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Ryszard Bugaj:  Pracownikom trzeba 
dać prawo potrącenia od podatku 
składek związkowych. To wpłynęłoby 
na wzrost uzwiązkowienia. » STRONA 5

Dariusz Stasiuk:  Udało nam się 
przełamać stereotypowe myślenie 
o związkach. Jesteśmy po to, żeby 
w fi rmie było lepiej, a nie gorzej. » STRONA 3

Raport NIK z kontroli w Krajowym Biurze Wyborczym to jeden wielki akt oskarżenia. System informatyczny do 
obsługi wyborów samorządowych zawierał krytyczne błędy i w ogóle nie powinien zostać dopuszczony do użytkowania. Były 
też inne nieprawidłowości, o czym NIK zawiadomiła Agencje Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prokuraturę.

Krytyczne błędy systemu
N

ajwyższa Izba 
Kontroli potwier-
dziła większość 
zarzutów pod 
adresem systemu 

informatycznego wykorzysta-
nego podczas wyborów samo-
rządowych, które pojawiały 
się w mediach od listopada 
zeszłego roku. – Wykryte błędy 
mogły prowadzić m.in. do 
uzyskania nieautoryzowanego 
dostępu do systemu z zewnątrz. 
Przesłaliśmy informację na 
temat stwierdzonych błędów 
do Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego – powiedział 
po opublikowaniu raportu szef 
NIK Krzysztof Kwiatkowski. 

Jak wynika z ustaleń Izby, 
program do obsługi wyborów 
samorządowych w ogóle nie 
powinien zostać dopuszczony 
do użytkowania. – KBW prze-
prowadziło odbiór i zapłaciło za 
zamówione oprogramowanie 
bez żadnego sprawdzenia 
dostarczonego produktu. Wyko-
nawcy zapłacono ponad 300 
tys. zł za oprogramowanie 
niezgodne z zamówieniem 
oraz z podpisaną umową. W 
konsekwencji NIK zawiadomiła 
prokuraturę o uzasadnionym 
podejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa – zaznaczył Kwiat-
kowski. 

Nieprawidłowości na każdym kroku
Istotne błędy zostały popeł-
nione już na etapie przetargu na 
dostarczenie oprogramowania, 
który w ocenie NIK został 
przeprowadzony nierzetelnie. – 
Niemal na każdym jego etapie 
doszło do naruszeń przepisów 
Prawa zamówień publicznych, 
co ostatecznie miało wpływ na 
wynik niektórych rozstrzyg-
nięć. Komisja przetargowa 
rozstrzygała w oparciu o oceny 
dokonywane przez pracow-
ników KBW, którzy formułowali 
swoje uwagi, nie dysponując 
precyzyjnymi i obiektywnymi 
kryteriami oceny ofert. Takie 
postępowanie zdaniem NIK 
stwarzało ryzyko wystąpienia 
korupcji – czytamy w komu-
nikacie z kontroli.

KBW dopuściła do użytku 
wadliwe oprogramowanie 

pomimo tego, że nie przeszło 
ono testów. Z kolei kompletny 
audyt bezpieczeństwa systemu 
dotarł do KBW już po zakoń-
czeniu drugiej tury wyborów. 
Nie zadbano również o właściwe 
przeszkolenie osób, które miały 
się posługiwać programem w 
trakcie wyborów. – Szkoleni 
użytkownicy systemu nie mieli 
okazji ćwiczyć na rzeczywistym 
oprogramowaniu. Szkolenia 
przeprowadzono w oparciu o 
zrzuty ekranowe – podkreślił 
prezes NIK. 

Kontrowersje pozostały
Warto zaznaczyć, że kontrola 
NIK dotyczyła wyłącznie 
systemu informatycznego 
zastosowanego do liczenia 
głosów. Z kolei kontrowersji 
wokół ostatnich wyborów 
samorządowych jest znacznie 

więcej. Wątpliwości budzi 
już sam termin publikacji ich 
ostatecznych wyników. Pełne 
statystyki wyników głosowania 
PKW opublikowała na swojej 
stronie internetowej w połowie 
marca, czyli 4 miesiące po głoso-
waniu. – Zawiedzione zostało 
zaufanie obywateli do państwa 
i mechanizmów demokracji. 
Od 1989 roku minęło już dosta-
tecznie dużo czasu, aby elity 
polityczne mogły wypracować 
standardy przeprowadzania 
wyborów choćby zbliżone do 
tych, które obowiązują np. we 
Francji, gdzie wyniki ostatnich 
wyborów samorządowych 
były znane już w zasadzie 
kilka godzin po zakończeniu 
głosowania. Ten zarzut odnosi 
się do całej klasy politycznej. 
Każde ugrupowanie w jakimś 
okresie mogło coś w tej sprawie 

zrobić, ale tego nie uczyniło 
– mówi Rafał Górski, prezes 
Instytutu Spraw Obywatel-
skich w Łodzi.

Co więcej analiza danych 
opublikowanych przez PKW 
zamiast wyjaśnić kontrowersje 
narosłe wokół wyborów samo-
rządowych, w wielu przypad-
kach jeszcze je pogłębia. Chodzi 
przede wszystkim o ogromną 
liczbę nieważnych głosów oraz 
ich nierównomierne rozmiesz-
czenie na wyborczej mapie. 
Okazuje się bowiem np., że w 
wielu rejonach naszego kraju 
liczba głosów nieważnych 
przewyższyła liczbę głosów 
ważnych.

Niepokojące pytania prowo-
kują również zdumiewające 
różnice w odsetku nieważnych 
głosów odnotowanych przez 
komisję wyborcze w sąsiadu-

jących obwodach. Dla przy-
kładu w wielkopolskiej gminie 
Powidz, w której znajdowały 
się dwa obwody wyborcze, w 
jednym nieważnych głosów 
było 23 proc., a w drugim aż 
55 proc. – Takie informacje 
muszą rodzić wątpliwości. Nie 
jestem w stanie ocenić, czy 
podnoszone przez wiele osób 
i środowisk zarzuty o zafał-
szowaniu wyniku wyborów 
są uprawnione, ale rządzący 
dopuszczając do tak ogrom-
nego bałaganu, sami stworzyli 
pole do tego typu spekulacji. 
Ja jako obywatel chciałbym na 
bieżąco być informowany, co 
się w tej sprawie dzieje i jak 
te wszystkie kontrowersje są 
wyjaśniane. Jednak takiego 
rzetelnego audytu jak dotąd 
nie przeprowadzono – wska-
zuje prezes INSPRO.

Brakuje społecznej kontroli
W jego ocenie metodą na większą 
przejrzystość procesu wybor-
czego mogłoby być zwiększenie 
społecznej kontroli nad wybo-
rami. Problem jednak w tym, że 
zazwyczaj tego typu inicjatywy 
podejmowane przez różnego 
rodzaju środowiska i organi-
zację społeczne są dyskredy-
towane przez polityków. – W 
wielu przypadkach, zwłaszcza 
w mniejszych miejscowościach, 
obywatele zwyczajnie boją się 
angażować w obawie, że np. stracą 
prace lub doświadczą innego 
rodzaju negatywnych konse-
kwencji. Politycy lubią mówić, 
że nasza demokracja dorównuje 
standardom funkcjonującym w 
krajach zachodnich, ale pod tym 
względem jeszcze długa droga 
przed nami – podkreśla Górski. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Siedziba Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie
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P
rzez całe święta ani razu nie wcis-
nąłem na pilocie kombinacji cyferek 
przenoszących widza w wirtualny 

świat przedstawiany w tzw. całodobowych 
telewizjach informacyjnych. W związku 
z tym nie wiedziałem, jak politycy i inni 
celebryci spędzają święta, nie znałem 
dokładnych wyliczeń, ilu złapano nietrzeź-
wych kierowców, nie dotarły do mnie 
pasjonujące informacje o tym, jak popu-
larne jest spędzanie Świąt Wielkanocnych 
w polskich i zagranicznych kurortach. Za 
to widziałem, że ta niewiedza jest dobra. 
Nie ustrzegłem się niestety całkowicie 
grzechu spoglądania na ekran, ale były 
to drobne grzechy powszednie – kilka 
fi lmów przyrodniczych i historycznych, 
parę kreskówek, mecz na szczycie w 
Bundeslidze i jeden długometrażowy 
polski fi lm fabularny, którego zakończenie 
moja żona przewidziała po pierwszych 
pięciu minutach. Dało się? Dało. Niestety, 
ze względów zawodowych zmuszony 
jestem śledzić pracę telewizyjnych blen-
derów informacyjnych miksujących mózg 
Polaków w papkę i na dłuższą przerwę 
niż świąteczna nie mogę sobie pozwolić. 

Gdy rankiem w poświąteczny wtorek 
zerknąłem na czołówki portali interne-
towych, zobaczyłem, co mnie czeka w 
głównych wydaniach wieczornych kazań 
telewizyjnych. Otóż czekają mnie tzw. 
nowe fakty w sprawie katastrofy smoleń-
skiej. Oczywiście termin publikacji infor-
macji absolutnie przypadkowy. Po prostu 
dzielni dziennikarze śledczy z nadludzkim 
wysiłkiem przedzierając się przez chaszcze 
i mokradła, rwące rzeki, strome góry i 
knieje pełne dzikich zwierząt, dotarli do 
polany, na której rosło drzewo stenogra-
mowe. Zerwali owoc wypełniony sensa-
cyjnymi zapisami i kierowani poczuciem 
obywatelsko-dziennikarskiego obowiązku 
natychmiast przekazali opinii publicznej. 
Gdybym był dzieckiem, to bym uwierzył w 
tę bajeczkę, ale jestem już duży i widziałem 
w swoim życiu parę drzew, z których na 
wyciągnięcie ręki zwisają kwity dojrzałe 
do zerwania i opublikowania. Widziałem 

też niejednego bohaterskiego dziennikarza 
śledczego, któremu owoce z tych drzew 
spadały prosto w ręce. Dajcie spokój. 
Też kiedyś czytałem przygody barona 
Münchhausena, który opowiadał, jak to 
sam siebie za włosy wyciągnął z bagna, ale 
to przynajmniej było zabawne. Nawiasem 
mówiąc, baron był niemieckim żołnierzem 
służącym w rosyjskim garnizonie, ale to 
tylko taka dygresja.

Wracając do głównego wątku, czyli 
błogosławionego braku tzw. całodobo-
wych telewizji informacyjnych w święta 
i powszedniego jarzma obowiązku ich 
oglądania. Z wtorku na środę miałem 
piękny sen. W porze głównych wydań 

wiadomości w największych stacjach 
telewizyjnych zasiadłem do obowiązku 
sprawdzenia, co zdaniem speców od 
propagandy powinno w trawie piszczeć. 
A tu, jak to określają tabloidy, szok i groza. 
W pierwszej komercyjnej obraz kwitną-
cych drzew i wiosenne ptasie trele. Żaden 
reporter nie opowiada z mądrą miną, 
że co dalej z tą wiosną, to czas pokaże 
i sprawdzi prokuratura. Przełączam na 
drugą komercyjną, a tam rwące strumyki, 
zawilce, pierwiosnki, a nawet, o dziwo 
dobrze sfi lmowane kaczeńce. I nikt nie 
napiera przed kamerą. W ogóle nikt nic 
nie mówi. Zauroczony doczekałem do 
19.30, przełączam, a w publicznej zamiast 
niestrawnej porcji wiadomości z cyrku na 
Wiejskiej obiektywna transmisja z przylotu 
bociana do gniazda. Nic o tym, że bocian 
leń, a bocianowa ofi arą jego szowinizmu. 
Normalna, rzeczowa relacja. Uszczypnąłem 
się w policzek i się obudziłem. Przed tele-
wizorem. Był włączony, ale na szczęście 
na ekranie chrapała rybka z Mini Mini.

JEDEN Z DRUGĄ;)
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LICZBA tygodnia

1,5 mln
złotych brutto wyniosły średnie zarobki szefów 
największych fi rm z udziałem Skarbu Państwa 
za 2014 rok – wynika z badań portalu Money.
pl. To około 375 pensji przeciętnego Polaka. 
Rekordzistą jest prezes banku PKO BP Zbigniew 
Jagiełło, który w ubiegłym roku zarobił 3 
mln 112 tys. zł, czyli otrzymywał 8500 zł za 
dniówkę. 2 mln 914 tys. zł zarobił prezes PKN 
Orlen Jacek Krawiec. Andrzej Klesyk z PZU 2 
mln 714 tys. zł, Herbert Wirth z KGHM 2 mln 
277 tys. zł, Mariusz Zawisza z PGNiG  1 mln 
935 tys. zł, a Dariusz Lubera z Tauron Polska 
Energia 1 mln 912 tys. zł. Szefów państwowych 
fi rm obowiązuje ustawa kominowa, która 
ogranicza ich zarobki do ok. 25 tys. miesięcznie. 
Jednak fi rmy obchodzą obostrzenia tej ustawy, 
zawierając z prezesami kontrakty menadżerskie 
lub zatrudniając ich za dodatkowym 
wynagrodzeniem w spółkach córkach.

CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: esm
en

Strajk kontrolerów 
lotów we Francji

8 
kwietnia dwudniowy strajk we 
Francji rozpoczął związek zawodowy 
kontrolerów lotów, zrzeszający 41 

proc. pracowników tej grupy zawo-
dowej. Kontrolerzy lotów domagają 
się rozpoczęcia negocjacji w sprawie 
organizacji ich pracy. Protestują też 
przeciwko planom przesunięcia wieku 
emerytalnego w tym zawodzie z 57 do 
59 lat. Agencje poinformowały, że na 
wieść o proteście Francuska Dyrekcja 
Generalna Lotnictwa Cywilnego (DGAC) 
zaapelowała do przewoźników o prewen-
cyjną redukcję 40 proc. połączeń. 
7 kwietnia linie Air France zapowiadały, 
że odwołają 40 proc. lotów na śred-
nich dystansach. Zapewniły jednak, 
że zrealizują prawie wszystkie połą-
czenia na dalekich trasach. 250 lotów 
miał odwołać tani przewoźnik Ryanair. 
Pasażerowie zostali wcześniej uprze-
dzeni o zmianach w połączeniach. Z 
doniesień agencyjnych wynika, że 
strajk kontrolerów wprowadził poważne 
zakłócenia w ruchu lotniczym we 
Francji. Podczas protestu w niektórych 
portach lotniczych odnotowano opóź-
nienia w połączeniach średnio o 1,5 
godziny. Jeszcze w kwietniu związek 
zawodowy kontrolerów lotów planuje 

kolejne protesty. Pracownicy tej grupy 
zawodowej będą strajkować od 16 do 
18 kwietnia i od 29 kwietnia do 2 maja.

Grecy żądają 
dalszych reparacji

B
lisko 279 mld euro odszkodo-
wania żąda Grecja od Niemiec za 
szkody wyrządzone przez władze 

III Rzeszy podczas II wojny światowej. 
Chodzi o popełnione przez hitlerowskie 
Niemcy zbrodnie wojenne, zniszczoną 
infrastrukturę i przymusową pożyczkę 
o wartości ponad 10 mld euro, którą 
greckie banki musiały wypłacić III 
Rzeszy w 1942 roku. Jak poinformo-
wało BBC, po raz pierwszy w tym 
sporze padła konkretna suma. Dimitris 
Mardas, wiceminister fi nansów w rządzie 
Grecji oświadczył, że wyliczył ją resort 
fi nansów wraz z bankiem centralnym.
Jak podały agencje prasowe, w odpo-
wiedzi wicekanclerz Niemiec Sigmar 
Gabriel przypomniał, że Niemcy już w 
przeszłości uregulowały prawnie odszko-
dowania wojenne dla Grecji. W 1960 
roku oba kraje podpisały dwustronną 
umowę odszkodowawczą, na mocy 
której władze RFN wypłaciły Grecji 
jako zadośćuczynienie 115 mln marek 
niemieckich. Zawarta w porozumieniu 
klauzula wskazuje, że wszystkie rosz-

czenia odszkodowawcze uznaje się za 
załatwione. Mimo to Grecy utrzymują, 
że wypłacone reparacje nie pokrywają 
strat, jakie podczas II wojny poniósł 
ich kraj. 

Brytyjski system 
emerytalny

O
d 6 kwietnia emeryci w Wielkiej 
Brytanii sami decydują o swoich 
składkach emerytalnych. Jak 

informuje portal dziennik.pl, umoż-
liwia im to dokonana przez brytyjski 
rząd radykalna deregulacja systemu 
emerytalnego. Nowe przepisy pozwa-
lają emerytom dowolnie dysponować 
całością składek zbieranych przez lata. 
Dziennik.pl wyjaśnia, że powodem 
reformy były niskie od lat stopy procen-
towe. W rezultacie brytyjscy seniorzy z 
pieniędzy odkładanych przez wiele lat 
na prywatnych polisach otrzymywali 
o wiele niższą emeryturę niż jeszcze 
10, czy 15 lat temu. Teraz będą mogli 
wypłacić nawet cały uzbierany fundusz 
emerytalny i ulokować go korzystniej, 
np. na lokatach lub w nieruchomościach. 
M.in. w tym celu rząd Wielkiej Brytanii 
przy okazji reformy systemu emerytal-
nego zobowiązał banki do powołania 
doradców dla emerytów.

OPRAC. BEA

Dzielni dziennikarze śledczy 
dotarli do polany, na której 
rosło drzewo stenogramowe 
i zerwali owoc wypełniony 
sensacyjnymi zapisami.

Protest pracowników 
służby zdrowia

» 7 KWIETNIA, W ŚWIATOWYM DNIU ZDROWIA, 
kilkuset związkowców z Solidarności protestowało przed Kance-
larią Prezesa Rady Ministrów przeciwko degradacji polskiej służby 
zdrowia. Uczestnicy demonstracji podkreślali, że rząd PO-PSL od 
2007 roku nie zrealizował ani jednej obietnicy złożonej pracow-
nikom służby zdrowia i pacjentom.
W pikiecie zorganizowanej przez Sekretariat Ochrony Zdrowia 
NSZZ Solidarność wzięły udział pielęgniarki, radiolodzy, salowe i 
ratownicy medyczni oraz pracownicy sanepidów i domów pomocy 
społecznej. Wsparli ich związkowcy z innych branż, górnicy, 
hutnicy, nauczyciele i stoczniowcy. Z regionu śląsko-dąbrowskiego 
do Warszawy pojechało ok. 150 osób. – Chcieliśmy pokazać nieza-
dowolenie, jakie panuje wśród pracowników służby zdrowia. Pani 
premier wcześniej pełniła funkcję ministra zdrowia i nie dotrzy-
mała żadnej wyborczej obietnicy. Sytuacja w ochronie zdrowia jest 
coraz gorsza. Wprowadzane są nieprzemyślane rozwiązania, jak 
pakiet kolejkowy i pakiet onkologiczny, za którymi nie idą dodat-
kowe pieniądze. To niewypały, które wiążą się jedynie ze zwiększe-
niem biurokracji dla lekarzy, a pacjentom nie przynoszą żadnych 
korzyści – mówi Halina Cierpiał, przewodnicząca Regionalnego 
Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność.  Protestujący 
domagali się równego dostępu do świadczeń medycznych i diag-
nostyki, skrócenia kolejek do lekarzy specjalistów oraz na zabiegi.
Sprzed Kancelarii Prezesa Rady Ministrów demonstranci przeszli 
pod Belweder. Protestując przed siedzibą Prezydenta RP chcieli 
podkreślić, że Bronisław Komorowski, podobnie jak politycy Plat-
formy Obywatelskiej, podejmuje decyzje niekorzystne dla zwykłych 
ludzi. Wytknęli mu podpisanie ustawy emerytalnej, wydłużającej 
wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn do 67 lat. Protestowali 
również przeciwko przekazaniu środków z OFE do ZUS i zamro-
żeniu płac w budżetówce.

OPRAC. AGA

Foto: TŚD
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Śledztwo w sprawie 
niegospodarności w JSW
» PROKURATURA APELACYJNA w Katowi-
cach wszczęła śledztwo w sprawie domnie-
manej niegospodarności w Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej. Postępowanie wszczęto na podstawie 
zawiadomienia złożonego w lutym do organów 
ścigania przez śląsko-dąbrowską Solidarność.
Śledztwo obejmuje okres od 2012 roku do 
stycznia 2015. Dotyczy podejrzenia nadużycia 
uprawnień przez zarząd JSW i wyrządzenia w 
ten sposób znacznej szkody w majątku spółki w 
kwocie przekraczającej 27 mln zł. Chodzi m.in. 
o umowy na doradztwo, dzierżawy i innego 
rodzaju usługi. Postępowanie jest prowadzone 
przez Wydział ds. Przestępczości Zorganizowanej 
i Korupcji katowickiej Prokuratury Apelacyjnej.

Spór zbiorowy 
w Tauron Ciepło 
» ZAKŁADOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA 
NSZZ Solidarność Tauron Ciepło wystąpiła do 
pracodawcy z żądaniem podwyższenia miesięcz-
nego wynagrodzenia zasadniczego wszystkich 
pracowników o kwotę 300 zł z wyrównaniem 
od 1 stycznia. W zakładzie rozpoczęła się 
procedura sporu zbiorowego. 
– Jak dotąd odbyły się dwa spotkania z praco-
dawcą w tej sprawie, jednak nie przyniosły 
one żadnych rozstrzygnięć. W naszej ocenie 
postulat podniesienia wynagrodzeń o 300 zł 
jest w pełni uzasadniony. Firma jest w dobrej 
kondycji fi nansowej. W ubiegłym roku pracow-
nicy Tauron Ciepło otrzymali podwyżki zale-
dwie o kilkadziesiąt zł brutto. Oczekujemy, że w 
tym roku wzrost wynagrodzeń będzie znacznie 
wyższy – mówi Justyna Latos, wiceprzewodni-
cząca śląsko-dąbrowskiej Solidarności  
Tauron Ciepło S.A. zatrudnia około 1800 osób. 
W skład spółki wchodzą dawne: PEC Katowice, 
EC Katowice, PEC Dąbrowa Górnicza, EC Nowa, 
EC Tychy oraz EC Kamienna Góra. 

Pierwsze podwyżki od lat
» OD 500 ZŁ DO 600 ZŁ BRUTTO PODWYŻKI 
płacy zasadniczej otrzymają wraz z wynagro-
dzeniem za kwiecień pracownicy jaworznickiego 
Ośrodka Profi laktyki Uzależnienia od Alkoholu 
oraz Pobytu Nietrzeźwych. Tak znaczny wzrost 
płac wynegocjowała z pracodawcą powstała 
zaledwie rok temu, zakładowa organizacja Soli-
darności.
Porozumienie w tej sprawie zostało podpi-
sane w styczniu 2015 roku. Dla pracowników 
ośrodka to będą pierwsze podwyżki od 2004 
roku. – To był nasz podstawowy argument 
podczas negocjacji z pracodawcą i z prezy-
dentem miasta. Przecież w ciągu 11 lat zmieniła 
się wartość pieniądza, wszystko poszło w górę i 
ogromnie wzrosły koszty życia. Wskazywaliśmy 
też, że praca w naszym specyfi cznym zakła-
dzie do łatwych nie należy i choćby dlatego 
nasi pracownicy powinni lepiej zarabiać. Do tej 
pory ich pensje nie przekraczały wartości płacy 
minimalnej w Polsce – mówi Anna Warzecha, 
przewodnicząca zakładowej Solidarności.
Anna Warzecha wskazuje, że podwyżki płac 
bardzo ucieszyły załogę. Podkreśla też, że wyne-
gocjowany przez Solidarność wzrost płac jest 
jednym z najpoważniejszych sukcesów młodej 
organizacji zakładowej. Pracownicy ośrodka 
utworzyli Solidarność w styczniu 2014 roku. – 
Wcześniej nie mieliśmy żadnej formalnej repre-
zentacji, o podwyżki nie miał kto się upominać. 
Teraz nasi pracownicy przekonali się, że związek 
w zakładzie to ochrona i dbałość o ich warunki 
pracy i płacy. Sądzę, że doceniają to, co robimy 
dla całej załogi – ocenia Anna Warzecha. 
W Ośrodku Profi laktyki Uzależnienia od Alko-
holu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie 
zatrudnionych jest 28 pracowników. 16 z nich 
należy do Solidarności.

 OPRAC. BEA, ŁK

Organizacja Solidarności
w spółce Best Poland
Od początku lutego w spółce 
Best Poland w Zabrzu działa 
organizacja zakładowa NSZZ 
Solidarność. W ciągu kilku tygodni 
związkowcom udało się dopro-
wadzić do rozmów z pracodawcą 
na temat zmian w regulaminach 
pracy i wynagradzania. Poprawa 
warunków pracy i atmosfery w 
fi rmie to najważniejsze zadania, 
jakie przed sobą stawiają.

– Ludzie skarżyli się na niespra-
wiedliwe traktowanie i zarobki 
nieadekwatne do wykonywanej 
pracy. Narzekali, że są niedoce-
niani, nie mają wpływu na to, 
co dzieje się w fi rmie. Zorgani-
zowaliśmy się, żeby te wszystkie 
sprawy wyprostować i poukładać. 
Jak dotychczas, wszystko idzie 
w dobrym kierunku – mówi 
Dariusz Stasiuk, przewodni-
czący nowej komisji. Zdaniem 
związkowców jedną z najpil-
niejszych rzeczy jest zmiana 
regulaminu pracy i regulaminu 
wynagradzania. – Przekazaliśmy 
już propozycje poprawek, które 
powinny zostać wprowadzone 
do tych dokumentów. Wkrótce 
ma dojść do spotkania, w trakcie 
którego pracodawca odniesie 
się do naszych uwag – dodaje 
przewodniczący.

Zapowiada, że związkowcy 
zamierzają przyjrzeć się umowom, 
na podstawie których pracownicy 
są zatrudnieni w fi rmie. – Chcemy 
się dowiedzieć, czy wykonują takie 
czynności, jakie zostały zapisane 
w ich umowach. Jeżeli okaże się, 
że rzeczywiście są rozbieżności, 
to trzeba będzie je skorygować – 
podkreśla związkowiec. Zaznacza, 
że kolejnym krokiem, będzie 
wystąpienie do pracodawcy o 
podwyżki wynagrodzeń.

Jego zdaniem założenie Soli-
darności w Best Poland było dla 
pracowników fi rmy pozytywnym 
zaskoczeniem. – Do związku 
już zapisało się ponad 50 osób, 
inne wypełniły deklaracje, ale 
jeszcze ich nie złożyły, czekają 
na rozwój wydarzeń – zaznacza. 
Powstanie związku było też 
zaskoczeniem dla pracodawcy, 
który na początku nie krył swoich 
obaw. – Udało nam się przełamać 
stereotypowe myślenie o związ-
kach zawodowych i przekonać, 
że jesteśmy po to, żeby w fi rmie 
było lepiej, a nie gorzej – dodaje 
przewodniczący. 

Best Poland produkuje okapy 
kuchenne. Firma zatrudnia 
ponad 300 osób.

AGA

13 kwietnia odbędzie się kolejna runda rozmów płacowych w tyskiej fabryce Fiata. 
W rozmowach mają uczestniczyć przedstawiciele władz koncernu z Turynu.Od rezultatu 
tego spotkania Solidarność uzależnia decyzję o rozpoczęciu akcji strajkowej. 

Porozumienie czy strajk?
L

iczymy, że zarząd z Turynu 
przywiezie nowe propo-
zycje i uda się zakończyć 
trwający w naszej fi rmie 
konfl ikt i podpisać poro-

zumienie płacowe. Po spotkaniu 
13 kwietnia przekażemy pracow-
nikom informacje dotyczące jego 
rezultatów i ogłosimy harmono-
gram dalszych działań – mówi 
Wanda Stróżyk, przewodnicząca 
Solidarności w tyskiej fabryce 
Fiata, która od początku kwietnia 
funkcjonuje pod nową nazwą Fiat 
Chrysler Automobiles Poland. 

Spór w fabryce Fiata trwa od 
wielu miesięcy. Solidarność domaga 
się 500 zł brutto podwyżki dla 
wszystkich pracowników. Związ-
kowcy argumentują, że płace 
pracowników Fiata nie były walo-
ryzowane od wielu lat pomimo 
tego, że fi rma co roku przynosi 
zyski na poziomie kilkuset mln zł. 
– Cały czas słyszymy, że jesteśmy 
najlepszym europejskim zakładem 
Fiata, a nasze wynagrodzenia 
stoją w miejscu. W ubiegłym roku 
płace stanowiły niespełna 2 proc. 
wszystkich kosztów naszej fi rmy 
– wskazuje przewodnicząca.

W odpowiedzi na postulaty 
płacowe Solidarności zarząd 
FCA Poland proponuje 100 zł 
brutto podwyżki lub dwa razy 
więcej, ale pod warunkiem, że 
związki zawodowe zgodzą się 
na wprowadzenie w zakładzie 
12-miesięcznych okresów rozli-
czeniowych czasu pracy. W ocenie 

związkowców wydłużenie okresów 
rozliczeniowych na zasadach 
proponowanych przez praco-
dawcę pozbawiłoby pracowników 
dodatkowych pieniędzy za pracę 
w godzinach nadliczbowych. 
– Pracownicy dostaliby 200 zł 
brutto podwyżki, a przy okazji 
zostaliby pozbawieni znacznie 

większej kwoty za nadgodziny 
– podkreśla Wanda Stróżyk.

28 marca w FAP spisano protokół 
rozbieżności kończący etap rokowań 
w ramach trwającego w fi rmie sporu 
zbiorowego. W najbliższych dniach 
Solidarność wystąpi do Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej o 
wyznaczenie mediatora. Na prze-

łomie stycznia i lutego w tyskiej 
fabryce Fiata oraz w spółkach 
kooperujących Solidarność zorga-
nizowała referendum, w którym 
pracownicy zdecydowali o rozpo-
częciu akcji strajkowej. W Fiacie 
95 proc. głosujących opowiedziało 
się za tą forma protestu.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: fi atpress.pl

Wysłanie przez pracodawcę 
pielęgniarek ze Szpitala Powiato-
wego w Zawierciu do segregacji 
odpadów w kontenerach było 
niedopuszczalne. Doszło też do 
rażącego naruszenia przepisów 
prawa pracy oraz bezpieczeń-
stwa i higieny pracy – stwier-
dziły kontrole inspekcji pracy 
i sanepidu przeprowadzone w 
szpitalu.

O obie kontrole wystąpiły 
szpitalne związki zawodowe po 
tym, jak pracodawca w paździer-
niku ubiegłego roku nakazał 
personelowi medycznemu przez 
dwa dni segregować odpady 
medyczne w kontenerach na 
śmieci. Kontenery na teren szpi-
tala zwróciła fi rma zajmująca się 
utylizacją śmieci, twierdząc, że w 
kontenerach na odpady komu-
nalne znajdują się niebezpieczne 
dla zdrowia odpady medyczne. 
Za takie uchybienie szpitalowi 
grożą wysokie kary fi nansowe.

– Na służbowe polecenie 
pielęgniarki odeszły od łóżek 
pacjentów i przekopały kilkaset 
kilogramów śmieci. Zrobiły to, 
bo bały się o swoją pracę. Zostały 
narażone m.in. na skaleczenia, 
wdychanie bakterii i grzybów. 
Zamiast odzieży ochronnej 

dostały tylko fl izelinowe fartuchy 
i gumowe rękawice – informuje 
Małgorzata Grabowska, przewod-
nicząca Solidarności w szpitalu.

Państwowa Inspekcja Pracy i 
sanepid w protokołach pokon-
trolnych jednoznacznie wskazały, 
że powierzenie pielęgniarkom 
tych czynności było niedopusz-
czalne m.in. z uwagi na świadome 
narażenie ich na szkodliwe 
czynniki biologiczne. Sanepid 
uznał też, że dyrekcja szpitala 
nie prowadziła prawidłowej 
gospodarki odpadami 

Obie inspekcje w wystąpie-
niach pokontrolnych nakazały 
pracodawcy zaprzestanie wyda-
wania pracownikom poleceń 
służbowych łamiących prze-
pisy oraz usunięcie uchybień w 
zakresie gospodarki odpadami. 

Związkowcy powiado-
mili Prokuraturę Rejonową w 
Zawierciu o podejrzeniu popeł-
nienia przestępstwa przez dyrek-
tora szpitala. – Mamy nadzieję, 
że zebrane dowody pozwolą na 
wystąpienie do sądu o ukaranie 
pani dyrektor – mówi przewod-
nicząca. Skarga na dyrektor 
szpitala trafi ła też do Starostwa 
Powiatowego w Zawierciu. 

BEA

Kontrole w szpitalu 
potwierdziły zarzuty
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Sąd Okręgowy w Katowicach nie miał wątpliwości. Jerzy Garus, naczelnik Działu Gospodarki Materiałowej 
i Zaopatrzenia w Śląskim Zakładzie Przewozów Regionalnych był ofi arą mobbingu. Korzystny dla niego wyrok 
zapadł w grudniu ubiegłego roku, po pięciu latach procesów. Orzeczenie sądu jest prawomocne.

Sąd orzekł, że to był mobbing
G

dy próbuje opowie-
dzieć o tym, co go 
spotkało, zaczyna 
się denerwować 
i drży mu głos, 

mimo że chodzi o wydarzenia 
z 2009 i 2010 roku. Wszystko 
zaczęło się w momencie, gdy 
dyrektorem w ówczesnym 
Śląskim Zakładzie Przewozów 
Regionalnych został Przemy-
sław Gardoń. Jak opowiada 
Garus, nowy dyrektor najpierw 
przez kilka miesięcy lekce-
ważył go i podważał jego 
kompetencje zawodowe, a 
następnie próbować skłonić 
do skorzystania z Programu 
Dobrowolnych Odejść. – Od 
początku byłem na straconej 
pozycji. Podczas cotygodnio-
wych odpraw, ostentacyjnie 
bawiąc się długopisem, nie 
słuchał moich sprawozdań i 
wydawał się być niezaintereso-
wany moimi wypowiedziami. 
Czułem się lekceważony i 
upokarzany – mówi.

Co za bzdury
Pełniona przez Garusa funkcja 
wymagała częstych kontaktów 
z przełożonym, jednak drzwi 
do gabinetu dyrektora były dla 
niego zamknięte. By utrzymać 
kontakt przekazywał mu 
różnego rodzaju pisma służ-
bowe. – Do tych pism dyrektor 
dopinał karteczki z napisami 
„myśleć”, „co za bzdury”, „skąd 
te bzdety”. Żeby cokolwiek 

wyjaśnić, musiałem pisać kolejne 
pisma zaczynające się np. od 
słów w nawiązaniu do karteczki 
– dodaje naczelnik.

10 marca 2010 roku Garus 
został wezwany do dyrektora. 
Podczas rozmowy przełożony 
dał mu do zrozumienia, że 
jeżeli nie skorzysta z PDO, to 
i tak zostanie zwolniony. – Nie 
zgodziłem się, powiedziałem, 
że znajdę nową pracę i sam 
odejdę. Na te słowa stwierdził 
z lekceważeniem, że żaden 

dyrektor nigdzie i nigdy mnie 
nie zatrudni – dodaje.

Kontrola PIP 
Po tej rozmowie Garus wrócił 
do swojego biura, by dojść do 
siebie, poprosił współpracow-
ników, żeby na chwilę zostawili 
go samego. – Gdy zamknęły się 
drzwi, skoczyło mi ciśnienie. 
Dobrze że jedna z koleżanek 
weszła do pokoju, zobaczyła 
co się dzieje i wezwała karetkę 
pogotowia – opowiada. Z biura 

trafi ł prosto do szpitala, później 
na zwolnienie. – Lekarze nie 
mieli wątpliwości, że rozstrój 
mojego zdrowia był spowodo-
wany długotrwałym stresem w 
pracy – mówi. Garus nie był 
jedyną osobą upokarzaną w 
ten sposób. – Dyrektor otwarcie 
mówił, że to, „co po pięćdzie-
siątce", musi odejść – dodaje. 
To, że w spółce miały miejsce 
zachowania mobbingowe, w 
maju 2010 roku potwierdziła 
kontrola Państwowej Inspekcji 

Pracy. Inspektorzy przyznali, 
że pracownicy byli zastraszani 
i zmuszani do skorzystania z 
Programu Dobrowolnych Odejść.

Bardzo długie procesy
Garus był jednym pracowni-
kiem, który zdecydował się na 
wystąpienie na drogę sądową. 
Nie zniechęcił się, mimo że 
sprawa była rozpatrywana 
aż cztery razy. Najpierw Sąd 
Rejonowy w Katowicach wydał 
wyrok niekorzystny dla niego. 

Odwołał się do Sądu Okręgo-
wego, który skierował sprawę 
do ponownego rozpatrzenia. 
– Po ponownym rozpatrzeniu 
Sąd Rejonowy znów wydał 
niekorzystny dla mnie wyrok. 
Znów się odwołałem do Sądu 
Okręgowego, ale ten już nie 
miał wątpliwości. Uznał, że 
byłem mobbingowany i zasądził 
odszkodowanie dla mnie – mówi 
Garus. Podkreśla, że w tej walce 
mocno wspierali go związkowcy 
z Solidarności, którzy pomagali 
w pisaniu pozwów, a komisja 
zakładowa partycypowała w 
kosztach procesu. – Bez tego 
wsparcia byłoby mi bardzo 
trudno – dodaje.

Mobber ma się dobrze
W ocenie Jerzego Garusa 
najbardziej smutne jest to, że 
mobber nie poniósł praktycznie 
żadnych konsekwencji. W tej 
chwili jest zatrudniony w jednej 
ze spółek samorządowych, a 
środki na odszkodowanie dla 
pana Jerzego zostały wypła-
cone przez spółkę Przewozy 
Regionalne w Warszawie, czyli 
z pieniędzy nas wszystkich, 
podatników. – Poinformowałem 
o wyroku Sądu Okręgowego 
radę nadzorczą fi rmy, w której 
obecnie pracuje były dyrektor 
Śląskiego Zakładu Przewozów 
Regionalnych, ale nie otrzy-
małem żadnej odpowiedzi – 
dodaje Garus.

AGNIESZKA KONIECZNY
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Właściciel zniknął, pracownicy zostali z pustymi rękami
W Wigilię Bożego Naro-
dzenia wszyscy pracownicy 
katowickiej firmy Prze-
róbka Plastyczna na Zimno 
dostali wypowiedzenia z 
pracy. Niedługo potem zakład 
zamknięto, wywożąc z niego 
wcześniej wszystko, co miało 
jakąś wartość. Następnie właś-
ciciel fi rmy zniknął. Pracownicy 
do dzisiaj nie dostali zaległych 
wynagrodzeń.

Przeróbka Plastyczna na 
Zimno to jedna z fi rm powsta-
łych na majątku dawnej huty 
Baildon. Zakład produkował 
taśmy stalowe, blachy arku-
szowe i inne wyroby hutnicze. 
W październiku 2014 roku 
właściciel przedsiębiorstwa 
BH Steel-Energia sprzedał je 
spółce Geldstaat Polska. – To 
fi rma zajmująca się windykacją 
należności. Próbowaliśmy się 
skontaktować z nowym właś-
cicielem i wyznaczonym przez 
niego prokurentem panem 
Marcinem Bartoszewskim. 
Chcieliśmy uzyskać informację, 
jakie są plany nowego właści-
ciela wobec PPZ. Niestety na 
nasze monity nie otrzymaliśmy 
żadnej odpowiedzi – mówi 

Andrzej Karol, przewodniczący 
Międzyzakładowej Organizacji 
Związkowej NSZZ Solidarność 
Baildon, która zrzesza również 
pracowników PPZ. 

Jak informuje przewodni-
czący, 23 grudnia Nadzwy-
czajne Zgromadzenie Wspól-
ników PPZ przyjęło uchwałę o 
rozpoczęciu likwidacji przed-
siębiorstwa, dzień później, w 
Wigilię Bożego Narodzenia 

cała załoga zakładu licząca 43 
osoby dostała trzymiesięczne 
wypowiedzenia z pracy. Likwi-
datorem spółki został Marek 
Imiołczyk. W styczniu pracow-
nicy PPZ zostali zwolnieni z 
obowiązku świadczenia pracy 
do końca okresu wypowie-
dzenia. – Dzisiaj zakład jest 
zamknięty na cztery spusty. 
Wcześniej wywieziono z niego 
maszyny i wszystko, co miało 

jakąś wartość. Urwał się jaki-
kolwiek kontakt z przedstawi-
cielami właściciela fi rmy. W 
budynku przy ul. Zarębskiego 
w Katowicach, gdzie zgodnie 
z zapisami Krajowego Rejestru 
Sądowego została przeniesiona 
siedziba fi rmy, nie ma nikogo, 
a stan tej nieruchomości nie 
wskazuje na to, żeby było tam 
biuro jakiejkolwiek fi rmy – 
mówi Andrzej Karol. 

Do 10 marca pracownicy 
PPZ powinni otrzymać wyna-
grodzenie za luty. Tak się 
jednak nie stało. Na ich konta 
do dzisiaj nie wpłynęła ani 
złotówka. – Obawiamy się, że 
podobnie będzie z wynagrodze-
niami za marzec i odprawami, 
które pracownicy również 
powinni otrzymać – podkreśla 
przewodniczący. 

Solidarność zawiadomiła 
o sytuacji w PPZ prokura-
turę. – Ta jednak odmówiła 
wszczęcia postępowania. 19 
marca wysłaliśmy również 
zgłoszenie na policję o podej-
rzeniu popełnienia przestęp-
stwa polegającego na niewypła-
ceniu pracownikom należnego 
wynagrodzenia. Jak dotąd 
otrzymaliśmy jedynie lako-
niczną odpowiedź, że policja 
podjęła działania w tej sprawie. 
Pracownicy złożyli również 
pozwy do sądu pracy. 26 marca 
odbyła się pierwsza rozprawa 
– wyjaśnia przewodniczący.

O nieprawidłowościach w 
PPZ powiadomiona została 
również Państwowa Inspekcja 
Pracy. Jak informuje rzecznik 
Okręgowego  Inspekto-

ratu pracy w Katowicach 
Beata Sikora-Nowakowska, 
inspektorzy PIP od 18 marca 
prowadzą postępowanie 
wyjaśniające w tej sprawie. 
Niestety im również nie udało 
się zastać nikogo z przedsta-
wicieli właściciela PPZ pod 
żadnym z adresów wskaza-
nych w KRS. – Inspektor pracy 
wysłał żądanie do stawien-
nictwa się pana Imiołczyka 
w siedzibie OIP Katowice w 
dniu 1.04.2015 roku. Wyżej 
wymieniona osoba w tym 
dniu nie stawiła się. Ponownie 
wysłano żądanie do stawien-
nictwa się na dzień 10.04.2015 
r. – napisała rzecznik OIP w 
odpowiedzi na nasze pytania 
w tej sprawie. – Obawiamy się, 
że cała sprawa zakończy się 
tym, że pracownicy będą mieli 
w ręku prawomocne wyroki 
sądu, nakazujące wypłatę zale-
głych wynagrodzeń i odpraw, 
ale nie będzie tego od kogo 
wyegzekwować. Dzisiaj nie 
wiemy tak naprawdę, kto jest 
aktualnie właścicielem PPZ 
i gdzie go szukać – zaznacza 
Andrzej Karol.

KAR
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Organizacje pracodawców pochłaniają miliony złotych rocznie, a ich działalność fi nansowana jest z budżetu państwa. 
Tymczasem pracownicy należący do związków zawodowych płacą składki członkowskie z własnej kieszeni i nie mają możliwości odliczenia 
ich od podatku dochodowego.

Pracodawcy równiejsi wobec prawa
W 

Polsce funkcjo-
nują trzy duże 
centrale zrze-
szające praco-
dawców: BCC, 

Polska Konfederacja Praco-
dawców Prywatnych Lewiatan 
oraz Pracodawcy RP. Jak wynika 
z informacji umieszczonych na 
stronach internetowych tych 
stowarzyszeń, w sumie zrzeszają 
one 16,4 tys. fi rm, w których 
zatrudnionych jest aż 6,4 mln 
ludzi. Sposób finansowania 
organizacji pracodawców od lat 
jest tematem tabu i w dysku-
sjach publicznych praktycznie 
się nie pojawia. A szkoda, bo w 
przeciwieństwie do działalności 
związków zawodowych, do funk-
cjonowania organizacji praco-
dawców dopłacamy wszyscy, 
ponieważ pośrednio jest ona 
fi nansowana przez państwo.

Dzieje się tak dlatego, że 
przedsiębiorcy mogą wliczyć 
składkę na organizacje praco-
dawców w koszty działal-
ności firmy. Dzięki temu 
mogą wykazać mniejszy zysk i 
zapłacić niższy podatek docho-
dowy. – Składki na rzecz tych 
organizacji są zaliczane w 
koszty uzyskania przychodów 
członka danej organizacji – do 
wysokości łącznie nieprzekra-
czającej w roku podatkowym 
kwoty odpowiadającej 0,15 
proc. wynagrodzeń wypła-
conych w poprzednim roku 
podatkowym, stanowiących 
podstawę wymiaru składek 
na ubezpieczenie społeczne – 
czytamy w Gazecie Podatkowej 
nr 27 z 3 kwietnia 2014 roku.

Powołując się na inter-
pretację Gazety Podatkowej, 
można hipotetycznie osza-
cować na podstawie ogólnie 
dostępnych danych (liczba 
pracowników zatrudnionych w 
fi rmach zrzeszonych w związ-
kach pracodawców i wysokość 
przeciętnego wynagrodzenia 
w 2013 roku – 3650,06 zł), ile 
w sumie pieniędzy ze składek 

członkowskich otrzymały 
organizacje pracodawców 
w ubiegłym roku. Mogło 
to wyglądać tak: [6.400.000 
x (3650,06 x 12)]x 0.0015 = 
420.480.000 mln zł. Z tego 
tytułu do budżetu państwa 
mogło nie wpłynąć ponad 
79,8 mln zł. Podobne wyli-
czenia ukazywały się już w 
mediach i do tej pory żadna z 

organizacji pracodawców ich 
nie zakwestionowała.

Tymczasem pracownicy, 
którzy należą do związków 
zawodowych, nie mają możli-
wości odliczenia składki człon-
kowskiej od podatku dochodo-
wego. Zdaniem ekonomisty 
prof. Ryszarda Bugaja jest to 
rażąca dysproporcja i posta-
wienie pracodawców na 

uprzywilejowanej pozycji. 
– Pracownikom trzeba dać prawo 
potrącenia od swojego dochodu 
składek, albo pracodawcom 
kazać płacić składki z własnej 
kieszeni, a nie na koszt przed-
siębiorstwa – mówi prof. Bugaj.

Ekonomista podkreśla, że 
składka związkowa nie jest 
wysoka, ale dla pracowników 
o najniższych dochodach i tak 

może stanowić spory wydatek. 
– Nawet jeżeli jest ona propor-
cjonalna do dochodu, to jednak 
przy niskim zarobku stanowi 
większy ciężar – mówi prof. 
Bugaj. Jego zdaniem pewna 
część pracowników nie należy 
do związków zawodowych ze 
względu na obciążenie składką. 
– Wprowadzenie możliwości 
odliczenia składki od podatku 
dochodowego wpłynęłoby na 
wzrost uzwiązkowienia. Teraz, 
kiedy trwa kampania wyborcza, 
związki zawodowe powinny 
nagłośnić temat i domagać się 
od kandydatów ustosunko-
wania się do tego postulatu. 
Nie jest tak, że prezydent nic 
nie może. Ewentualne veto 
prezydenta, albo podpisanie 
ustawy, ma rozstrzygające 
znaczenie – podkreśla.

Jak wynika z informacji 
Biura Zagranicznego Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność, 
w wielu państwach Unii Euro-
pejskiej wspieranie działalności 
związków zawodowych przez 
państwo jest standardem. Z 
jednej strony fi nansowane jest 
ich funkcjonowanie na terenie 
zakładu pracy m.in. w Szwecji, 
Norwegii Z drugiej – z tytułu 
przynależności związkowej z ulg 
korzystają pracownicy. W niektó-
rych krajach np. w Hiszpanii, 
czy w Danii mają oni możliwość 
odliczenia składki związkowej 
od podatku dochodowego. W 
innych np. w Norwegii, Niem-
czech, Finlandii i na Węgrzech 
istnieje ulga podatkowa za opła-
coną składkę związkową. 

AGNIESZKA KONIECZNY
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Nowa wiedza, nowe umiejętności i kompetencje
Rynek pracy, z którym teraz 
mamy do czynienia jest rynkiem 
bardzo trudnym, ale kończąc 
dobre studia, można przygo-
tować się do tego, żeby wziąć 
sprawy w swoje ręce, zaini-
cjować własną działalność 
gospodarczą lub zmienić pracę – 
mówi dr Ewa Czarnecka-Wójcik, 
dyrektor Centrum Rozwoju 
Kadr Śląskiej Wyższej Szkoły 
Zarządzania im. gen. Jerzego 
Ziętka w Katowicach. 

Podkreśla, że oferta tej uczelni 
jest cały czas dostosowywana 
do potrzeb pracodawców i 
studentów. Dzięki temu każda 
osoba, która myśli o przekwalifi -
kowaniu się, zdobyciu nowych 
kompetencji i umiejętności, 
na pewno znajdzie kierunek 
odpowiedni dla siebie.

Uczelnia prowadzi zajęcia na 
6 kierunkach, 45 specjalnościach, 
na studiach I stopnia – licencja-
ckich i inżynierskich, II stopnia 
– magisterskich oraz na studiach 
podyplomowych. Zajęcia odby-
wają się w trybie stacjonarnym 
i niestacjonarnym. Kierunkiem, 
który od ponad 20 lat cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem 

jest zarządzanie. Jak zapewnia dr 
Ewa Czarnecka-Wójcik, absol-
wenci tego kierunku nie mają 
problemów ze znalezieniem 
pracy dzięki specjalnościom, 
które są dostosowywane do 
potrzeb rynku.

Uczelnia kształci także na 
kierunkach logistyka, ekonomia, 
pedagogika i pielęgniarstwo. 
Na każdym kierunku studiów 

istnieje możliwość uruchomienia 
specjalności na zamówienie 
studentów czy pracodawców. W 
ten sposób do oferty wprowa-
dzone zostało m.in. zarządzanie 
zasobami ludzkimi na kierunku 
zarządzanie oraz psychologia 
w zarządzaniu czy kontrola 
i audyt w przedsiębiorstwie 
i administracji publicznej, w 
ramach studiów podyplomo-

wych. – Kończąc kontrolę i 
audyt w przedsiębiorstwie i w 
administracji publicznej, osoby 
zostaną wpisane na Krajową 
Listę Audytorów i Kontrolerów 
Wewnętrznych prowadzoną 
przez Polski Instytut Kontroli 
Wewnętrznej – mówi dr Czar-
necka-Wójcik i dodaje, że w ten 
sposób mają możliwość zdobycia 
nowego zawodu. 

Na studiach podyplomo-
wych studenci mają do wyboru 
trzy ścieżki kształcenia. Mogą 
zdecydować się na studia 
specjalizacyjne, menedżerskie 
lub doskonalące wiedzę i umie-
jętności. Osoby kształcące się 
na studiach uzupełniających 
magisterskich, mają możliwość 
zdobycia równocześnie dwóch 
dyplomów. Dyplomu ukoń-
czenia studiów magisterskich 
oraz studiów podyplomowych 
w ramach oferty „dwa dyplomy 
w dwa lata”. 

Oprócz wiedzy teoretycznej 
studenci zdobywają wiedzę prak-
tyczną niezbędną między innymi 
do zainicjowania i prowadzenia 
własnej działalności gospo-
darczej. Podczas warsztatów z 
zarządzania małą fi rmą, reali-
zowanych przy współpracy z 
Akademickim Inkubatorem 
Przedsiębiorczości mogą liczyć 
na pomoc w założeniu własnej 
fi rmy. – Praktycy biznesu poma-
gają m.in. opracować biznes 
plan i podpowiadają, w jaki 
sposób pozyskać zasoby na 
uruchomienie fi rmy, a potem nią 
zarządzać – dodaje dr Jadwiga 

Gierczycka, rektor uczelni. 
Podkreśla, że z inkubatora 
można skorzystać nawet po 
ukończeniu studiów. 

Studenci mogą zdobywać 
także certyfikaty językowe, 
informatyczne, biznesowe 
i logistyczne. – Możliwe są 
również wyjazdy na studia do 
wielu uczelni zagranicznych 
w ramach programu Erasmus 
oraz praktyki i staże do fi rm 
w krajach Unii Europejskiej, 
z którymi uczelnia współpra-
cuje – dodaje dr Gierczycka. 
Podkreśla, że start absolwentom 
na rynku, a studentom znale-
zienie pracy w trakcie nauki, 
ułatwia Studenckie Biuro Karier, 
które współpracuje z wieloma 
firmami i instytucjami oraz 
partnerami szkoły. Są to m.in.: 
Zakład Doskonalenia Zawodo-
wego w Katowicach – Założyciel 
Uczelni, Wojewódzki Urząd 
Pracy w Katowicach, powia-
towe urzędy pracy, Regionalna 
Izba Gospodarcza, Katowicka 
Specjalna Strefa Ekonomiczna 
oraz wiele organizacji fi nanso-
wych i biznesowych.

AK
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Zamknięte akta S
Możliwe, że katastrofa rządowego tupolewa pod Smoleńskiem 
10 kwietnia 2010 roku nie była przypadkiem, a celowym 
działaniem rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) 
– uważa znany niemiecki dziennikarz śledczy Jurgen Roth. 
Według niego na pokładzie Tu-154 mogło dojść do zamachu 
przy użyciu materiałów wybuchowych. Książka „Zamknięte 
akta S”, w której Roth dowodzi, że przyczyną tragedii mógł 
być zamach, właśnie ukazała się w Niemczech. Do polskich 
księgarń publikacja trafi  w maju.

Dziennikarz oparł się na informacjach przekazanych przez 
jednego z agentów niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej 
(BND) i notatce sporządzonej przez tę służbę w marcu 2014 roku. 
Telewizji Republika udało się dotrzeć do fragmentów książki Rotha, 
mówiących o tej notatce. – Możliwym wyjaśnieniem przyczyny 
katastrofy TU-154 z 10.04.2010 roku w Smoleńsku jest wysoce 
prawdopodobny zamach przy użyciu materiałów wybuchowych 
przeprowadzony przez Wydział FSB działający pod przykryciem 
w ukraińskiej Połtawie, pod dowództwem generała Jurija D. z 
Moskwy – napisano w dokumencie. Jurgen Roth, powołując się 
na swojego informatora, podkreśla, że ta notatka została wysłana 
przez funkcjonariusza BND do centrali w Niemczech. Sporzą-
dzono ją po rozmowach przeprowadzonych z wysokim rangą 
członkiem polskiego rządu oraz czołowym funkcjonariuszem FSB.

Zdaniem dziennikarza przeprowadzenie zamachu miał zlecić 
generałowi rosyjskich służb jeden z najważniejszych polskich 
polityków. Rosyjski agent, który zdetonował materiały wybu-
chowe, mógł mieć pomocników w Polsce, m.in. na warszawskim 
lotnisku. Bez nich umieszczenie ładunków na pokładzie rządo-
wego samolotu byłoby niemożliwe. Jurgen Roth przypomina, 
że polityka Lecha Kaczyńskiego była niewygodna dla Kremla i 
zastanawia się, dlaczego tuż po katastrofi e polski i rosyjski rząd 
jednym głosem zapewniały, że hipoteza, w której za przyczynę 
tragedii uznano zamach, jest nieprawdopodobna.

AK

Był człowiekiem Solidarności. Wciąż podkreślał, że jest „chory na państwo”. Solidarne, broniące najsłabszych, 
z historią opartą na prawdzie. 10 kwietnia mija 5 lat od katastrofy smoleńskiej, w której zginął prezydent Lech Kaczyński i 
95 towarzyszących mu osób. 

Prezydent wszystkich Polaków
P

rof. Lech Kaczyński 
był działaczem Soli-
darności, senatorem, 
posłem, prezesem 
Najwyższej Izby 

Kontroli, ministrem spra-
wiedliwości, prezydentem 
Warszawy i prezydentem 
Rzeczpospolitej Polskiej. 
Mimo że pełnił najwyższe 
funkcje państwowe nigdy 
nie zapomniał o swoich 
związkowych korzeniach. 
Do końca pozostał wielkim 
przyjacielem Solidarności. 
– Zawsze w sercu miał dzia-
łalność związkową. Budował 
struktury Solidarności. Był 
m.in. prekursorem bardzo 
ważnych dla pracowników 
układów zbiorowych pracy. 
Pilnował też, czy pracodawcy 
ich przestrzegają. Gdy go 
zabrakło, to te układy coraz 
częściej są przez nich wypowia-
dane. Gdyby żył, to na pewno 
nie dopuściłby do przyjęcia 
ustawy o nakazie pracy do 
67. roku życia – mówi Piotr 
Duda, przewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność.

– Jako człowiek Solidar-
ności realizował ideę Polski 
solidarnej, w której najistot-
niejsze dla niego były prob-
lemy pracowników, zwykłych 
ludzi. Doskonale znał bolączki 
regionów, w których miesz-
kali. Szczególnie interesował 
go Śląsk – podkreśla Bożena 
Borys-Szopa, była podsekretarz 
stanu w Kancelarii Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego.

Opieka nad najsłabszymi
W trakcie swojej prezydentury 
Lech Kaczyński kładł ogromny 
nacisk na opiekę nad najsłab-
szymi Polakami. W ich obronie 
bardzo często wykorzystywał 
prezydenckie veto. Sprzeciwił się 
komercjalizacji służby zdrowia 
oraz likwidacji Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Nie 
dopuścił do obowiązku szkol-

nego sześciolatków. Dopro-
wadził do znowelizowania 
ustawy o podatku od osób 
fizycznych, wprowadzając 
ulgę na dzieci. – Jego nowela 
ustawy o Państwowej Inspekcji 
Pracy dała większe uprawnienia 
inspektorom, m.in. możliwość 
egzekucji wynagrodzeń. On 
doskonale zdawał sobie sprawę 
z nierównych relacji pomiędzy 
pracodawcą a podwładnym. 

Sądzę, że właśnie dlatego sam 
był niezwykle wyrozumiałym 
szefem – opowiada prezydencka 
minister.

Polityk z wizją
Lech Kaczyński był bardzo 
aktywnym prezydentem w 
dziedzinie polskiej polityki 
zagranicznej. Trafnie oceniał 
zagrożenie, jakie niesie ze 
sobą polityka Rosji pod przy-

wództwem Władimira Putina. 
Broniąc niepodległości Gruzji, 
ostrzegał przed agresją Rosjan 
na inne kraje dawnego tzw. 
bloku wschodniego, w tym 
na Ukrainę. – Gruzini mają dla 
Lecha Kaczyńskiego niebywały 
szacunek za zaangażowanie 
na rzecz obrony zagrożonej 
niepodległości ich państwa. W 
Tbilisi i Batumi jego imieniem 
nazwano ulicę i rondo. To jak 

dotąd jedyny prezydent RP 
uhonorowany w ten sposób 
– podkreśla dr Andrzej Drogoń, 
historyk z Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach.

Pamięć o cichych bohaterach 
– To był też pierwszy prezydent, 
który rozumiał, na czym polega 
budowa polityki historycznej 
opartej na prawdzie i docieranie 
z nią do narodu. Chwała mu za 
to, że jeszcze jako prezydent 
stolicy doprowadził do wybu-
dowania Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Żaden prezy-
dent przed nim nie prowadził 
tak szerokiej polityki orderowej, 
której celem było przywracanie 
pamięci cichym, lokalnym 
bohaterom – wskazuje Andrzej 
Drogoń. Lech Kaczyński m.in. 
pośmiertnie uhonorował w 
Katowicach Ślązaka Henryka 
Sławika za ogromne zasługi w 
ratowaniu Żydów podczas II 
wojny światowej. 

Lech Kaczyński nie zapo-
minał o historii związku. Dla 
członków śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności ważna była jego 
obecność na obchodach rocznic 
pacyfikacji kopalni Wujek 
i podpisania Porozumienia 
Jastrzębskiego.

– Myślę, że prezydentowi 
nie zależałoby na stawianiu mu 
pomników. Bardziej chciałby 
byśmy kontynuowali jego 
wrażliwość społeczną, odkry-
wali prawdę historyczną – 
podkreśla Piotr Duda. 

BEATA GAJDZISZEWSKA
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Chcemy poznać prawdę
Od katastrofy Tu-154 z prezy-
dentem Lechem Kaczyńskim 
na pokładzie, w której zginęło 
96 osób, w tym 8 członków 
załogi mija już 5 lat, a przy-
czyny tej tragedii wciąż nie 
zostały rzetelnie wyjaśnione. 
Polski rząd do tej pory nie 
zdołał sprowadzić z Rosji 
wraku samolotu i oryginałów 
czarnych skrzynek, co umoż-
liwiłoby przeprowadzenie 
wiarygodnego śledztwa.

Jako pierwsi swoje ustalenia 
dotyczące przyczyn katastrofy 
ujawnili Rosjanie. Zostały one 
zawarte w raporcie MAK, który 
pojawił się już w styczniu 2011 
roku. Według raportu całko-
witą winę za katastrofę ponosi 
strona polska. Kilka dni później 
uwagi do raportu wyraziła 
Komisja Badania Wypadków 
Lotniczych Lotnictwa Polskiego 
po kierownictwem ówczes-
nego szefa MSWiA Jerzego 
Millera. Komisja wskazała 
na błędy w organizacji ruchu 
powietrznego na lotnisku w 
Smoleńsku. Nagrania z wieży 
w Smoleńsku ujawnione przez 
zespół Millera potwierdzają, że 

rosyjscy kontrolerzy popeł-
nili wiele błędów. Jednak w 
końcowym raporcie Komisji 
winą za katastrofę obarczona 
została załoga samolotu. Te 
ustalenia zostały podważone 
przez Prawo i Sprawiedliwość, 
które powołało własny zespół 
parlamentarny ds. zbadania 
przyczyn katastrofy.

W dniu katastrofy śledztwo 
rozpoczęła też Wojskowa 
Prokuratura Okręgowa w 
Warszawie.  W 2011 roku do 
odtworzenia i rekonstrukcji 
lotu Tu-154 powołany został 
ponad dwudziestoosobowy 
zespół biegłych. Wnioski 
końcowe z pracy tego zespołu 
zostały już przekazane do 

Naczelnej Prokuratury 
Wojskowej. Biegli uznali, 
że winę za nieumyślne spro-
wadzenie niebezpieczeń-
stwa katastrofy w ruchu 
powietrznym ponoszą piloci 
samolotu oraz kontrolerzy 
lotów w Smoleńsku, którym 
zamierzają postawić zarzuty.

AK
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Ś L Ą S K O - D Ą B R O W S K I  N S Z Z

Bartosz Jakubowski 
CDO24

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2015 roku):   1.750,00 zł
»  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

(w IV kwartale 2014 roku):  4.138,58 zł
» Najniższa emerytura (od 1 marca 2015 roku):  880,45 zł
»  Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności 

do pracy i renta rodzinna (od 1 marca 2015 roku):  880,45 zł
»  Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności 

do pracy (od 1 marca 2015 roku):  675,13 zł
»  Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności 

do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą 
zawodową i renta rodzinna wypadkowa 
(od 1 marca 2015 roku):  1.056,54 zł

»  Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą 
zawodową (od 1 marca 2015 roku):  810,16 zł

Nowe przepisy dotyczące sprzedaży 
konsumenckiej
Codziennie każdy z nas kupuje 
różnego rodzaju towary od 
przedsiębiorców(mówiąc 
potocznie – fi rm). Zdarzają się 
jednak sytuacje, w których zaku-
piony przez nas produkt jest 
dotknięty rozmaitego rodzaju 
wadami. Należy pamiętać, że 
25 grudnia ubiegłego roku 
doszło do znaczących zmian 
w krajowym ustawodawstwie 
dotyczącym uprawnień konsu-
menta w związku z zakupionym 
towarem. Warto zatem zazna-
jomić się z najistotniejszymi 
z nich. 

Przede wszystkim sprze-
dawca odpowiada za jakość 
oferowanych przez siebie 
produktów. W przypadku 
wad fi zycznych produktu odpo-
wiedzialność ta istnieje przez 
2 lata od chwili dokonanego 
zakupu, a 5 lat w przypadku 
zakupu nieruchomości, ale – 
co istotne – jeśli przedmiotem 
sprzedaży jest używana rzecz 
ruchoma, to w umowie można 
ten okres skrócić do jednego 
roku, a więc w odniesieniu 
do sprzedaży rzeczy używa-
nych będzie miał zastosowanie 
krótszy, roczny termin rękojmi. 
Okres rękojmi został zatem 
wydłużony z roku do dwóch 
lat w przypadku rzeczy rucho-
mych i z trzech lat do pięciu lat 
w przypadku nieruchomości. 
Należy również pamiętać, aby 
reklamację złożyć w ciągu 
roku, licząc od dnia stwier-
dzenia wady. Upływ terminu 
do stwierdzenia wady nie 
wyłącza naszych uprawnień 
z tytułu rękojmi, jeżeli sprze-
dawca wadę podstępnie zataił. 
W obecnym stanie prawnym 

zgłaszając wadę do sprzedawcy 
możemy złożyć oświadczenie 
o obniżeniu ceny albo odstą-
pieniu od umowy, chyba że 
sprzedawca niezwłocznie i bez 
nadmiernych niedogodności 
dla nas wymieni rzecz wadliwą 
na wolną od wad albo wadę 
usunie. Powyższe ograniczenie 
nie ma jednak zastosowania, 
jeżeli rzecz była już wymie-
niona lub naprawiana przez 
sprzedawcę albo sprzedawca 
nie uczynił zadość obowiązkowi 
wymiany rzeczy na wolną od 
wad lub usunięcia wady. Nadto 
mamy prawo żądać wymiany 
rzeczy na wolną od wad albo 
usunięcia wady. Sprzedawca 
może odmówić zadośćuczy-
nienia naszemu żądaniu, jeżeli 
doprowadzenie do zgodności 
z umową rzeczy wadliwej w 
sposób przez nas wybrany 
jest niemożliwe albo w porów-
naniu z drugim możliwym 
sposobem doprowadzenia do 
zgodności z umową wymaga-
łoby nadmiernych kosztów. 
Dodatkowo, jeśli zażądamy 
wymiany rzeczy lub usunięcia 
wady albo złożymy oświad-
czenie o obniżeniu ceny, okre-
ślając również kwotę, o którą 
cena miałaby być obniżona, a 
sprzedawca nie ustosunkował 
się do tego żądania w terminie 
czternastu dni, uważa się, że 
żądanie to uznał za uzasad-
nione. Wówczas sprzedawca 
nie korzysta już z ochrony 
prawnej w tym przedmiocie, 
a tym samym musi spełnić 
wystosowane przez nas podczas 
reklamacji żądanie. Trzeba 
jednak pamiętać, że kupujący, 
który wykonuje uprawnienia 

z tytułu rękojmi, jest obowią-
zany na koszt sprzedawcy 
dostarczyć rzecz wadliwą do 
miejsca oznaczonego w umowie 
sprzedaży, a gdy takiego miejsca 
nie określono w umowie – do 
miejsca, w którym rzecz została 
wydana kupującemu (Art. 5612 
K.c.). Zatem w razie uznania 
roszczenia przez sprzedawcę, 
obowiązek dostarczenia do 
niego towaru, lub potencjalny 
koszt przesyłki obciąża nas, jako 
kupujących. Jeżeli jednak ze 
względu na rodzaj rzeczy lub 
sposób jej zamontowania dostar-
czenie jej przez nas sprzedawcy 
byłoby nadmiernie utrudnione, 
wówczas wystarczy udostępnić 
rzecz sprzedawcy w miejscu, 
w którym rzecz się znajduje. 

Istnieje również ryzyko, 
że produkt przez nas zaku-
piony okaże się własnością 
innej osoby niż sprzedawca.
Bez założonego ruchu (wada 
prawna). Jeśli prawowity właś-
ciciel wystąpi do nas z odpo-
wiednim roszczeniem, jesteśmy 
w obowiązku niezwłocznie 
zawiadomić o tym sprzedawcę 
i wezwać go do wzięcia udziału 
w sprawie. Jeżeli tego nie 
zrobimy, a osoba trzecia uzyska 
korzystne dla siebie orzeczenie 
sądowe, sprzedawca zostaje 
zwolniony od odpowiedzial-
ności z tytułu rękojmi za wadę 
prawną o tyle, o ile jego udział 
w postępowaniu był potrzebny 
do wykazania, że roszczenia 
osoby trzeciej były całkowicie 
lub częściowo bezzasadne. 
Po uzyskaniu informacji o 
wadzie prawnej zakupionego 
przez nas produktu należy jak 
najszybciej złożyć sprzedawcy 

oświadczenie o odstąpieniu od 
umowy albo obniżeniu ceny. 
Wówczas możemy żądać od 
niego nie tylko zwrotu ceny 
produktu, ale również napra-
wienia szkody, którą ponie-
śliśmy przez to, że doszło do 
zawarcia umowy, nie wiedząc o 
istnieniu wady, choćby szkoda 
była następstwem okolicz-
ności, za które sprzedawca nie 
ponosi odpowiedzialności, a w 
szczególności możemy żądać 
zwrotu kosztów zawarcia 
umowy, kosztów odebrania, 
przewozu, przechowania i 
ubezpieczenia rzeczy, zwrotu 
dokonanych nakładów w 
takim zakresie, w jakim nie 
odnieśliśmy z nich korzyści, 
oraz zwrotu kosztów procesu.

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

Przypominamy, że osoby 
posiadające Ochronę Prawną 
CDO24 mogą zawsze, na bieżąco 
zasięgnąć dodatkowych infor-
macji w departamencie prawnym 
CDO24 pod numerem telefonu 
801 00 31 38 lub 32 43 43 
105, który działa codziennie 
od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8.00 do 16.30. 
Pozostałe osoby zainteresowane 
posiadaniem ochrony prawnej 
zapraszamy do zapoznania się z 
ofertą CDO24 na stronie inter-
netowej www.cdo24.pl.

Podobnie jak w poprzednich 
latach każdy, kto chciałby 
wesprzeć Fundację Na Rzecz 
Zdrowia Dzieci i Młodzieży 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
im. Grzegorza Kolosy, może 
to zrobić, przekazując 1 proc. 
swojego podatku na rzecz tej 
instytucji.

Pozyskane w ten sposób 
p ien iądze  zos taną  prze -
znaczone na organizację 
l e t n i e g o  w y p o c z y n k u 
dzieci  i  młodzieży z województwa śląskiego oraz 
dofinansowanie kolonii dla dzieci pochodzących z 
najuboższych rodzin. W ciągu 22 lat z oferty Fundacji skorzy-
stały ponad 80 tys. dzieci. – Przekazując 1 proc. podatku 
sami decydujemy o tym na co nasze pieniądze zostaną 
wydane. Dla Fundacji ważne jest każde wsparcie. Dzięki 
niemu możemy dofi nansować wypoczynek najuboższych 
dzieci – mówi Wioletta Sznapka, kierownik Biura Fundacji.

Aby wesprzeć Fundację w części I formularza PIT 
„Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na 
rzecz organizacji pożytku publicznego” wpisujemy 
numer Krajowego Rejestru Sądowego – 0000111954 
(rubryka 131). W rubryce 132 wpisujemy 1% kwoty należnego 
podatku (a więc 1% kwoty z rubryki 126).

Można również przekazać 1%. na rzecz Fundacji wypełniając 
PIT on-line bezpośrednio na stronie internetowej tej 
instytucji: www.fundacja-kolosy.org.pl.

AGA

Pomóż dzieciom – 
przekaż 1% podatku
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– Dzień dobry, dzwonię z przedszkola. Właśnie zwolniło się 
jedno miejsce, a Pani chciała zapisać syna.
– Dziękuję za pamięć, ale syn jest już na studiach.

***
Szef składu opałowego do nowego pracownika:
– Pracujesz ponad miesiąc, a nadal nie odróżniasz węgla od koksu!
– Ale już się od szefa nauczyłem, że tona ma 900 kg. 

***
Zajęcia teoretyczne w jednostce wojskowej. Prowadzący 
sierżant wyrywa do odpowiedzi szeregowego Nowaka:
– Nowak, wyobraźcie sobie sytuację. Pełnicie służbę wartow-
niczą. Jest trzecia w nocy. Nagle widzicie, że w waszym 
kierunku pełznie jakiś człowiek. Co robicie?
– To, co zawsze. Odprowadzam majora Bugałę do jego 
kwatery, panie sierżancie. 

***
Spotykają się dwaj koledzy:
– Cześć stary. Co słychać?
– A, w sobotę na ślubie byłem.
– I jak było?
– No fajnie. O, taką obrączkę mi dali. 

***
Student pyta studenta:
– Powtarzałeś coś przed egzaminem?
– Tak.
– A co?
– Będzie dobrze, będzie dobrze.

***
Przyjeżdża babcia do Jasia i mówi: 
– Wnusiu jakiś ty do mnie podobny 
Rozpłakane dziecko biegnie do mamy i mówi:
– Mamusiu babcia mnie straszy! 

***
Dziadek dał Jasiowi 20 zł na urodziny. 
Mama obserwuje Jasia, wreszcie mówi: 
– Jasiu, podziękuj dziadziusiowi. 
– Ale jak? 
– Powiedz tak, jak ja mówię, gdy tatuś daje mi pieniążki. 
Jasiu zwraca się do dziadzia: 
– Czemu tak mało?

*** 
Moja laska cały czas się żali swoim koleżankom, że nie kupuję 
jej kwiatów. Szczerze mówiąc to ja nawet nie wiedziałem, 
że ona ma jakieś kwiaty na sprzedaż.

***
Pielęgniarka wchodzi do sali i pyta pacjenta:
– Stolec był?
– Ja tu leżę dopiero dwa dni i nie znam jeszcze wszystkich lekarzy. 

***
We furmankę z dużą siłą walnęło BMW. Kierowca wysiadł i patrzy. 
Wóz cały rozwalony, konie leżą w stanie agonalnym, woźnica 
bez nóg. Żal mu się zrobiło koni, więc wyjął pistolet i zastrzelił 
jednego konia, potem drugiego. W końcu podchodzi do woźnicy, a 
ten widząc, co się dzieje, zarzucił kurtkę na obcięte nogi i mówi:
– Panie, mnie nawet nie drasnęło.

***
Przyjechała teściowa i pyta zięcia:
– Co to było takie czarne na patelni? Ledwie co to doszo-
rowałam!
– Powłoka tefl onowa, mamo...

***
Początki motoryzacji. Hrabia jedzie wraz z Janem parowozem. 
Nagle wyprzedza ich bryczka zaprzężona w 4 konie. Hrabia na to: 
– Janie dorzuć węgla. Spójrzmy śmierci w oczy.

WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» NA POCZĄTEK WIEŚĆ ZE ŚWIATA 
nauki. Amerykańscy naukowcy stwier-
dzili ponad wszelką wątpliwość istnienie 
genu sprzątania, który w drodze 
ewolucji wykształcił się u kobiet, nato-
miast u mężczyzn nie występuje. Co 
więcej, z badań wynika, że mężczyźni, 
którzy działają wbrew naturze i sprzą-
tają, stają się z tego powodu przygnę-
bieni i popadają w depresję. W efekcie 
prace domowe wychodzą im jeszcze 
gorzej i zwiększa się u nich ryzyko 
utraty zdrowia. Szkoda tylko, że o 
niezbitym dowodzie na to, że sprzą-
tanie nam szkodzi, przeczytaliśmy już 
po świętach i co gorsza po świątecznych 
porządkach. Najpierw lepiej uwarun-
kowane genetycznie przedstawicielki 
płci przeciwnej zmusiły nas wbrew 
naszej woli i jak się okazuje wbrew 
prawom przyrody do latania po całym 
domu ze ścierką w jednej ręce i mopem 
w drugiej, a teraz mądrale przychodzą 
nam z odsieczą. Tak to już jest z tą całą 
Ameryką. Niby nasi sojusznicy, niby 
tak nas kochają, a nic konkretnego z 
tego nie mamy. Bez względu na to, czy 
chodzi o tarczę chroniącą nas przed 
ruskimi rakietami, czy przed narzeka-
niem i wymówkami płci przeciwnej.

» TRUDNO, NIECH BĘDZIE NASZA 
krzywda. Niektórzy i tak mają gorzej 
niż my. Taki np. Bronek, jak wynika 
z relacji jego małżonki przed każdym 
Lanym Poniedziałkiem musi zabezpie-
czać meble w chałupie folią. Za to samo 
dyngusowe oblewanie wodą w domu 
państwa gajowych toczy się według 
słów pierwszej damy „do pierwszej 
krwi”. Z kolei od kiedy Bronek został 
pierwszym gajowym RP państwo Komo-
rowscy starają się wyjeżdżać „żeby Lany 
Poniedziałek był w terenie i wtedy jest 
bezpiecznie, tylko trzeba opanować 
źródła wody”. My tam w to, co kto robi 
we własnej chałupie i jak lubi świętować 
się nie wchrzaniamy, ale gdyby zdarzyło 
się, że Bronek kiedyś zaprosi was na 
święta, lepiej weźcie ze sobą kask, ochra-
niacz na zęby i kilka szyn ortopedycz-
nych. Tak na wszelki wypadek. 

» PRZEMÓWIŁA PANI GAJOWA, 
przemówił i pan gajowy. Przyzwycza-
iliśmy się, że usta Bronka choć już nie 
zdobi ich wąs, nadal są szczerozłote, 
ale facet ciągle potrafi  nas zaskoczyć. 
W jednym z wywiadów zwierzył się, 
że wbrew obietnicy złożonej podczas 
poprzedniej kampanii wyborczej nadal 
gania po lesie za sarenkami i zają-
cami, tylko że bez fl inty. „Tak, poluję z 
moimi synami, z moim zięciem, moimi 

przyjaciółmi. Na szczęście polowanie 
nie musi polegać na strzelaniu. Ale to 
jest trochę tak jak piwo bezalkoho-
lowe.” Był kiedyś prezydent, który palił 
trawkę, ale się nie zaciągał, inny był 
niewierzący, ale praktykujący. Bronek 
jednak zawstydził ich obu. 

» NIE PRÓŻNUJE RÓWNIEŻ SZTAB 
gajowego. Na facebooku powstał profi l 
„co na to Bronek”. Na owym profi lu 
wrzucane są różne rysuneczki z niby to 
Bronkiem, niby to ilustrujące jego gafy, 
ale tak naprawdę pokazujące, że to w 
gruncie rzeczy fajny i sympatyczny 
chłopina. Internauci szybko wykryli, 
że za przedsięwzięciem stoi komitet 
wyborczy gajowego, a wrzucane tam 
treści to nic innego jak ordynarna 
agitka. Długo zastanawialiśmy się, jak 
spuentować niniejszą wieść, ale lepiej 
od nas zrobił to jeden z fejsbukowi-
czów, który pod najnowszym prze-
śmiesznym oraz arcyzabawnym rysun-
kiem o perypetiach Bronka napisał: 
„Wygrywacie w kategorii: Najbardziej 
drętwy, czerstwy i nieśmieszny profi l 
na fejsie”. Za puentę dziękujemy, hono-
rarium nie przewidujemy. 

» ŻEBY NIE BYŁO, ŻE UWZIĘLIŚMY 
się na gajowego, teraz słów kilka o 
pomyśle sztabowców Andrzeja Dudy. 
Otóż w Ameryce od jakiegoś czasu trwa 
moda na czytanie przez różne sławne 

osoby nieprzychylnych internetowych 
komentarzy na swój temat. No wiecie, 
kupa śmiechu i ubaw po pachy. Otóż 
piarowcy Andrzeja postanowili zrobić 
coś podobnego na prima aprilis. Sami 
nie wiemy, co było bardziej drętwe 
– internetowe komentarze, które 
czytał pan kandydat, jego riposty czy 
muzyczka towarzysząca całemu przed-
stawieniu. Nie wiemy też, kto był tym 
widowiskiem bardziej zażenowany 
– my widzowie, czy Andrzej, któremu 
kazali się wydurniać. Stawiamy na 
remis, bez wskazania. 

» A NA KONIEC WIEŚĆ, KTÓRA 
pomoże wam pozbyć się wyrzutów 
sumienia po świątecznym obżar-
stwie i spokojnie przystąpić do doja-
dania resztek z lodówki. Otóż w 
święta pokarmów i napojów wsze-
lakich nie odmawiali sobie również 
nasi wybrańcy i ich świty. Jak donosi 
dziennik Fakt, w większości mini-
sterstw zorganizowano tradycyjne 
„jajeczko”. Dla przykładu wyżerka 
urzędników Ministerstwa Sportu za 
pieniądze podatników kosztowała 
skromne 16 tys. zł. Skoro ważniaki z 
rządu mogły sobie pofolgować, to i 
nam szaraczkom było wolno. Szkoda 
tylko, że centymetrów w pasie przy-
było wszystkim, a złotówek w portfe-
lach ubyło tylko nam. 

GOSPODZKI&PODRÓŻNY
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ROZBAWIŁO nas to

Autopromocja

Czy w Twoim miejsCzy w Twoim miejscu pracy przestrzegane są przepisy prawa pracy?cu pracy przestrzegane są przepisy prawa pracy?
Czy Twoje stanowisko pracy jest bezpieczne?Czy Twoje stanowisko pracy jest bezpieczne?

Czy w pracy Czy w pracy potrzebujesz pomocy?potrzebujesz pomocy?

ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ.ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ.

ZORGANIZOWANI MAJĄ LEPIEJ!ZORGANIZOWANI MAJĄ LEPIEJ!
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I ZAŁÓŻ ZWIĄZEK:SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I ZAŁÓŻ ZWIĄZEK:

tel.:tel.:  32 728 41 13 32 728 41 13 e-mail:e-mail:  rozwoj@solidarnosckatowice.plrozwoj@solidarnosckatowice.pl


