próbują obniżyć. Gdy zmienili 
Kodeks pracy cieszyłem się, jeszcze bar-
dziej. Teraz mogę o sobie powiedzieć, że 
jestem mobilny, elastyczny i nowoczesny. 
Tymczasem za Odrą Helmuty i i Helgi ze 
swoimi etatami na czas nieokreślony nadal 
tkwią mentalnie w XIX wieku. Gdy zlikwi-
dowali ulgi podatkowe wprost szalałem 
z radości. Wiadomo, że rozpasany socjal 
prowadzi każdy kraj do ruiny. Znajomy, 
który wyjechał do Anglii za chlebem, 
pisał do mnie ostatnio, że bida tak tam 
już przycisnęła, że w tym roku chyba nie 
wymieni samochodu. 

Są jednak sytuacje, że nawet mnie, 
przyzwyczajonego do łask wszelakich, 
politycy partii rządzącej są w stanie zasko-
czyć. Wyłącznie pozytywnie rzecz jasna. 
Dziennik Gazeta Prawna napisał ostatnio, 
że w trosce o zdrowie naszych dzieci rząd 
szykuje nowy podatek. Otóż, aby zdusić w 
zarodku plagę otyłości wśród najmłodszych, 
pan premier zamierza nałożyć akcyzę na 
oranżadę i inne napoje gazowane. 

Kiedy byłem mały, a sterów władzy w 
naszym kraju nie dzierżył jeszcze rząd fa-
chowców, niedaleko mojego bloku było 
boisko do piłki nożnej. Żadna tam murawa 
czy nawierzchnia poliuretanowa. Kawałek 
udeptanego placu z dwiema bramkami. 
Linię boczną z jednej strony wyznaczał 
krawężnik osiedlowej uliczki, a z drugiej 
rów wykopany kiedyś w bliżej nieokre-
ślonym celu. Podobnych boisk na moim 
osiedlu było kilka. Pamiętam, że zawsze 

po meczu robiliśmy zrzutę na oranżadę 
Kaskada. Na pewno pamiętacie, pieruńsko 
słodka i jeszcze mocniej gazowana ciecz 
serwowana w półtoralitrowych brązowych 
lub zielonych szklanych butlach. Oranża-
da zawsze była wspólna, więc każdy miał 
określoną liczbę łyków, skrupulatnie odli-
czanych po ruchach grdyki pijącego przez 
czujnych współwłaścicieli napoju. Mimo że 

raczyliśmy się tym paskudztwem niemal 
codziennie, nikt z nas nie miał problemu 
z otyłością.

Dzisiaj na miejscu mojego starego boi-
ska jest parking, a na każdym trawniku w 
okolicy stoi słupek z tabliczką „zakaz gry 
w piłkę”. Jest za to orlik, jeden na całe mia-
sto. Nowoczesny, bezpieczny, z równą jak 
stół nawierzchnią, namalowanymi liniami 
i siatkami w bramkach. Wystarczy podje-
chać 15 min. autobusem, a potem jeszcze 
ze trzy przystanki tramwajem. Albo naj-
lepiej zostać w domu, a w piłkę zagrać na 
playstation. To znacznie lepsze dla zdrowia 
dzieciaków od paru łyków oranżady po 
całym dniu biegania za piłką. Bo właśnie 
o ich zdrowie tutaj chodzi. Prawda? 

TRZECI Z CZWARTĄ:)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Oranżada była wspólna, więc 
każdy miał określoną liczbę 
łyków, skrupulatnie odliczanych 
po ruchach grdyki pijącego przez 
czujnych współwłaścicieli napoju.

LICZBA tygodnia

15 tys. 
o tyle w 2013 roku liczba zgonów była wyższa 
od liczby urodzeń – wynika ze wstępnych 
danych GUS. To oznacza, że w ubiegłym roku 
odnotowano najbardziej ujemny przyrost 
naturalny w powojennej historii Polski. Od 
końca II wojny światowej liczba zgonów była 
w Polsce większa od liczby urodzeń tylko w 
latach 2002-2005. Wówczas ujemny przyrost 
naturalny wynosił od 3,8 tys. do 14,1 tys. 
– Jeśli obecny trend utrzyma się, to za 50 lat 
będzie żyło w Polsce nieco ponad 2 mln dzieci – 
trzy razy mniej niż w roku 1960. W 2060 roku 
100 osób w wieku produkcyjnym będzie musiało 
zapewnić utrzymanie 70 osobom w wieku 
emerytalnym – podała Najwyższa Izba Kontroli.

Foto: m
em
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Wyniki kontroli PIP
» 196 MLN ZŁ WYNIOSŁA W 2013 ROKU kwota niewypłaco-
nych należności z tytułu wynagrodzeń i innych świadczeń pracow-
niczych – podała Państwowa Inspekcja Pracy. Wysokość niewypła-
conych wynagrodzeń i innych świadczeń jest niższa o 14,8 proc. w 
porównaniu z rokiem 2012, kiedy to wyniosła aż 230 mln zł. 
Nieznacznie – o 2 proc. – wzrosła liczba podmiotów, u których 
stwierdzo niewypłacanie pensji i innych świadczeń. Wśród blisko 90 
tys. skontrolowanych w 2013 roku fi rm, takich które nie płaciły pra-
cownikom w terminie było ponad 3 tysiące, a rok wcześniej – 2947.
W skontrolowanych przez PIP zakładach wynagrodzeń i innych 
świadczeń pracowniczych nie otrzymało blisko 106 tysięcy pracow-
ników. Jednocześnie liczba podmiotów, w których inspektorzy ujaw-
nili różnego rodzaju naruszenia przepisów w sferze wynagrodzeń i 
innych świadczeń przysługujących za pracę spadła o ok. 5 proc.
W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy w związ-
ku ze stwierdzonymi wykroczeniami w obszarach: prawnej ochro-
ny pracy, legalności zatrudnienia i przestrzegania przepisów bhp, 
nałożyli w 2013 roku na pracodawców w sumie 19 tys. mandatów. 
Do sądów skierowali 3,8 tys. wniosków. Jak wynika ze wstępnych 
szacunków PIP do 4 marca 2014 roku udało się wyegzekwować na 
rzecz poszkodowanych pracowników ponad 150,4 mln zł.

AGA

WIEŚCI z kraju

Światowy Dzień Drzemki w Pracy
12 marca obchodziliśmy Światowy Dzień 
Drzemki w Pracy. Nazwa święta brzmi raczej 
zabawnie, ale z drugiej strony specjaliści 
wskazują, że taki krótki odpoczynek w 
ciągu dnia znacząco obniża stres, zwiększa 
koncentrację i produktywność... 

– Zgadza się. Według tzw. krzywej REFA, 
czyli krzywej wydajności pracy rzeczywi-
ście potrzebujemy takiej drzemki w ciągu 
dnia. W godzinach przedpołudniowych 
nasze neuroprzekaźniki pracują najinten-
sywniej, natomiast potem następuje natu-
ralny spadek w okolicach godziny 14.00-
15.00 i to jest optymalny czas na drzemkę, 
po której powinniśmy jeszcze wrócić do 
aktywności. Problem w tym, że pracując 
po 8 godzin, w tradycyjnym systemie jed-
nozmianowym, nie bardzo możemy sobie 
na taki odpoczynek pozwolić. 
U nas pomysł drzemki w środku dnia po-
woduje uśmiech, natomiast w Hiszpanii, 
Grecji czy we Włoszech tzw. sjesta to coś 
zupełnie naturalnego...

– Czas pracy w tych krajach wygląda 
zupełnie inaczej, co możemy obserwować 
chociażby jako turyści. Pracownik w krajach 
śródziemnomorskich przychodzi rano do 
pracy, potem ma sjestę, po której wraca do 

swoich obowiązków, ale już po obiedzie 
i solidnym wypoczynku. Oczywiście nie 
funkcjonuje to na każdym stanowisku 
pracy, trudno sobie wyobrazić sjestę np. 
na linii produkcyjnej w fabryce. U nas 
mamy kodeksową 15-minutową przerwę, 
ale to stanowczo za mało na przyzwoitą 
drzemkę. Jej optymalna długość powin-
na wynosić od 30 minut do godziny, w 
zależności od tego, jak szybko jesteśmy w 
stanie wpaść w tzw. fazę snu głębokiego, 
co jest kwestią indywidualną. W Polsce 
najczęściej robimy tak, że przychodzimy 
z pracy zmęczeni i próbujemy odsypiać. 
Z punktu widzenia naszej neurofi zjologii 
to nie jest najlepsze rozwiązanie. 
Jeżeli drzemka w ciągu dnia ma tak zba-
wienny wpływ nie tylko na nasze zdro-
wie, ale również na produktywność, to 

może pracodawcy dla własnej korzyści 
powinni wziąć to pod uwagę?

– Znam przypadki fi rm, głównie dużych 
korporacji wywodzących się z japońskiej 
kultury zarządzania, gdzie urządza się spe-
cjalne sale relaksacyjne, w których pracow-
nik może przez te 15-30 min. zrelaksować 
się i odreagować stres. Japończycy, mimo 
że mają spore tendencje do przepracowy-
wania się, bardzo duży nacisk kładą też na 
odpoczynek. U polskich pracodawców 
takich rozwiązań nie spotkałem. 
Skoro więc nie mamy szans na drzemkę 
w pracy, to może warto chociaż właściwie 
spożytkować kodeksową 15-minutową 
przerwę. Co możemy zrobić w tak krótkim 
czasie, aby obniżyć poziom stresu?

– Znaczna część z nas wykorzystuje ten 
czas na palenie papierosów. To również 
jest działanie antystresowe, ale z oczywi-
stych względów raczej odradzane przez 
specjalistów. O wiele zdrowsza metoda, 
to jakikolwiek ruch, nawet w przypad-
ku pracowników fizycznych. Krótkie 
przewietrzenie się w trakcie dnia pracy, 
zmiana tempa, mogą przynieść naprawdę 
pozytywne skutki.

ŁK

Optymalna długość 
drzemki powinna 
wynosić od 30 minut 
do godziny.

CZTERY pytania
dr Mateusz Warchał, psycholog z Akademii
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Wybory w zakładowych 
organizacjach Solidarności
W części organizacji związkowych odbyły się już wybo-
ry na kadencję 2014-2018. Prezentujemy nazwiska tych 
przewodniczących zakładowych organizacji Solidarności, 
którzy w porzedniej kadencji nie pełnili tej funkcji.

Marian Czarniecki•  w Czeladzkiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej,
Zyta Grabiniok•  w Urzędzie Miejskim w Pszowie,
Barbara Kałuża•  w Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Tychach,
Paweł Kołodziej•  w Spółce Ciepłowniczo-Energetycznej 
Jaworzno III,
Mirella Marek•  w MOSiR w Rybniku,
Krzysztof Moś•  w GAZ-System w Świerklanach,
Tadeusz Nowak•  w PEC Katowice,
Robert Pajer•  w Autorobot-Strefa w Gliwicach
Tomasz Pawełczak•  w Kompanii Węglowej Zakład 
Gospodarowania Mienia w Tychach,
Grzegorz Romańczuk•  w Regionalnym Centrum 
Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach,
Zbigniew Szot•  w PKM Świerklaniec,
Marek Szymura•  w Johnson Controls Foam w Żorach,
Katarzyna Śliwa•  w Elvicie w Będzinie,
Aleksandra Tomaszewska•  w Fluor w Gliwicach,
Andrzej Twardowski•  w kopalni Sośnica-Makoszowy,
Jacek Wójcik•  w ZUS w Tarnowskich Górach,
Mariusz Ziętek• , w Komendzie Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Będzinie.

ZR
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Przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz i przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki 
NSZZ Solidarność Kazimierz Grajcarek zaapelowali do polskich eurodeputowanych o podjęcie działań mających 
na celu odrzucenie przez Parlament Europejski tzw. drugiego pakietu klimatyczno-energetycznego.

Apel do polskich eurodeputowanych
D

rugi pakiet to przy-
gotowany przez 
Komisję Europej-
ską dokument pt. 
„Ramy polityczne 

na okres 2020-2030 dotyczące 
klimatu i energii”. Zawiera 
m.in. propozycję redukcji emi-
sji dwutlenku węgla o 40 proc. 
do roku 2030 oraz zwiększenia 
udziału energii z odnawialnych 
źródeł w miksie energetycz-
nym do 27 proc.

 – Wszyscy, którzy mają 
świadomość, że polska ener-
getyka jest oparta głównie na 
węglu, powinni sobie zdawać 
sprawę, co ten drugi pakiet 
oznacza dla polskiej gospo-
darki. To propozycje zabój-
cze nie tylko dla przemysłu, 
ale również dla małych fi rm. 
Oznaczają utratę setek tysięcy 
miejsc pracy. Uderzą również 
w ciepłownictwo komunalne 
i generalnie w budżety domo-
we Polaków. Już dziś opłaty za 
energię stanowią 10 proc. bu-
dżetu domowego przeciętnego 
Kowalskiego. To ponad dwa 
razy więcej niż średnia unijna, 
która wynosi 4,5 proc. Prze-
forsowanie drugiego pakietu 
drastycznie pogłębi tę różnicę 
– mówi Dominik Kolorz. 

Przedstawiciele Solidarności 
zwracają uwagę, że drugi pakiet 
jest kontynuacją pierwszego 
pakietu klimatyczno-energe-
tycznego przeforsowanego w 
interesie najbogatszych gospo-
darek UE. – Od długiego czasu 
ostrzegaliśmy przed skutkami 
unijnej polityki klimatyczno-
energetycznej, która dyskrymi-
nuje biedniejsze państwa Unii 
Europejskiej z Polską na czele. 

Paradoksalnie światowy kry-
zys osłabił negatywne skutki 
wdrożenia pierwszego pakietu, 
ponieważ na skutek spowol-
nienia gospodarczego spadło 
zapotrzebowania na energię i 
ceny uprawnień emisyjnych są 
obecnie kilkakrotnie niższe od 
pierwotnie zakładanych. Ko-
misja Europejska postanowiła 
ten „błąd” naprawić i w ramach 
drugiego pakietu chce zwięk-
szyć możliwość ingerowania w 
rynek handlu uprawnieniami 
emisyjnymi, czyli dać sobie 
możliwość administracyjne-
go narzucania cen, co będzie 
oczywiście oznaczało skokowy 
wzrost cen energii w krajach 
takich jak Polska – dodaje Ka-
zimierz Grajcarek. 

 – Apelujemy do wszyst-
kich polskich deputowanych 
w Parlamencie Europejskim, 
aby bez względu na barwy 
polityczne twardo stanęli w 
obronie przyszłości polskiej 
gospodarki, polskiego spo-
łeczeństwa i podjęli zdecy-
dowane działania mające na 
celu zawetowanie drugiego 
pakietu. NSZZ Solidarność 

będzie uważnie przyglądać 
się Waszym działaniom w tej 
fundamentalnej dla polskiej 
gospodarki kwestii i przedsta-
wi obywatelom ocenę efektów 
Waszej pracy. Jesteśmy prze-
konani, że to, jaką postawę 
przyjmą polscy europarla-
mentarzyści i ich ugrupowa-
nia wobec drugiego pakietu, 
będzie miało kluczowe zna-
czenie podczas zbliżających 
się wyborów do Parlamentu 
Europejskiego – czytamy w 

apelu przedstawicieli NSZZ 
Solidarność do polskich eu-
rodeputowanych.

 W dokumencie reprezen-
tanci związku zwrócili też 
uwagę na związek wydarzeń 
na Ukrainie z bezpieczeństwem 
energetycznym krajów UE. – 
Konflikt rosyjsko-ukraiński 
wyraźnie pokazał, iż dotych-
czasowa unijna polityka klima-
tyczno-energetyczna wymaga 
głębokiej weryfi kacji. Dekar-
bonizacja przy jednoczesnym 

uzależnianiu unijnej energetyki 
od rosyjskich zasobów gazu i 
ropy to błędny kierunek. Nie 
ulega wątpliwości, że jednym 
z kluczowych elementów bu-
dowy stabilnego i bezpieczne-
go systemu energetycznego w 
Europie jest rozwój technologii 
węglowych. Polska ma szansę 
być jednym z inicjatorów i li-
derów budowy tego systemu 
– podkreślili w apelu reprezen-
tanci NSZZ Solidarność. 

GRZEGORZ PODŻORNY

Foto: wikipedia.pl/Jan Michałowski

Władze Tychów i powia-
tu bieruńsko-lędzińskiego 
przejmą udziały w Megrezie 
– spółce należącej do samo-
rządu województwa, która 
od 2012 roku zarządza ty-
skim szpitalem. To oznacza, 
że placówka nie zostanie 
sprzedana. O jej przejęcie 
przez lokalne samorządy 
zabiegali m.in. związkowcy 
ze śląsko-dąbrowskiej Soli-
darności.

List intencyjny w sprawie 
tyskiego szpitala władze Ty-
chów, Lędzin, Imielina, Boj-
szów, Chełmu Śląskiego oraz 
powiatu bieruńsko-lędzińskie-
go podpisały z zarządem wo-
jewództwa 6 marca. –Tychy 
obejmą udziały w podwyż-
szonym kapitale spółki o 
wartości 6 mln zł. Pierwsze 
3 mln miasto zainwestuje w 
spółkę do końca maja 2014 
roku, pozostałą część do końca 
2015 roku. Powiat bieruńsko-

lędziński do połowy tego roku 
obejmie udziały o wartości 
200 tys. zł – poinformował 
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Śląskiego. Natomiast 
samorządy Lędzin, Imielina, 
Bojszów i Chełmu Śląskiego 
udzielą Tychom lub powiato-
wi bieruńsko-lędzińskiemu 
pomocy fi nansowej w łącznej 
wysokości 290 tys. zł. Pienią-
dze zostaną przeznaczone na 
objęcie udziałów w Megrezie 
przez te dwa samorządy.

Spółka Megrez przejęła 
zarządzanie Wojewódzkim 
Szpitalem Specjalistycznym 
w Tychach w maju ubiegłe-
go roku. Taką decyzję podjęli 
radni sejmiku wojewódzkie-
go, a głównym jej powodem 
było ogromne zadłużenie pla-
cówki.  W grudniu marszałek 
Mirosław Sekuła poinformo-
wał, że zarząd województwa 
zamierza sprzedać udziały w 
spółce. Wówczas ani Tychy, 

ani władze powiatu bieruńsko
-lędzińskiego nie brały pod 
uwagę jej przejęcia. Zain-
teresowanie, jak podkreślał 
marszałek Sekuła, wyrażały 
natomiast „grupy biznesowe 
działające na rynku usług me-
dycznych”. Reakcją tyskich 
radnych na zapowiedzi mar-
szałka był apel o wycofanie 
się ze sprzedaży spółki.

5 lutego lokalne Stowarzy-
szenie Tychy Naszą Małą Oj-
czyzną zorganizowały „okrągły 
stół” poświęcony przyszło-
ści placówki. Wzięli w nim 
udział przedstawiciele partii 
politycznych, stowarzyszeń 
społecznych i związków za-
wodowych. Śląsko-dąbrowską 
Solidarność reprezentował 
przewodniczący Dominik 
Kolorz oraz szefowa Regio-
nalnego Sekretariatu Ochrony 
Zdrowia NSZZ Solidarność 
Halina Cierpiał.

AK

Dekarbonizacja przy jednoczesnym uzależnianiu unijnej energetyki od rosyjskich węglowodorów to błędny kierunek

Już dziś opłaty za 
energię stanowią 
10 proc. budżetu 
domowego 
przeciętnego 
Kowalskiego. 
To ponad dwa razy 
więcej niż średnia 
unijna, która wynosi 
4,5 proc. 

Zakończył się trwający 
od ponad dwóch miesięcy 
spór zbiorowy w Koksowni 
Przyjaźń. Przedstawiciele 
Solidarności i pozostałych 
zakładowych organizacji 
związkowych podpisali z 
pracodawcą, którym jest 
obecnie JSW Koks S.A., po-
rozumienie dotyczące wyso-
kości dodatków płacowych 
i kwestii socjalnych.

Porozumienie gwarantu-
je pracownikom Koksowni 
Przyjaźń w 2014 roku wypłatę 
dodatku z okazji Dnia Kok-
sownika w wysokości 1900 zł 
brutto i dodatku wigilijnego 
również w wysokości 1900 
zł brutto. Ponadto 1 lipca 
pracownicy otrzymają jed-
norazowe nagrody pienięż-
ne w kwocie 900 zł brutto. 
Podczas negocjacji ustalono 
też, że odpis na Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjal-
nych w JSW Koks w 2014 

roku, zgodnie z zapisami 
ZUZP Koksowni Przyjaźń 
wzrośnie o 3000 zł brutto 
na pracownika spółki. 

Spór zbiorowy w Kok-
sowni Przyjaźń rozpoczął 
się 30 grudnia 2013 roku. 
Połączenie dąbrowskiej 
koksowni z Kombinatem 
Koksochemicznym Zabrze 
w jeden podmiot noszący 
nazwę JSW Koks zrodziło 
wśród pracowników z Dą-
browy Górniczej obawę 
utraty dotychczasowych 
uprawnień wynikających z 
Zakładowego Układu Zbio-
rowego Pracy (zapisy ZUZP 
w obu koksowaniach w 
wielu punktach istotnie się 
różnią). – Zawarte porozu-
mienie jest gwarancją, że 
kluczowe kwestie socjalne 
i dodatki płacowe wynika-
jące z zapisów ZUZP nie 
zostaną pracownikom z 
dnia na dzień odebrane. To 

pozwala nam w warunkach 
spokoju społecznego przy-
stąpić do rozmów na temat 
spraw płacowych i założeń 
nowego jednolitego układu 
zbiorowego dla spółki JSW 
Koks – mówi Zenon Fiuk, 
przewodniczący Solidarności 
w Koksowni Przyjaźń. 

W porozumieniu kończą-
cym spór zbiorowy strony 
zobowiązały się wzajemnie, 
że do 16 maja wypracują 
założenia porozumienia 
płacowego na 2014 rok oraz 
założenia jednolitego Zakła-
dowego Układu Zbiorowego 
Pracy dla JSW KOKS S.A. 

W skład spółki JSW Koks, 
która została zarejestrowana 
na początku tego roku, wcho-
dzą Koksownia Przyjaźń i 
Kombinat Koksochemiczny 
Zabrze. Oba przedsiębior-
stwa zatrudniają w sumie 
blisko 2600 osób. 

 BG, NY

Samorządy przejmą szpitalKoniec sporu w koksowni

Gierek i Szymański 
poparli apel Solidarności

Jako pierwsi na apel przewod-
niczących Dominika Kolorza 
i Kazimierza Grajcarka odpo-
wiedzieli europosłowie prof. 
Adam Gierek z SLD i Konrad 
Szymański z PiS. Gierek w ob-
szernym liście podkreślił, że jest od 
początku krytycznie nastawiony do 
pakietu i aktywnie wraz z grupą 
eurodeputowanych SLD-UP ak-
tywnie sprzeciwia się wszelkiemu 
zaostrzeniu rygorów związanych z 
ograniczaniem emisji CO2. Jego 
zdaniem polski rząd powinien 
pakiet zawetować. – Życzę Panom 
powodzenia w konstruktywnym 
nacisku na nasz rząd w w/w spra-
wie – napisał prof. Gierek.

W podobnym tonie odpowie-
dział eurodeputowany PiS Konrad 
Szymański. – W pełni zgadzam 
się z tezami zwartymi w Państwa 
Apelu. Polska nie może zgodzić 
się na dalsze zaostrzanie polityki 
klimatycznej. Ze swej strony mogę 
zapewnić, że posłowie PiS w Sejmie, 
jak i w Parlamencie Europejskim 
będą aktywnie sprzeciwiali się 
planom Brukseli w tej sprawie – 
zapowiedział Szymański. – Państwa 
presja na polityków wszystkich 
partii jest bardzo ważna. Wszy-
scy, którzy stykają się ze sprawą 
polityki klimatycznej z polskiej 
strony powinni wiedzieć, że ta 
sprawa ma znaczenie strategicz-
ne dla naszego kraju – podkreślił 
eurodeputowany.

Szerzej o odpowiedziach 
eurodeputowanych napiszemy 
w kolejnym wydaniu TŚD.

NY
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P
odczas demonstracji, 
szef związku przypo-
mniał, że w czasach 
stanu wojennego Pol-
ska mogła liczyć na 

gesty wsparcia i solidarności 
podobne do tych, które dzisiaj 
płyną z całej Europy na Ukrai-
nę. – Obywatele Polski i innych 
krajów europejskich zdali ten 
egzamin z solidarności. Gorzej 
jest z europejskimi politykami. 
Dlatego dzisiaj musimy nie 
apelować, ale żądać od Unii 
Europejskiej zdecydowanych 
działań. Biznes i interesy nie 
mogą brać góry nad sprawami 
najważniejszymi, jak suwe-
renność i godność – mówił 
Piotr Duda. 

Przewodniczący podkreślił, 
że tak, jak w 1980 roku warto 
było walczyć o wolną Polskę, 
tak dzisiaj należy zrobić wszyst-
ko dla wolności i suwerenności 
Ukrainy. – Jeżeli dzisiaj Ukrai-
na zostanie sama, to następna 
może być Polska – zaznaczył 
szef Komisji Krajowej. 

Demonstrację przed rosyjską 
ambasadą rozpoczęły hymny 
Polski i Ukrainy. Pikieta za-
kończyła się minutą ciszy za 
poległych na Majdanie. Prote-
stujący przynieśli ze sobą fl agi 

Solidarności w barwach Ukrainy 
oraz transparenty „Putin łapy 
precz od Ukrainy”, „Suwerenna 
Ukraina bez Putina”, czy „Stop 
agresji na Ukrainie”. Uczestni-
cy demonstracji skandowali 
hasła: „Solidarność z Ukrai-
ną”, „Sowieci do domu” oraz 
„Kijów, Warszawa – wspólna 
sprawa”. Na scenie ustawionej 
przed bramą ambasady przema-
wiali m.in. studenci z Ukrainy 
oraz Syryjczycy mieszkający 
w Polsce. 

Wiceszef Samoobrony ki-
jowskiego Majdanu Andriej 
Gabrow podziękował Polakom 
za solidarność i wsparcie udzie-
lone Ukraińcom. – Od samego 
początku naszej rewolucji mo-
gliśmy liczyć na waszą pomoc. 
Polska cały czas była razem z 
nami i nie oglądała się na dzia-
łania Unii Europejskiej, która 
dalej tylko „obserwuje sytua-

cję”. Cały czas odczuwaliśmy, 
że jesteście z nami, za co w 
imieniu Majdanu, wszystkich 
ludzi z Samoobrony i w imie-

niu Ukrainy bardzo dziękuję 
– mówił. 

Przedstawiciele Majdanu 
przywieźli do Polski fl agę z 

podpisami sotników z Sa-
moobrony. Andriej Gabrow 
podkreślił, że m.in. dzięki po-
mocy ze strony Polski Ukra-

ina „wstała z kolan” – 70 lat 
byliśmy na kolanach przed 
Rosją. Ukraina już nigdy nie 
wróci do tego. Ukraina chce 
być wolnym europejskim 
państwem – zaznaczył.

Solidarność prowadzi zbiór-
kę pieniędzy i darów dla uczest-
ników protestów na kijowskim 
Majdanie. Pierwsza transza 
pomocy dotarła na Ukrainę 26 
lutego. Dwa lwowskie szpitale 
otrzymały leki oraz materia-
ły medyczne niezbędne przy 
leczeniu ran postrzałowych. 
Przygotowywany jest kolejny 
transport darów. Już wcześ-
niej, jako pierwsza, w pomoc 
Ukraińcom zaangażowała się 
śląsko-dąbrowska Solidarność. 
31 stycznia, dzięki wspólnej 
akcji ze Stowarzyszeniem 
Pokolenie, udało się wysłać 
z naszego regionu do Kijowa 
ok. 10 ton darów. 

Wszystkie osoby, które chcą 
wesprzeć Solidarność w orga-
nizowaniu pomocy humani-
tarnej dla Ukraińców mogą 
wpłacać pieniądze na konto: 
Region Świętokrzyski NSZZ 
Solidarność 34 1020 2629 0000 
9102 0009 1546 z dopiskiem: 
„UKRAINA”.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Solidarność nie może milczeć w sprawie Ukrainy. To jest dzisiaj nasza wspólna sprawa – mówił Piotr Duda, 
przewodniczący NSZZ „S” podczas demonstracji poparcia dla Ukrainy. W pikiecie zorganizowanej 8 marca w Warszawie 
przed ambasadą Rosji wzięło udział ponad 2 tys. osób. 

Demonstracja solidarności z Ukrainą

Ukraina chce być wolnym europejskim państwem – podkreślał wiceszef Samoobrony Majdanu Andriej Gabrow

Jeżeli dzisiaj Ukraina 
zostanie sama, to 
następna może być 
Polska – podkreślał 
w czasie pikiety szef 
Solidarności Piotr Duda.

Foto: TŚD

Aż 40 proc. osób ankietowa-
nych przez Instytut Millward 
Brown twierdzi, że kobiety na 
rynku pracy mają nierówne 
szanse. W tej grupie aż 51 
proc. badanych płci żeńskiej 
uważa, że kobiety w pracy są 
dyskryminowane.

– Raport wyraźnie pokazuje, 
że ludzie zauważają ten prob-
lem i że coraz więcej kobiet ma 
świadomość dyskryminacji w 
pracy. Wiele z nich potrafi  już 
zdefi niować to zjawisko po-
legające na ich nieuzasadnio-
nym, nierównym traktowaniu 
w stosunku do pracowników 
płci męskiej. A to ważny krok 
w kierunku zwalczania dyskry-
minacji kobiet w pracy – uważa 
Danuta Wojdat, przewodni-
cząca Sekcji Krajowej Kobiet 
NSZZ Solidarność.

Wachlarz barier, na które 
napotykają kobiety na rynku 
pracy, jest bardzo szeroki. Są 
dyskryminowane ze względu 
na płeć, wiek, planowanie lub 
posiadanie rodziny, bądź nie-
pełnosprawność. To najczęściej 
od tych czynników pracodawcy 
uzależniają m.in. ich przyjęcia 
do pracy, zwolnienia, wysokość 
ich pensji, awanse lub możli-
wości przekwalifi kowań.

Nie mają łatwo
Nierównego traktowania na 
rynku pracy już kilkakrotnie 

doświadczyła 28-letnia Ewelina 
z Katowic, absolwentka prawa. 
– Poległam w staraniach o pracę 
w policji. Tam z góry prefero-
wani są faceci. Nie miałam z 
nimi szans, zwłaszcza po tym, 
jak przyznałam się do zamiaru 
założenia rodziny. Teraz pra-
cuję w dużej korporacji, gdzie 

zarabiam znacznie mniej niż 
gorzej ode mnie wykształceni 
koledzy – mówi Ewelina. 

Sytuacja młodych kobiet na 
rynku pracy jest szczególnie 
trudna. Bo ciąża, macierzyń-
stwo lub tylko jego planowanie 
automatycznie je z niego wy-
kluczają. 28-letnia Agnieszka 

została zwolniona z jednego 
z dąbrowskich marketów już 
na drugi dzień po powrocie do 
pracy z urlopu wychowawcze-
go. Młodą matkę wysłano na 
bruk pod pretekstem likwi-
dacji jej stanowiska pracy. Z 
kolei 31-letnia pani Urszula 
z Czeladzi podczas rozmowy 
kwalifi kacyjnej w cztery oczy 
usłyszała pytanie: „czy zamierza 
pani mieć dzieci?” – Poniosły 
mnie nerwy i stwierdziłam, że 
to pytanie pozamerytoryczne 
i niezgodne z prawem. Tą od-
powiedzią pogrążyłam się i 
pracy nie dostałam – opowiada 
pani Urszula.

Zdaniem dr Jolanty Klimczak
-Ziółek, socjolog z Uniwersytetu 
Śląskiego, młode kobiety z rynku 
pracy eliminuje przede wszyst-
kim ich obciążenie funkcjami 
prokreacyjnymi. – Ale starsze 
też nie mają łatwo. Mimo od-
chowanych dzieci i doświad-
czenia, przestają być na nim 
pożądane. Zarzuca się im niski 
poziom aktywności zawodowej 
– mówi pani socjolog. 

– Mój szef coraz częściej pyta 
mnie, kto zajmuje się moimi 
wnukami, ile jeszcze zostało 
mi lat do emerytury? Jakiś 
czas temu stwierdził, że już 
nie radzę sobie w pracy. Wiele 
moich obowiązków przekazał 
młodszym. Powierzył mi tylko 
mało ważne zadania. Wiem, że 

stałam się niewygodna dla fi rmy. 
Czuję się wykluczona z zespołu. 
Obawiam się, że pewnego dnia 
zostanę zwolniona – przyznaje 
53-letnia pani Dorota, pracow-
nica biura nieruchomości w 
Sosnowcu.

Mężczyźni nie rozumieją?
Zakaz dyskryminacji ze względu 
na płeć zapisany jest zarówno 
w Konstytucji RP, jak i w Ko-
deksie pracy. – Tym bardziej 
nie rozumiem, skąd bierze się 
wiara pracodawców w to, że 
mają prawo traktować kobiety 
jak gorszych pracowników, że 
wolno im kierować się stereoty-
pami wynikającymi z natural-
nych różnic pomiędzy kobietą 
a mężczyzną. Wielu mężczyzn 
w ogóle nie dostrzega prob-
lemu dyskryminacji – mówi 
przewodnicząca SKK.

Z sondażu Millward Brown 
wynika, że aż 36,3 proc. ankieto-
wanych płci męskiej stanowczo 
nie zgadza się z tym, że kobiety 
na rynku pracy mają nierówne 
szanse. – Te opinie są przeja-
wem ich niewiedzy. Mężczyźni 
najczęściej nie mają refl eksji 
na temat, tego co przeżywają 
kobiety dyskryminowane w 
pracy. Nie czują się odpowie-
dzialni za ten problem, bo on 
ich nie dotyczy. Uwrażliwią 
się społecznie dopiero wtedy, 
gdy dyskryminowane będą ich 

żony, matki, córki – twierdzi dr 
Klimczak Ziółek. 

Jak się bronić? 
– Kobiety dyskryminowane w 
pracy powinny się łączyć, za-
kładać stowarzyszenia. Dobre 
skutki mogą też przynieść 
naciski na lokalne władze i 
media, by włączyły się w prze-
łamywanie tych kompromi-
tujących barier społecznych. 
Mogą też zgłaszać przypadki 
dyskryminacji do sądów pracy 
i związków zawodowych. To 
dodatkowo uchroni je przed 
utratą pracy – sugeruje dr Jo-
lanta Klimczak-Ziółek. 

Zdaniem Danuty Wojdat 
to przede wszystkim związki 
zawodowe powinny aktywnie 
włączyć się w obronę dyskry-
minowanych kobiet. Wskazuje, 
że już same szkolenia m.in. na 
temat możliwości uzyskania 
przez nie pomocy, podniosłyby 
ich wiedzę na temat sposobów 
skutecznej obrony się przed tymi 
praktykami. – Związki powinny 
użyć wszystkich dostępnych im 
narzędzi prawnych i instytu-
cjonalnych, by wyeliminować 
lub przynajmniej ograniczyć 
ogromną skalę tego zjawiska 
To zadanie na lata, ale kobiety 
to też pracownicy i trzeba pod-
jąć ten wysiłek – przekonuje 
Danuta Wojdat. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

Szczególnie trudna jest sytuacja młodych kobiet

Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć zapisany jest zarówno 
w Konstytucji RP, jak i w Kodeksie pracy.

Foto: w
ikipedia.pl/Seattle M
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Jak duża cześć importowanego 
do Polski gazu i ropy naftowej 
pochodzi z Rosji?

– Polskie rafi nerie przerabiają 
ok. 25 mln ton ropy naftowej 
rocznie, z czego ponad 90 proc. 
stanowi import z Federacji Ro-
syjskiej. Z kolei jeżeli chodzi o 
gaz ziemny, to mamy długoletni 
kontrakt jamalski, który prze-
widuje zakup tego surowca od 
Rosjan na poziomie ok. 10-11 
mld m3, gdy całkowite roczne 
zużycie gazu w Polsce, to ok. 
14 mld m3. Sami wydobywamy 
ok. 4 mld m3. 
W związku z tym jaki wpływ na 
bezpieczeństwo energetyczne 
naszego kraju może mieć napię-
ta sytuacja na Ukrainie? 

– W przypadku ropy naftowej 
znajdujemy się w relatywnie 
komfortowej sytuacji. Mamy 
naftoport w Gdańsku posiadają-
cy dużą zdolność przeładunko-
wą, zatem w razie zatrzymania 
dostaw ropociągiem Przyjaźń, 
istnieje techniczna możliwość 
zaopatrzenia zarówno gdań-
skiej, jak i płockiej rafi nerii z 
morza. W przypadku zakłóceń 
dostaw rosyjskiej ropy sytuacja 
jest więc do opanowania. 

Czy w przypadku gazu jest 
podobnie?

– Niestety nie. Rosyjski gaz 
płynie do Polski trzema droga-
mi: gazociągiem przez przejście 
w Drozdowicach na granicy z 
Ukrainą, gazociągiem Jamał oraz 
gazociągiem, który wchodzi do 
Polski w okolicach miejscowo-
ści Wysokoje na Białorusi. Jeżeli 
zdarzyłoby się, że ze względów 
politycznych, technicznych czy 
jakichkolwiek innych gaz prze-
stałby płynąć przez Ukrainę, to 
przy dobrej woli strony rosyj-
skiej można ten gaz dostarczyć 
gazociągami przebiegającymi 
przez Białoruś. Ich przepu-
stowość daje taką techniczną 
możliwość. 
A jeżeli przesył gazu przez 
Białoruś również przestałyby 
funkcjonować?

– W takiej sytuacji możemy 
mieć do czynienia z dwoma 
scenariuszami. Pierwszy to 
taki, że Rosja nadal tłoczy gaz 
przez Gazociąg Jamalski do 
Europy Zachodniej, ale nie do 

nas. Wtedy przy dobrej woli 
Niemiec mamy możliwość 
pozyskania gazu z Gazocią-
gu Jamalskiego na zasadzie 
tzw. wirtualnego rewersu. 
Operacja ta polega na tym, że 
kupujemy od Niemców część 
przeznaczonego dla nich ro-
syjskiego gazu i odbieramy ten 
gaz we Włocławku i Lwówku. 
W ten sposób jednak jesteśmy 
w stanie pozyskać jedynie 5,5 
mld m³ gazu, takie są możli-
wości techniczne. Tak więc w 
dalszym ciągu brakowałoby 
nam w bilansie ok. 5 mld m³ 
gazu. Planowane zwiększe-
nie możliwości odbioru we 
Włocławku poprawi nieco 
tą sytuację.
A drugi scenariusz?

– To sytuacja, w której Gazo-
ciąg Jamalski w ogóle przestaje 
funkcjonować i gaz nie płynie 
ani do nas, ani do zachodniej 
Europy. Wtedy moglibyśmy 
fizycznie sprowadzić gaz z 
Niemiec, oczywiście pod wa-
runkiem, że Niemcy by ten gaz 
miały i chciały nam go sprze-
dać. Techniczna możliwość 
fi zycznego rewersu stanie się 
faktem od kwietnia. Jednak i 
w tym przypadku z powodu 
ograniczeń technicznych przy 
odbiorze gazu w Lwówku i 
Włocławku, zabrakłoby nam 
ok. 5 mld m³ gazu, którego nie 
mielibyśmy skąd pozyskać. Tę 

lukę byłby w stanie zapełnić 
gazoport w Świnoujściu, ale 
jego budowa się opóźnia. 
Dlaczego tak się dzieje? We-
dług pierwotnego harmono-
gramu realizacji tej inwestycji, 
gazoport już od dawna powi-
nien funkcjonować...

– Niestety rząd Donalda 
Tuska po przejęciu władzy 
wstrzymał wszystkie prace 
i decyzje dotyczące tej in-
westycji. Szkoda, bo według 
pierwotnych planów rządu 
Prawa i Sprawiedliwości in-
westycja w Świnoujściu miała 
zostać zakończona pod koniec 
2012 roku! Po jakimś czasie na 
szczęście powrócono do tego 
projektu. Według harmono-
gramu przyjętego przez rząd 
PO gazoport miał być go-
towy w połowie 2014 roku, 
następnie przedłużono ten 
czas o 6 miesięcy. W tej chwili 
wiadomo, że również ten ter-
min nie zostanie dotrzymany 
i to jest problem. Gdybyśmy 
dzisiaj mieli gazoport, nie 
musielibyśmy się martwić o 
dostawy gazu w związku z 
konfliktem na Ukrainie. W 
kategoriach strategicznych 
gazoport rozwiązałby problem 
uzależnienia Polski od rosyj-
skiego gazu. Wtedy można 
by z zupełnie innej pozycji i 
w innych warunkach rozma-
wiać z Rosjanami. 

Rosjanie bez oporów korzysta-
ją ze swojej monopolistycznej 
pozycji wobec wielu krajów eu-
ropejskich. Groźba zakręcenia 
kurka z gazem jest zazwyczaj 
bardzo skuteczna. Jednak czy 
Rosję dzisiaj rzeczywiście stać 
na jej spełnienie?

– To dobre pytanie. Rosjanie 
mogą stosować ten nacisk np. 
wobec Ukrainy, ale nie mogą 
pozwolić sobie na rezygnację 
ze sprzedaży węglowodorów 
dlatego, że to jest główne źród-
ło przychodów rosyjskiego 
państwa. Kremlowi udaje się 
wykorzystywać czasem eks-
port gazu czy ropy naftowej w 
celach wywierania politycznej 
presji tylko dlatego, że odbiorcy 
w Europie nie potrafi ą wystąpić 
jako jeden zwarty blok w tej 
rozgrywce.
Czy sposobem na przełama-
nie monopolu Rosji może być 
import do Europy skroplonego 
gazu łupkowego z USA?

– Kilka dni temu ambasa-
dorowie państw Grupy Wy-

szehradzkiej wysłali list do 
liderów Kongresu USA, w 
którym zaapelowali o przy-
spieszenie eksportu do Europy 
Środkowej-Wschodniej ame-
rykańskiego gazu. Ten eksport 
najprawdopodobniej zostanie 
uruchomiony. Ze względów 
technicznych może to nastąpić 
najwcześniej w drugiej poło-
wie 2015 roku, jest to jednak 
zupełnie realna perspektywa. 
Amerykański gaz z łupków 
jest o wiele tańszy od gazu 
sprowadzanego z Rosji. To z 
jednej strony szansa na zna-
czące obniżenie kosztów dla 
europejskiej gospodarki, a z 
drugiej przełamanie monopo-
lu Gazpromu. Amerykanie w 
rozgrywce z Rosją dość nieocze-
kiwanie otrzymali bardzo po-
ważne narzędzie gospodarczego 
i politycznego wpływu.
Wracając do Polski, czy ewen-
tualny rozwój energetyki ga-
zowej w Polsce oznaczałby 
odejście od energetyki opartej 
na węglu?

– Oczywiście, że nie. Mamy 
swój własny węgiel kamienny 
i brunatny, które powinny 
pozostać fundamentem pol-
skiej energetyki. Problemem 
jest zwiększenie efektywności 
śląskich kopalń, aby wydoby-
wany w nich węgiel mógł kon-
kurować nie tylko z węglem 
sprowadzanym z zagranicy, ale 

również z tym wydobywanym 
na Lubelszczyźnie. 
Środowiska górnicze skarżą się, 
że polski rynek jest zalewany 
rosyjskim węglem niskiej jako-
ści, sprzedawanym po dumpin-
gowych cenach. Na dodatek 
surowiec ze wschodu nie jest 
obłożony jakimkolwiek cłem.

– Należy pamiętać, że cena 
surowców energetycznych po-
chodzących z Rosji nie wynika 
z jakiejkolwiek ekonomicznej 
analizy. To jest cena ustalana 
politycznie. Niestety z poziomu 
kraju członkowskiego mamy 
niewielki wpływ na politykę 
celną UE. To jest w gestii Bruk-
seli. Możemy jednak postulo-
wać nałożenie cła na węgiel 
sprowadzany do Unii spoza jej 
obszaru. To jest otwarty problem 
i propozycja jak najbardziej do 
rozpatrzenia. 
Import rosyjskiego węgla to 
jedno, a drugie to unijna polity-
ka klimatyczna. W marcu Rada 
Europejska ma się zająć tzw. 
drugim pakietem klimatyczno
-energetycznym. Zawarte w 
nim rozwiązania niosą potęż-
ne zagrożenie dla przyszłości 
polskiego węgla...

– Tak. To trzeba powiedzieć 
jasno i bez ogródek. Propono-
wane przez Komisję Europejską 
zwiększenie celu redukcyjne-
go emisji CO

2
 do 40 proc. jest 

dla Polski po prostu nie do 
przyjęcia. Rada Europejska 
jest gremium, gdzie można te 
rozwiązania zawetować i pol-
ski premier ma obowiązek to 
właśnie uczynić. 
Do niedawna wydawało się, 
że dotychczasowa polityka 
klimatyczno-energetyczna UE 
musi się załamać. Coraz większa 
liczba unijnych polityków zaczę-
ła dostrzegać, że prowadzi ona 
do obniżenia konkurencyjności 
europejskiej gospodarki...

– W tej chwili w Europie, 
także w samej Komisji Europej-
skiej trwa dyskusja pomiędzy 
tymi, którzy upierają się przy 
kontynuowaniu tej zabójczej 
dla europejskiej gospodarki 
polityki klimatycznej, a tymi, 
którzy widzą zagrożenia z niej 
wynikające i dążą do ograni-
czenia jej skutków. Z polskiego 
punktu widzenia, ta druga grupa 
jest naszym sojusznikiem i miej-
my nadzieję, że ten rodzący się 
zdrowy rozsądek zacznie być 
dominujący. 

Kremlowi udaje się czasem wykorzystywać eksport gazu czy ropy w celu wywierania politycznej presji tylko dlatego, że odbiorcy w Europie 
nie potrafi ą wystąpić jako jeden zwarty blok w tej rozgrywce – ocania Piotr Naimski

Z Piotrem Naimskim, ekspertem ds. bezpieczeństwa energetycznego i posłem PiS rozmawia Łukasz Karczmarzyk

Cena surowców energetycznych 
z Rosji jest ustalana politycznie

Gdybyśmy dzisiaj 
mieli gazoport, nie 
musielibyśmy się 
martwić o dostawy 
gazu w związku z 
konfl iktem na Ukrainie. 
W kategoriach 
strategicznych 
gazoport rozwiązałby 
problem uzależnienia 
Polski od gazu z Rosji.

Mamy swój własny 
węgiel kamienny 
i brunatny, które 
powinny pozostać 
fundamentem 
polskiej energetyki.

Możemy postulować 
nałożenie cła na 
węgiel sprowadzany 
do Unii spoza jej 
obszaru. 
To propozycja jak 
najbardziej do 
rozpatrzenia.
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T
o był wyjątkowy 
rok pod względem 
liczby startów w 
krajowych i mię-
dzynarodowych 

mistrzostwach taekwon-do. 
Zaliczyłem ich aż 10. Podczas 
tych zawodów zdobyłem 
też rekordową ilość medali 
i pucharów. Jestem dumny, 
że udało mi się pokonać 
kilku medalistów mistrzostw 
świata. Ale na swoje konto 
wpisałem też kilka porażek. 
Przyjąłem je po męsku, „na 
klatę” i teraz wyciągam z nich 
wnioski. Nie ma się czego 
wstydzić, bo jeśli przegry-
wałem, to z zawodnikami ze 
ścisłej czołówki europejskiej 
i światowej – mówi Łukasz 
Kubiak. 

Dumny z wychowanków
Sam o sobie mówi, że ma 
duszę wojownika. Na wojow-
ników chciałby też wycho-
wać swoich podopiecznych z 
Rybnickiego Centrum Sztuk 
Walki. W założonym przez 
Łukasza w ubiegłym roku 
klubie trenuje około 100 
młodych adeptów. – Dla nich 
pierwszymi sprawdzianami 
była prezentacja umiejętno-
ści w prestiżowych pokazach 
organizowanych m.in. pod-
czas ustrońskiej imprezy „Od 
Ustronia do Pekinu” i na V 
Festiwalu Sportów Walki w 
Żorach – mówi Łukasz Ku-
biak. Jest dumny z sukcesów 
swoich podopiecznych. Za-
równo tych doświadczonych 
i utytułowanych, jak również 
„skrzatów” oraz juniorów 
młodszych. – W zeszłym 

roku Paweł Olszak, jeden z 
moich uczniów zdał egzamin 
na pierwszy czarny pas. Z 
kolei w lutym nasi najmłod-
si zawodnicy bardzo dobrze 
wypadli podczas Między-
wojewódzkich Mistrzostw 
Śląska w Rybniku – chwali 
się Łukasz Kubiak.

Marzenia o igrzyskach 
Jeszcze przed rokiem Łu-
kasz poważnie zaczął myśleć 
o swoim starcie na olim-
piadzie w Rio de Janeiro 
w 2016 roku. Zainspirował 
go do tego Polski Związek 
Taekwon-do Olimpijskiego, 

który rozpoczął realizację 
ogólnopolskiego programu 
„Szukamy Olimpijczyków”. – 
Wystartowałem w pierwszej 
imprezie zorganizowanej 
w ramach tego programu. 
Łatwo nie było, ale wygra-
łem w swojej kategorii. Po 
tych zawodach do dziś nie 
ma żadnej informacji o kon-
tynuowaniu tego programu. 
Tym samym oddalają się moje 
szanse na olimpiadę, bo nie 
biorę udziału w żadnych eli-
minacjach, nie zdobywam 
punktów, które zbliżałyby 
mnie do Rio. Szkoda, bo 
ten projekt wydawał się być 

bardzo poważny – przyznaje 
Łukasz Kubiak.

Solidarność kibicuje Łukaszowi
Już od kilku lat Łukaszowi Ku-
biakowi w sportowych zmaga-
niach kibicuje śląsko-dąbrowska 
Solidarność. Związek wspiera też 
fi nansowo jego uczestnictwo w 
imprezach taekwon-do. W za-
mian Łukasz promuje na macie 
logo Solidarności. – Cieszę się, 
że ludzie z mojego związku za-
uważyli i doceniają to, co robię. 
Za kibicowanie i wsparcie jestem 
im ogromnie wdzięczny – mówi 
mistrz taekwon-do. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

Mistrzostwo Polski w taekwon-do, dwa złote i dwa srebrne medale na 
European Taekwon-do Championship w Bułgarii, III miejsce w zawodach 
Open Dutch w Holandii – to najważniejsze trofea zdobyte w 2013 roku przez 
Łukasza Kubiaka, związkowca z Solidarności z kopalni Jankowice w Rybniku. 

Rok sukcesów Łukasza

W lutym w Nadwiślańskiej 
Spółce Energetycznej w Brzesz-
czach ruszyła Liga Piłki Siat-
kowej NSE. W IV edycji rozgry-
wek uczestniczy sześć drużyn 
reprezentujących poszczególne 
zakłady spółki oraz jej admi-
nistrację.

– Sportowa walka zapowiada 
się bardzo interesująco, bo już 
pierwsze mecze pokazały, że 
mamy czarnego konia. Są nim 
siatkarze z Zakładu Ciepłow-
niczego w Lędzinach, którzy 
w poprzednich latach nie byli 
faworytami rozgrywek. Teraz 
drużyna wymieniła część swo-
jego składu i dzięki temu bardzo 
się wzmocniła – mówi Dariusz 
Gierek, przewodniczący Regio-
nalnej Sekcji Ciepłownictwa 
NSZZ Solidarność. 

Zdaniem Dariusza Gierka to 
właśnie siatkarze z Lędzin stano-
wić będą poważne zagrożenie 

dla drużyn, które w poprzednich 
edycjach zwykle zajmowały trzy 
pierwsze miejsca w lidze.

– W tej sytuacji zawodnicy 
z zakładów ciepłowniczych 

z Brzeszcz i Libiąża, a także z 
drużyny administracji muszą 
się mieć na baczności – żar-
tobliwie ostrzega przewod-
niczący. 

Z pomysłem utworzenia w 
fi rmie ligi piłki siatkowej wy-
szli w 2010 roku związkowcy 
z zakładowej Solidarności. 
Rozgrywki odbywają się w hali 
sportowej w Brzeszczach. Ich 
organizacją, prowadzeniem 
tabel punktowych i pomeczo-
wych protokołów zajmuje się 
Zbigniew Lelek, członek związ-
ku w NSE. – Sport po pracy 
to doskonała forma rekreacji 
i integracji. Podczas meczów 
rozgrywanych w ramach ligi 
kibicują nam koledzy z pracy 
ze swoimi rodzinami. Od po-
czątku ligi trwa też obstawia-
nie jej fi nalistów. To dla nas 
wszystkich świetna zabawa 
– przekonuje Gierek.

IV edycja Ligi Piłki Siatko-
wej NSE potrwa do listopada. 
Wtedy też rozegrane zostaną 
mecze fi nałowe.

BG

Łukasz Kubiak (drugi z prawej) z wychowankami

Zwycięzcy Ligi Piłki Siatkowej 2013 – ZC-1 Brzeszcze

Siatkarze z Lędzin będą czarnym koniem?
Foto: nse.pl

Foto: Łukasz Kubiak
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Monika Weingärtner, 
CDO24

Przypomnienie dla Komisji Zakładowych
Komisje nieposiadające numeru Regon i NIP oraz 
nieskładające aktualnej ankiety informacyjnej, analizy 
składek, nie otrzymają potwierdzenia rejestracji ZOZ 
i MOZ. 
Ponadto przypominamy o ustawowych terminach 
składania sprawozdań w urzędach skarbowych.

Ważne:
Decydującą datą jest data podjęcia uchwały 

zatwierdzającej sprawozdania (bilans, rachunek wyników, 
informacja dodatkowa).

Jeżeli podjęcie uchwały następuje przed 31 marca 2014 
roku – komplet (CIT-8,CIT-8/O, sprawozdania) składa się do 
10 dni od daty uchwały.

Jeżeli podjęcie uchwały następuje po 31 marca 2014 
roku, CIT-8, CIT-8/O, należy składać do 31 marca 2014 
roku; pozostałe sprawozdania składa się do 10 dni od daty 
podjęcia uchwały. Uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie 
należy podjąć nie później niż 30 czerwca 2014 roku.

PIT 4R – należało złożyć do 31 stycznia 2014 roku.

PIT-y 11 i 8C – rozliczeniowe z tytułu podatku dochodowego 
od osób fi zycznych należało przesłać do 28 lutego 2014 roku 
do urzędu skarbowego oraz podatnikom.

Zgłaszając termin wyborów do Regionalnej Komisji 
Wyborczej, Biuro Ewidencji oraz Księgowość ZR 
sprawdza opłacanie składek oraz analizę składek 
za 2012 i 2013 rok. Termin składania do ZR analizy 
składek za rok 2013 upływa 31 marca 2014 roku. 

Oprócz tego ankietę informacyjną o liczebności 
członków należy przesłać do ZR dwa razy w roku – 
do 30 czerwca i 31 grudnia.

Więcej informacji :  Halina Murzyn – pok. 112,
 tel. 32 353 84 25 wew. 112.

Zarząd Regionu na swojej  stronie www.
solidarnosckatowice.pl, udostępnił do pobrania 
druki bilansu, rachunku wyników, informacji 
dodatkowej – załączniki do CIT-8 oraz inne (zakładka: 
Do pobrania/Druki fi nansowe).

Teresa Faber, Główna Księgowa 
Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Od dawna słyszę od koleża-
nek o ich zakupach na aukcjach 
internetowych poza Unią Eu-
ropejską. Też chciałabym sko-
rzystać z takiej możliwości i 
zamówić na aukcji internetowej 
buty z USA, ale nie wiem jak 
będzie tutaj wyglądała spra-
wa z opłatami celnymi. Kiedy 
nie będę musiała płacić cła? 
(Elwira M.)

W przypadku prywatnych 
zakupów dokonywanych poza 
Unią Europejską należy pamiętać 
o kilku ważnych elementach. 
Opisywane są tutaj zakupy 
(nabywanie) towarów w tzw. 
państwach trzecich (najczęściej 
są to USA, Chiny i Tajlandia), 
czyli znajdujących się poza 
Unią Europejską przez osoby 
prywatne. Należy pamiętać, że 
co do zasady przesyłanie towa-
rów do Polski będzie wiązało 
się nie tylko z koniecznością 
uiszczenia należności celnych, 
ale także podatkowych. Oprócz 
tego proszę zwrócić uwagę, że 
nie wszystkie towary mogą 
być nabywane i przesyłane 
do Polski.

Obowiązujące przepisy będą 
nadawać w niektórych przy-
padkach przywilej zwolnienia 

z należności celnych i podatko-
wych. Warto zatem z praktycz-
nego punktu widzenia rozróżnić 
zdarzenia, po pierwsze takie, 
w których towary są nabywa-
ne przez osoby prywatne (np. 
na aukcjach internetowych), a 
po drugie sytuacje, w których 
przesyłki przesyłane są osobom 
fizycznym przez inne osoby 
fi zyczne (np. prezenty). 

W przypadku nabywania to-
warów, przepisy przewidują, że 
z „należności celnych przywo-
zowych zwolnione są przesyłki 
zawierające towary o niewielkiej 
wartości wysyłane bezpośrednio 
z państwa trzeciego do odbiorcy 
znajdującego się we Wspólno-
cie. Natomiast przez towary o 
niewielkiej wartości” będzie 
rozumiało się towary, których 
rzeczywista wartość nie prze-
kracza 150EUR na przesyłkę. 
Natomiast zwolnienia takiego 
nie będzie stosowało się do wy-
robów alkoholowych, perfum i 
wód toaletowych, czy tytoniu i 
wyrobów tytoniowych. Można 
zatem wskazać, że zwolnienie 
od należności celnych dla prze-
syłek wysyłanych z państwa 
trzeciego do odbiorcy w UE 
będzie bezpośrednio zależało 

od wartości i rodzaju zakupio-
nych towarów. 

Oprócz należności celnych, 
proszę zwrócić uwagę na należ-
ności podatkowe. Zatem podat-
nikami w rozumieniu ustawy 
o podatku od towarów i usług, 
w przypadku takiego importu 
towarów będą także „osoby 
prawne, jednostki organizacyjne 
niemające osobowości prawnej 
oraz osoby fi zyczne, na których 
ciąży obowiązek uiszczenia cła”, 
ale również w takim przypadku, 
„gdy na podstawie przepisów 
celnych importowany towar jest 
zwolniony od cła albo cło na towar 
zostało zawieszone, w części lub 
w całości, albo zastosowano pre-
ferencyjną obniżoną lub zerową 
stawkę celną. Niemniej ustawa 
przewiduje także, że „zwalnia 
się od podatku import towarów 
umieszczonych w przesyłkach 
wysyłanych z terytorium pań-
stwa trzeciego bezpośrednio do 
odbiorcy przebywającego na te-
rytorium Polski, pod warunkiem 
że łączna wartość towarów w 
przesyłce nie przekracza kwoty 
wyrażonej w złotych odpowia-
dającej równowartości 22 euro”. 
Przepis ten nie ma jednak zasto-
sowania do importu napojów 

alkoholowych, tytoniu i wyro-
bów tytoniowych, perfum i wód 
toaletowych. Ponadto ustawa 
wskazuje, że zwolnienie to nie 
będzie dotyczyło towarów im-
portowanych w drodze zamó-
wienia wysyłkowego. 

Proszę pamiętać, że osoby 
posiadające Ochronę Prawną 
CDO24 zawsze mogą zasięg-
nąć dodatkowych informacji 
prawnych w departamencie 
prawnym CDO24 pod nume-
rem telefonu 801 00 31 38, który 
działa codziennie od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 
8.00 do 16.30. 

Artykuł nie jest opinią praw-
ną i nie może służyć jako eks-
pertyza przed żadnym 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.

Masz pytanie do prawnika? 
Napisz do nas: gazeta@cdo24.
pl. Odpowiedzi na najciekaw-
sze i najczęściej pojawiające 
się Państwa pytania, będzie-
my zamieszczali w naszych 
artykułach.

Zwolnienie z cła na towary zakupione 
na aukcjach internetowych poza UE

Wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci 

OJCA 

Koledze

Krzysztofowi Janickiemu 
składają koleżanki i koledzy z MOZ Pracowników Oświaty

NSZZ Solidarność w Jastrzębiu-Zdroju

Jerzemu Pilawskiemu
przewodniczącemu Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność

PKP CARGO Centrala S.A.

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

ŻONY JOANNY
składają

koleżanki i koledzy z Zakładowej Organizacji Związkowej
NSZZ Solidarność PKP CARGO Centrala S.A.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ŻONY
Kolegi

Jerzego Pilawskiego
przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność

PKP CARGO Centrala S.A.

Wyrazy głębokiego współczucia
składa 

Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ Solidarność w Katowicach

Wyrazy szczerego bólu z powodu śmierci 

ŻONY
Koledze

Jerzemu Pilawskiemu
przewodniczącemu KZ NSZZ Solidarność PKP CARGO Centrala S.A.

składają koleżanki i koledzy z biura terenowego
śląsko-dąbrowskiej Solidarności w Katowicach

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

TATY
naszego Kolegi

Krzysztofa Janickiego 

przewodniczącego MOZ Pracowników Oświaty 
NSZZ Solidarność w Jastrzębiu-Zdroju. 

Wyrazy głębokiego współczucia
w imieniu koleżanek i kolegów z jastrzębskiej Solidarności

składa Danuta Jemioło, kierownik biura terenowego
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Reklama

ROZBAWIŁO nas to

Project manager usiadł w samolocie 
obok małej dziewczynki i zapytał, 
czy ma ochotę z nim porozmawiać. 
Dziewczynka odpowiedziała: 
– Ok. Bardzo chętnie, a o czym?
Manager na to:
– Może o logistyce?
– Ok – odpowiedziała – to bardzo 
interesujący temat. Mam jednak 
pytanie: Jak to się dzieje że koń, 
krowa i jeleń jedzą to samo, czyli 
trawę. Jeleń wydala małe suche ku-
leczki, krowa duże, płaskie, rzadkie 
placki, a koń wysuszone klumpy. 
Może potrafi  mi pan wytłumaczyć 
co jest tego przyczyną?
– Nie mam pojęcia – odpowiedział 
manager po chwili zastanowienia.
Na to dziewczynka:
– Czy czuje się pan zatem napraw-
dę wystarczająco kompetentny, by 
rozmawiać o logistyce, skoro temat 
zwykłego gówna przekracza pań-
skie możliwości?

***
– Kowalski, czemu nie masz tematu 
z wczorajszej lekcji?
– Bo mam nowy zeszyt.
– A gdzie stary?
– Stary w robocie.

***
Mąż siedzi w nocy w Internecie i 
ogląda porno myśląc, że jego żona śpi. 
Tymczasem żona się obudziła, stanęła 
za nim i również ogląda. Nagle krzy-
czy:– Stop! Pokaż poprzednie zdjęcie! 
Nie! Jeszcze wcześniejsze!
Mąż przewija ekran na poprzednie 
zdjęcie i słyszy: – O! Takie zasłony 
do kuchni chcę!

WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» DYSORTOGRAFIA TO 
JEDNA Z TYCH nowoczes-
nych przypadłości uczniow-
skich, które zastąpiły paluszek i 
główkę. Idący z duchem czasu 
politycy też na tę francę zapa-
dają. Napady dysortografii   w 
tym wieku stają się niestety 
przyczyną kpin nietolerancyj-
nego społeczeństwa. Dlatego 
ofi ary choroby za wszelką cenę 
próbują ukryć tę przypadłość. 
Jak doniósł tygodnik Wsieci, 
Kancelaria Prezydenta znalazła 
ciekawy sposób na złośliwców 
i kpiarzy, którzy podczas od-
wiedzin prezydenta Bronisła-
wa podsuwają mu do podpisu 
jakieś księgi pamiątkowe. Otóż 
prezydenccy urzędnicy konfi -
skują księgi. Zabierają do Pałacu. 
Sekretarka skreśla kilka ważkich 
słów, Bronisław dokłada swój 
podpis, księga pocztą wraca do 
właścicieli i po bulu.

» TO CHYTRE POSUNIĘCIE 
URZĘDNIKÓW ma jednak 
zasadniczą wadę. Utwierdza 
bowiem postronnych w przeko-
naniu, że prezydencka dysorto-
grafi a ma charakter przewlekły. 
Dlatego proponujemy inne roz-
wiązanie. Nie konfi skujcie ksiąg 
pamiątkowych, lecz wymyślcie 
prezydentowi łatwą do zapa-
miętania, uniwersalną dedyka-
cję, która nie zawiera pułapek 
ortografi cznych. Pomysły typu: 
„ Na górze róże...” oczywiście 

są nie do przyjęcia. Ale krótkie 
i zgrabne: „Tu byłem. Bronek” 
– to warto rozważyć.

» DYSORTOGRAFIA NIE MA 
barw politycznych. Niedawno 
Solidarna Polska pochwaliła się 
plakatem kampanii wyborczej 
do Parlamentu Europejskiego. 

Jedno z haseł, które na nim 
umieszczono brzmi: „Za so-
lidarną Europom”. Chłopcy 
od Ziobry tłumaczyli się, że za 
stworzenie plakatu odpowia-
dał młody człowiek, raptem 
21-letni, który przyznał się 
do błędu i przeprosił. Jeszcze 
długo musicie się uczyć od 

pełowskich piarowców. Nale-
żało butnie odpowiedzieć, że 
ów młodzieniec nosi prezy-
dencką buławę. W tornistrze. 
Choć prawdę mówiąc, gdyby 
faktycznie chłopak miał pa-
piery na bycie prezydentem, 
to wiedziałby, że pisze się tak, 
jak się mówi, czyli „Za solidar-

nom Europom”. Taki Bolek to 
wiedział. Został prezydętem 
oraz ałtorytetem. Otake coś 
walczył.

» A TERAZ Z ZUPEŁNIE 
INNEJ BEKI. Hit kinderba-
li i rodzinnych sylwestrów, 
czyli tzw. szampan dziecięcy 
zostanie obłożony akcyzą. To 
nie jest żart. Jak doniósł portal 
dziennik.pl, resort fi nansów roz-
waża wprowadzenie akcyzy na 
słodkie, gazowane napoje bez-
alkoholowe. Oczywiście wcale 
nie chodzi w tym pomyśle o 
łatanie dziur w budżecie, ale o 
walkę z otyłością u dzieci. W 
walce tej rząd odnosi już pewne 
sukcesy. Według danych GUS, 
pół miliona dzieci w Polsce jest 
niedożywionych. 

» ALE NIE SAMO ZŁO JEST 
na tym świecie. Zdarzają się 
dobre rzeczy i dobre informacje. 
Jak podał Fakt, powołując się 
na wyliczenia stacji radiowej 
RMF FM, na pensje urzędni-
ków pracujących w minister-
stwach wydajemy rocznie 1 
miliard 54 miliony 798 tysięcy 
478 złotych i 25 groszy. Za te 
w sumie grosze nieco ponad 
15 tys. resortowych pracow-
ników dba o nas, opiekuje się 
nami i życie ułatwia. Za takie 
pieniądze nigdzie czegoś ta-
kiego nie kupicie.

PODRÓŻNY&GOSPODZKI 
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