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Paweł Kukiz:  Walczę o stworzenie 
systemu, w którym obywatel jest 
pracodawcą polityka i może tego 
polityka odwołać. » STRONA 4

Andrzej Duda:  Odbudowa przemysłu 
oznacza tworzenie nowych miejsc 
pracy dających godne zarobki dla 
tysięcy Polaków. » STRONA 4

Inicjatywa ustawodawcza, możliwość rozpisania referendum ogólnokrajowego, prawo veta i aktywna rola w 
kształtowaniu polityki gospodarczej – to realne i bardzo mocne instrumenty, którymi dysponuje prezydent w polskim 
systemie politycznym. Wybory prezydenckie mogą rozpocząć proces przywracania państwa obywatelom.

Wybory to szansa na realną zmianę 
G

dyby w dobie-
gającej  końca 
kadencji prezy-
dentem był ktoś 
inny niż Bronisław 

Komorowski, dzisiaj najpraw-
dopodobniej nie mielibyśmy 
podwyższonego wieku emery-
talnego, zmuszającego ludzi 
do pracy aż do śmierci, nie 
mielibyśmy antypracowni-
czych zmian w Kodeksie pracy 
i wielu innych szkodliwych dla 
pracowników ustaw. Gdyby w 
pałacu prezydenckim zasiadał 
reprezentant obywateli, a nie 
rządzącego układu politycz-
nego, jest więcej niż pewne, 
że już dawno wzmocniona 
zostałaby instytucja referendum 
ogólnokrajowego, a obywa-
tele odzyskaliby kontrolę nad 
rządzącymi i większy wpływ na 
najważniejsze dla ich codzien-
nego życia decyzje. Innymi 
słowy spełnione zostałyby 
najważniejsze postulaty NSZZ 
Solidarność, które związek 
powtarza od lat i o które głośno 
upominał się chociażby podczas 
Ogólnopolskich Dni Protestu 
we wrześniu 2013 roku. 

Strażnik praw obywateli
Choć w polskim systemie poli-
tycznym to nie prezydent 
odgrywa pierwszoplanową rolę 
w tworzeniu prawa, Konstytucja 
wyposaża głowę państwa w 
szereg narzędzi, za pomocną 
których może skutecznie 
wpływać na ten proces. Przede 
wszystkim jednak mocna 
pozycja prezydenta wynika z 
faktu, że jest on wybierany w 
powszechnych, bezpośrednich 
wyborach. Silny demokratyczny 
mandat sprawia, że sprowa-
dzanie roli głowy państwa 
do funkcji wyłącznie repre-
zentacyjnych jest co najmniej 
nieporozumieniem. Prezydent 
wybierany bezpośrednio przez 
obywateli jest tych obywateli 
najwyższym przedstawicielem i 
strażnikiem ich interesu ponad 
politycznymi podziałami. Ma 
obowiązek bronić praw obywa-
teli przed zakusami polityków 
kierujących się partykularnym, 
partyjnym interesem. Powi-
nien wprowadzać do debaty 
publicznej najważniejsze dla 
obywateli sprawy i wspierać 
obywatelskie inicjatywy. 

Konstytucyjne uprawnienia
Instrumentów do realizacji tego 
celu wynikających wprost z jego 
konstytucyjnych uprawnień 
prezydent RP ma pod dostat-
kiem. Jednym z najważniej-
szych jest prawo veta wobec 
ustaw uchwalonych przez 
parlament. Głowa państwa, 
kierując się ważnym inte-
resem społecznym i dbałością 
o jakość stanowionego prawa, 
może odmówić podpisania 
ustawy lub skierować ją do 
Trybunału Konstytucyjnego 
w celu zbadania zgodności jej 
zapisów z ustawą zasadniczą. 
Prezydenckie veto, może co 
prawda zostać odrzucone przez 

Sejm większością 3/5 głosów w 
obecności co najmniej połowy 
posłów, jednak przy obowiązu-
jącej w Polsce proporcjonalnej 
ordynacji wyborczej w zasadzie 
nie zdarza się, aby koalicja 
rządząca dysponowała tak 
dużą liczbą głosów w Sejmie. 
Prezydent ma też możliwość 
zwołania Rady Gabinetowej, 
czyli posiedzenia rządu pod 
jego przewodnictwem oraz 
ogłoszenia za zgodą Senatu 
ogólnopolskiego referendum. 
Posiada też inicjatywę usta-
wodawczą, co w sytuacji, gdy 
wszelkie obywatelskie projekty 
ustaw są odrzucane przez 
parlamentarną większość w 

pierwszym czytaniu lub kiero-
wane do sejmowej zamrażarki, 
mogłoby stanowić dla tego 
typu obywatelskich inicjatyw 
nieocenione wsparcie.

Promotor polskiego przemysłu
Z racji swojego silnego demo-
kratycznego mandatu głowa 
państwa może również być 
aktywnym uczestnikiem kreo-
wania polityki gospodarczej i 
przemysłowej państwa. Prezy-
dent mógłby skutecznie zaini-
cjować proces odbudowy 
polskiego przemysłu, choćby 
poprzez skupienie wokół siebie 
przedstawicieli pracodawców 
i związków zawodowych oraz 

wszystkich organizacji i środo-
wisk społecznych wynoszących 
na sztandary postulat rein-
dustrializacji gospodarki czy 
gruntownej reformy polskiego 
systemu podatkowego. Korzy-
stając ze swoich kompetencji, 
prezydent mógłby stać się 
promotorem polskiego prze-
mysłu zarówno w kraju, jak i 
zagranicą oraz propagatorem 
idei patriotyzmu gospodar-
czego. Niestety obecnie urzę-
dująca głowa państwa woli 
w blasku fl eszy ogłaszać, że 
helikoptery dla polskiej armii 
zamiast zakładów ze Świdnika 
dostarczy francuski Airbus. To 
tylko jeden z przykładów na 

to, jak Bronisław Komorowski 
postrzega kwestie gospodarcze 
i konieczność ochrony rodzi-
mego przemysłu. 

Wybory prezydenckie to 
pierwszy i zarazem konieczny 
krok do celu, którym jest 
przełamanie zabetonowanej 
sceny partyjnej i odzyskanie 
państwa dla obywateli. Bez 
prawdziwie obywatelskiego 
prezydenta szansa na jaką-
kolwiek realną zmianę jest 
wyłącznie iluzoryczna. Patrząc 
na przebieg kończącej się 
prezydenckiej kadencji, za 
kolejne pięć lat może być już 
za późno. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK
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II 
wojna światowa zakończyła się 70 
lat temu. Przez całe dzieciństwo 
wmawiano mi, że Polacy tę wojnę 

wygrali. Wmawiała szkoła, książki i 
telewizja. Wierzyłem w to. Jak wszystkie 
dzieci bawiłem się w bohaterów serialu 
„Czterej pancerni i pies”. Chciałem być 
blond Jankiem. Każdy chłopiec chciał. 
Miałem czołg w beczce na deszczówkę 
i czapkę tzw. uszankę, która robiła za 
hełmofon. Lufą czołgu był gruby patyk. 
I lałem w wyobraźni tych cholernych 
Niemców. Trup germańskiego najeźdźcy 
gęsto słał się na podwórku rodzinnego 
domu. Wierzyłem, że jeden Rudy 102 
z polską załogą jest w stanie rozwalić 
całą dywizję niemieckich przygłupów 
w dziwacznych hełmach. 

Pierwszych prawdziwych Niemców 
poznałem w pierwszej połowie latach 
80-tych. I tych podobno dobrych z NRD i 
tych podobno złych z RFN. Już poznając 
tych dobrych przeżyłem ogromny dyso-
nans poznawczy. Do NRD pojechałem 
na obóz harcerski. Co prawda niemieccy 
pionierzy wyglądali tak samo, jak widy-
wani na ilustracjach w książkach i w 
gazetach pionierzy radzieccy, mieli białe 
koszule i czerwone chusty, ale widziałem, 
że mieszkają w dużo bogatszym kraju. Po 
raz pierwszy jadłem wtedy takie zielone 
jabłka, które ku mojemu zdumieniu nie 
były kwaśne, tylko słodkie. Dziś są w 
każdym markecie. Po raz pierwszy jadłem 
salami. Dziwne, ale dobre. Zazdrościłem 
im sklepów pełnych różnych towarów, 
sklepu zabawkowego z kolejkami PIKO. 
Pomyślałem, że życie jest niesprawied-
liwe. Przecież to my wygraliśmy wojnę. 
Przecież przeszli kościuszkowcy szlakiem 
bojowym od Lenino do Berlina, aby ukarać 
Niemców za zdradziecką napaść na Polskę. 
Nasz Rudy 102 z palcem w lufi e rozwalał 
ich dziadków ciamajdów w dziwnych 
hełmach, więc co to ma znaczyć? Karmiony 
peerelowską propagandą byłem skłonny 
uwierzyć, że NRD zamieszkują ci dobrzy 
Niemcy, którzy byli antyhitlerowcami i 
w nagrodę za tę wspaniałą postawę oraz 

walkę na rzecz pokoju na świecie miesz-
kają teraz w dobrobycie. 

Niedługo potem odwiedziłem z rodzi-
cami ich przyjaciół, którzy dawno, dawno 
temu wyjechali z Polski do swoich rodzin 
w tych złych Niemczech. Na granicy przez 
wagon przetoczyły się oddziały dobrych 
Niemców z psami, otwierając ściany i sufi ty 
w poszukiwaniu kontrabandy. Wyglądali 
trochę jak ci hitlerowcy z „Czterech pancer-
nych”, ale mieli inne mundury. Pamiętam, 
jak po przejechaniu granicy pomiędzy 
dobrymi, a złymi Niemcami pasażerowie 
oddychali z ulgą, a ojciec powiedział coś, 
czego wówczas nie rozumiałem. „No, to 
jesteśmy za żelazną kurtyną”. 

A za tą żelazną kurtyną świat był 
po prostu przepiękny. Piękne domy, 
piękne samochody, bogactwo. Przyja-
ciele rodziców na co dzień pracowali 
w fabryce taśm i tasiemek. On na cały 
etat, ona na pół etatu. Mieli przepiękny 
domek z ogródkiem, dwa samochody, 
dwa telewizory. A wokół wszędzie stało 
pełno takich domów, wszystko ociekało 
nigdy nie widzianym z pokładu mojego 
Rudego bogactwem, a sklepy były pełne 
towarów, które widziałem wcześniej tylko 
w zagranicznych katalogach. Długo by 
opisywać. To był szok. I pamiętam, że 
gdy przekraczaliśmy żelazną kurtynę z 
powrotem, tata mruknął: „A podobno 
to my wygraliśmy II wojnę światową”. 

Dziś już jestem duży i wiem, że nie 
wygraliśmy. Ale co innego mnie dręczy. Nie 
mogę się pozbyć wrażenia, że ta żelazna 
kurtyna wcale 26 lat temu nie została 
podniesiona, a jedynie lekko uchylona 
i przesunięta na piastowską granicę na 
Odrze i Nysie Łużyckiej.

JEDEN Z DRUGĄ;)
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INNI napisali

KRÓTKO 

LICZBA tygodnia

70
lat temu zakończyła się II wojna światowa w Europie. 
7 maja 1945 roku w kwaterze głównej wojsk alianckich 
w Reims we Francji Niemcy podpisały akt kapitulacji 
na froncie zachodnim przed przedstawicielami armii 
USA i Wspólnoty Brytyjskiej. W nocy z 8 na 9 maja w 
Berlinie powtórzono akt bezwarunkowej kapitulacji 
Wehrmachtu i innych sił zbrojnych III Rzeszy przed 
przedstawicielami trzech mocarstw sojuszniczych 
– USA Wielkiej Brytanii i ZSRR. Polska w wyniku działań 
wojennych oraz zbrodni i represji hitlerowskich Niemiec 
oraz Związku Radzieckiego poniosła największe straty 
zarówno w wymiarze biologicznym, jak i materialnym 
spośród wszystkich państw zaangażowanych w ten 
konfl ikt. Pod naciskiem mocarstw Polska musiała 
również odstąpić Związkowi Radzieckiemu 48 proc. 
swojego przedwojennego terytorium.

CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: esm
en

Wysokie premie w 
zakładach Porsche

P
racownicy Porsche w zamian za dobrze 
wykonywaną pracę w ubiegłym roku 
dostali po ok 9 tys. euro specjalnej 

premii. W przeliczeniu na złotówki to 
prawie 40 tys. zł. 

Porsche zatrudnia ok. 14,6 tys. osób. 
Premie w wysokości od 8,6 tys. do 9,4 tys. 
euro otrzymają wszyscy pracownicy również 
ci zatrudnieni w niepełnym wymiarze 
godzin oraz osoby nowo przyjęte. Łącznie 
koncern przeznaczy na premie dla swoich 
pracowników ponad 125 mln euro. 

Pieniądze zostaną podzielone. Niespełna 
8 tys. euro zostanie wypłacone pracow-
nikom w gotówce, a pozostała część zasili 
ich konta w funduszu emerytalnym. 

Jak podkreślił szef Porsche Matthias Müller 
nagroda jest wyrazem podziękowania dla 
pracowników za „bardzo dobrą pracę w 
zeszłym roku”. Decyzja zarządu koncernu 
Porsche jest diametralnie odmienna od 
sposobu traktowania pracowników przez 
działające w Polsce fabryki motoryzacyjne. 
W tyskim Fiacie pracownicy wciąż nie 
mogą się doprosić o pierwszą od wielu lat 
podwyżkę w wysokości 500 zł brutto, choć 
co roku wypracowują milionowe zyski, a 
fundusz płac stanowi w fi rmie zaledwie 
ok. 2 proc. wszystkich kosztów.

Strajk maszynistów 
Deutsche Bahn  

4 
maja kolejny już w ostatnim czasie 
strajk rozpoczęli niemieccy maszyniści 
pociągów pasażerskich. Dzień wcześ-

niej stanęły pociągi towarowe. 
Pociągi pasażerskie w Niemczech zatrzy-

mały się 4 maja o godz. 2.00 w nocy. Z kolei 
3 maja o godz. 17.00 akcję strajkową rozpo-
częli pracownicy przewoźnika towarowego. 
Strajk ogłoszony przez związek zawodowy 
maszynistów GDL ma potrwać do 10 maja. 

W pierwszym dniu protestu na tory nie 
wyjechała jedna trzecia pociągów dale-
kobieżnych i od 15 do 60 proc. pociągów 
obsługujących połączenia regionalne. 

Protest niemieckich maszynistów ma 
podłoże płacowe. Kolejarze domagają się 
podwyżki płac o 5 proc. oraz skrócenia tygo-
dniowego czasu pracy o godzinę. Kolejna 
tura rozmów związkowców z zarządem DB 
nie przyniosła porozumienia. W odpowiedzi 
na postulaty strony związkowej pracodawca 
zaproponował podwyżkę płac od 1 lipca 
w dwóch etapach łącznie o 4,7 proc. oraz 
jednorazową premię w wysokości 1000 
euro, która miałaby zostać wypłacona 
do końca czerwca. Ta propozycja została 
jednak odrzucona przez strajkujących. Strajk 
maszynistów DB to już 8 tego typu akcja 
protestacyjna w ciągu ostatnich 9 miesięcy. 

Puste bankomaty 
w Berlinie

Z
astrajkowali również niemieccy 
konwojenci z fi rmy Prosegur dostar-
czający pieniądze do bankomatów. 

Rozpoczęty 28 kwietnia protest ma charakter 
bezterminowy. Jak ogłosili przedstawiciele 
niemieckiego związku zawodowego Ver.di, 
który zorganizował protest, podjęcia pracy 
odmówiło 150 z ok. 350 pracowników fi rmy. 

Prosegur obsługuje berlińskie banko-
maty Deutsche Bank, Berliner Bank, 
Postbank, Commerzbank, Sparda-Bank 
w Brandenburgii także Sparkasse. Skutki 
protestu będą najboleśniejsze dla klientów 
Berliner Bank, który zrezygnował z 
placówek z personelem, przez co klienci 
są zdani tylko i wyłącznie na bankomaty. 

– Nie wiadomo kiedy strajk dobiegnie 
końca. Może to być dzisiaj, a może potrwać 
cztery tygodnie, wszystko zależy od tego, jak 
zareaguje fi rma. Teraz wiele bankomatów 
jest pustych i w następnych dniach presja 
wywierana na fi rmę będzie coraz większa 
– powiedział niemieckim dziennikarzom 
Andreas Splenemann, rzecznik Ver.di.  

Protestujący domagają się podwyższenia 
dodatków urlopowych oraz świątecz-
nych. Żądają również lepszej ochrony 
pracowników w ich niebezpiecznej pracy.

OPRAC. ŁK

Miałem czołg w beczce na 
deszczówkę i czapkę uszankę, 
która robiła za hełmofon. Trup 
najeźdźcy gęsto słał się na 
podwórku rodzinnego domu.Porozumienie w PSG

» POD KONIEC KWIETNIA SOLIDARNOŚĆ Z 
POLSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA podpisała z 
zarządem fi rmy porozumienie dotyczące wstrzymania 
zmian organizacyjnych w spółce, które mogłyby skutkować 
redukcją etatów. Ustalono, że do 30 czerwca przyszłego 
roku pracodawca nie będzie przenosił pracowników do fi rm 
zewnętrznych i nie przeprowadzi zwolnień grupowych.
Zgodnie z podpisanym porozumieniem wstrzymane zosta-
nie wydzielanie do spółek zewnętrznych części usług m.in. 
odczytów gazomierzy i kontroli nielegalnego poboru gazu. 
Plany dotyczące takiej reorganizacji zarząd PSG przedstawił 
w październiku ubiegłego roku. – Obawialiśmy się ogromnej 
redukcji etatów, ochrona miejsc pracy była dla nas prioryte-
tem – mówi Bogdan Stępiński, przewodniczący zakładowej 
Solidarności. 
Oprócz wstrzymania zmian w strukturze fi rmy związkowcy 
wynegocjowali nagrodę roczną w wysokości 2500 zł brutto 
dla wszystkich pracowników PSG. – Taka nagroda była wypła-
cana załodze przez ostatnich 10 lat, ale w 2015 roku została 
usunięta przez pracodawcę z planu gospodarczego spółki. 
Przywrócenie jej było jednym z naszych najważniejszych 
postulatów płacowych – dodaje Stępiński. Uzgodniono także, 
że przed Świętami Bożego Narodzenia pracownicy otrzymają 
premię wynoszącą 1350 zł brutto. Kolejny zapis porozumie-
nia dotyczy ustalenia do 31 sierpnia zasad podziału między 
pracowników kwoty 26 mln zł.
Po podpisaniu porozumienia z zarządem PSG związkowcy 
odwołali pikietę, która miała się odbyć 8 maja przed siedzibą 
Ministerstwa Skarbu Państwa.
Polska Spółka Gazownictwa wchodzi w skład Grupy Kapitało-
wej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Firma zatrud-
nia ok. 11 tys. pracowników i obejmuje 6 oddziałów: Gdańsk, 
Zabrze, Warszawa, Poznań, Tarnów i Wrocław.

Kiszczak może być sądzony
» 5 MAJA SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE 
ZDECYDOWAŁ, że były szef MSW Czesław Kiszczak może 
być sądzony za wprowadzenie stanu wojennego. Zdaniem 
sądu stan zdrowia komunistycznego generała może utrudniać 
udział w procesie, ale go nie uniemożliwia.
W 2012 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok ska-
zujący Kiszczaka na 2 lata w zawieszeniu za udział w grupie 
przestępczej przygotowującej stan wojenny. Od tego wyroku 
odwołała się obrona generała, a SA zawiesił sprawę z uwagi 
na zły stan zdrowia Kiszczaka. Po interwencji IPN Sąd Ape-
lacyjny w lipcu ubiegłego roku zlecił ponowne przebadanie 
generała. Jednak były szef MSW nie stawił się na badania, 
które miały zostać przeprowadzone w Gdańsku, argumentując 
że nie pozwala mu na to zdrowie. Dlatego w grudniu 2014 
roku został dowieziony na badania karetką w towarzystwie 
policji. Po badaniach biegli stwierdzili, że Kiszczak może 
uczestniczyć w procesie, a 2 kwietnia tego roku Sąd Apela-
cyjny zdecydował o odwieszeniu procesu odwoławczego. W 
wyroku wydany 5 maja SA oddalił zażalenie obrony generała 
na wznowienie procesu. Zdaniem sędziów zażalenie było 
bezzasadne. Wyrok jest ostateczny.

OPRAC. AGA
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Zarząd FCA lekceważy pracowników
Kolejna runda rozmów płacowych 
w Fiat Chrysler Automobiles 
Poland z udziałem przedstawiciela 
włoskich władz koncernu zakoń-
czyła się fi askiem. Reprezentant 
zarządu FCA nie przedstawił 
żadnych nowych propozycji 
dotyczących podwyżek wyna-
grodzeń w tyskiej fabryce. 

– Władze koncernu z Turynu 
pokazały, że niepoważnie trak-
tują polskich pracowników 
– powiedziała po spotkaniu 
Wanda Stróżyk, przewodnicząca 
Solidarności w FCA Poland.

Poprzednie spotkanie, w 
którym wzięli udział przed-
stawiciele zarządu koncernu z 
Turynu odbyło się dwa tygodnie 
wcześniej, 21 kwietnia. Władze 
FCA zobowiązały się wówczas, że 
do 5 maja przeanalizują argumenty 
przedstawiane przez związki 
zawodowe. W ciągu minionych 
dwóch tygodni miały być także 
prowadzone robocze rozmowy 
między związkowcami i polskim 
zarządem fabryki. Wynik tych 
rozmów miał zostać przedsta-
wiony właśnie podczas spotkania 

5 maja. – Nic takiego się nie stało, 
zarząd nie wysunął żadnych 
rozwiązań, które pracownicy 
byliby w stanie zaakceptować 
– dodaje Wanda Stróżyk.

Tymczasem podczas wtor-
kowych rozmów przedstawi-
ciel włoskich władz koncernu 

zapowiedział po raz kolejny, że 
władze z Turynu rozważą argu-
menty wysuwane przez związki 
zawodowe, tyle że ostatecznie 
odniesie się do nich polski zarząd 
fabryki. – To tylko niezrozumiała 
gra na zwłokę i odbijanie piłeczki 
– podkreśla przewodnicząca.

Wanda Stróżyk zaznacza, że 
zamiast konkretnych rozwiązań 
dotyczących podwyżek wyna-
grodzeń przedstawiciel władz z 
Turynu zaproponował dodat-
kowe premie dla pracowników 
fabryki. – Dla nas najważniejszy 
jest wzrost płac, o premiach 
chętnie porozmawiamy, ale 
wtedy, gdy ten postulat zostanie 
zrealizowany – mówi.

Spór dotyczący wzrostu płac 
trwa w tyskim Fiacie od wielu 
miesięcy. Solidarność domaga 
się podwyżek w wysokości 500 
zł brutto dla wszystkich pracow-
ników fabryki. Związkowcy 
podkreślają, że w fabryce od 
wielu lat nie było zbiorowych 
podwyżek, mimo że zakład 
przynosi kilkaset milionów zysku 
rocznie. W odpowiedzi zarząd 
fi rmy zaznaczył, że może dać 
jedynie 100 zł podwyżki. Wzrost 
płac o kwotę dwa razy wyższą 
uzależnił od zgody związków 
zawodowych na wydłużenie 
okresów rozliczeniowych czasu 
pracy do 12 miesięcy.

AGA

Zmiany w KW
Najprawdopodobniej 8 maja 
zakończy się proces prze-
chodzenia części kopalń 
Kompani i  Węglowej  do 
nowych właścicieli. Następnie 
na bazie 11 pozostałych 
kopalń i 5 zakładów nale-
żących do spółki powstanie 
nowa Kompania Węglowa.

30 kwietnia rozdzielono 
kopalnie Sośnica i Makoszowy. 
W tym samym dniu podpi-
sano umowę notarialną doty-
czącą nieodpłatnego zbycia 
do Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń kopalni Makoszowy. 
4 maja zarządy KW i SRK 
zawarły analogiczną umowę 
w sprawie kopalni Brzeszcze. 
Kopalnie przekazane do 
SRK mają przejść tam proces 
naprawczy zanim trafią do 
nowych właścicieli. 

8 maja do SRK ma trafić 
również kopalnia Centrum, 
będąca do tej pory częścią 
KWK Bobrek-Centrum. W 
tym samym dniu ma zostać 
zawarta umowa sprzedaży 
kopalń Bobrek i Piekary do 
spółki Węglokoks Kraj. 

Kolejnym etapem restruk-
turyzacji  spółki  ma być 
wniesienie pozostałych 11 
kopalń i 5 zakładów do nowej 
Kompanii Węglowej. Proces 
ten zgodnie z zapowiedziami 
zarządu KW ma się zakończyć 
do końca czerwca. 

KAR

Pracownicy Konsorcjum Ochrony Kopalń – spółki zajmującej się ochroną zakładów wchodzących w 
skład Kompanii Węglowej – otrzymali gwarancje zatrudnienia do końca 2017 roku. Jest to najważniejszy 
zapis porozumienia podpisanego 4 maja przez związki zawodowe działające w KOK i zarząd KW.

Gwarancje pracy i stałe umowy
L

udzie obawiali się, 
że stracą pracę w 
tych kopalniach, 
które zostaną prze-
kazane do innych 

firm: Węglokoksu, Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń i 
Tauronu. Po podpisaniu poro-
zumienia pojawiła się nadzieja 
na stabilizację, nastroje w 
naszej fi rmie uspokoiły się, 
mamy gwarancje na ponad 
dwa lata – mówi Wiesław 
Różański, przewodniczący 
Międzyzakładowej Orga-
nizacji Związkowej NSZZ 
Solidarność Konsorcjum 
Ochrony Kopalń.

Związkowcom udało się 
uratować ok. 200 miejsc pracy. 
Ze względu na kompromis 
os iągnięty  z  zarządem 
Kompanii Węglowej odwo-
łana została manifestacja, 
która 6 maja miała się odbyć 
przed Śląskim Urzędem Woje-
wódzkim i siedzibą Kompanii 
Węglowej.

Jak informuje Wiesław 
Różański, zarząd Kompanii  
zobowiązał się również, że nie 
będzie zmieniał pracownikom 
KOK umów o pracę na umowy 
cywilnoprawne. Zatrudnianie 
pracowników na śmieciów-
kach jest normą niemal we 
wszystkich agencjach ochro-
niarskich działających na 
rynku. – Nasz właściciel też 
zaczął iść w tym kierunku 
i ciąć koszty zatrudnienia, 
tłumacząc, że chce dojść do 
stawek rynkowych. Tylko że 
te stawki i zatrudnianie ludzi 

na śmieciówkach można okre-
ślić tylko jednym słowem: 
patologia – dodaje Ryszard 
Pradela, wiceprzewodni-
czący Solidarności w KOK. 
Związkowcy podkreślają, 
że wynagrodzenia około 
70 proc. pracowników KOK 

są zbliżone do płacy mini-
malnej. – Zarabiamy niewiele, 
a pracodawca i tak cały czas 
szuka na nas oszczędności. 
Na takie postępowanie nie 
ma naszej zgody – podkreśla 
przewodniczący Solidarności 
w Konsorcjum.

Konsorcjum Ochrony 
Kopalń to spółka należąca 
do Kompanii Węglowej. 
Została powołana w 2006 
roku w wyniku połączenia 
dwóch firm: Nadwiślań-
skiego Zakładu Ochrony 
Mienia i spólki Kopalnie 

Rudzkie. W KOK zatrudnio-
nych jest w sumie ok. 1200 
pracowników. Jak informuje 
Wiesław Różański, firma 
będzie ochraniała kopalnie i 
obiekty, które wejdą w skład 
nowej Kompanii Węglowej.

AGNIESZKA KONIECZNY

KRÓTKO 
Nagroda z okazji Dnia Hutnika 
w ArcelorMittal Poland
» PRACOWNICY ARCELORMITTAL POLAND W DĄ-
BROWIE GÓRNICZEJ otrzymają dodatek w wysokości 326 
zł z okazji Dnia Hutnika. 
Dodatek z okazji branżowego święta został zagwarantowany 
załodze fi rmy zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy. Zgodnie z nimi jego wysokość powinna wynieść 6 proc. 
średniej płacy w spółce z pierwszego kwartału danego roku, 
ale nie może być niższa niż 250 zł. – Pracodawca poinfor-
mował, że w tym roku dodatek wyniesie 326,12 zł i zostanie 
wypłacony pracownikom wraz z wynagrodzeniem za kwiecień, 
czyli do 10 maja – poinformował Lech Majchrzak, wiceprze-
wodniczący Solidarności w dąbrowskim oddziale AMP.
Jak informuje wiceprzewodniczący zakładowej Solidarno-
ści, pracownicy fi rmy otrzymują również stały dodatek do 
wynagrodzenia wynikający z Karty Hutnika. Jego wysokość 
jest uzależniona od stażu pracy w hutnictwie. Po 5 latach 
pracy wynosi on 5 proc. płacy zasadniczej. Wraz z każdym 
przepracowanym rokiem wysokość dodatku wzrasta o 1 proc., 
maksymalnie do 26 proc.
W oddziale ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej 
zatrudnionych jest ok. 2900 pracowników. W sumie w AMP 
pracuje blisko jedenaście tysięcy osób, z czego ponad 9 ty-
sięcy w hutach należących do koncernu, a 1700 w Koksowni 
Zdzieszowice.

AK

Foto: TŚD

Foto: fi atpress.pl
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To granat, który 
rozwali partiokrację

Priorytet: obniżenie 
wieku emerytalnego

Ostatnie sondaże dają Pa-
nu nawet ponad 10 proc 
poparcia. Wierzy Pan w 
zwycięstwo w wyborach 
prezydenckich?

– Kiedy wchodzisz na ring, 
to chcesz wygrać. Nie idziesz 
po to, żeby dostać bombki, 
tylko żeby pokonać prze-
ciwnika. To po pierwsze. Po 
drugie, im więcej uda nam 
się zgromadzić głosów przy 
urnach 10 maja, tym szybszy 
będzie proces przywrócenia 
państwa obywatelom, zmiany 
Konstytucji, zmiany ustroju 
państwa poprzez wprowa-
dzenie jednomandatowych 
okręgów wyborczych w 
wyborach do Sejmu. To, co 
do tej pory udało się osiąg-
nąć, to nie jest mój sukces, 
tylko obywateli. Ja jestem 
tylko spoiwem, które łączy 
tych wszystkich ludzi i śro-
dowiska, które zdają sobie 
sprawę, że obecny system 
jest po prostu zły. 
JOW-y wystarczą, aby ten 
system zmienić?

– JOW-y to początek, to 
granat, który rozwali tę par-
tiokrację, tę wszechwładzę 
partyjnych klanów. W obec-
nym systemie polityk jest 
panem obywatela w dodatku 
za tego obywatela pienią-
dze. Posłowie nie boją się 
wyborców tylko partyjnego 
wodza, bo to on umieszcza 
ich na listach wyborczych. 
Ja walczę o stworzenie sy-
stemu, w którym obywatel 
jest pracodawcą polityka i 
może tego polityka odwołać, 
kiedy ten się nie sprawdzi. 
To obywatel, a nie partyjny 
wódz ma decydować, kto 
będzie go reprezentował 
w Sejmie. 
Dzisiaj tak nie jest?

– Oczywiście, że nie. 
Mamy do czynienia z 
jakąś neoarystokracją, 
która uwłaszczyła się na 
narodzie i od 26 lat wy-
biera spomiędzy siebie, kto 
przez następne 4 lata będzie 
łupił obywateli. W sytua-
cji, gdy wodzowie partyjni 
układają listy przed wybo-
rami do Sejmu, już przed 
pójściem do urn możemy w 
przybliżeniu powiedzieć, kto 
w tym Sejmie po wyborach 
zasiądzie.
Sam prezydent nie wystar-
czy do zmiany systemu...

– Prezydent może zai-
nicjować taką zmianę. Ma 
możliwość rozpisania refe-
rendum ogólnokrajowego za 
zgodą Senatu, ma inicjatywę 
ustawodawczą, ma możliwość 
zwołania Rady Gabinetowej 
i przede wszystkim veto-
wania antyobywatelskich i 
antyspołecznych ustaw. Po 
wyborach prezydenckich 
kolejnym celem są jesienne 

wybory parlamentarne i 
stworzenie szerokiego ruchu 
obywatelskiego, podkre-
ślam: ruchu, a nie partii, 
który wprowadziłby 
jak największą liczbę 
przedstawicieli do 
parlamentu. Silna 
grupa parlamen-
tarna będzie mogła 
współpracować z 
prezydentem i sku-
tecznie domagać się 
zmian ustrojowych.
Sporą część kampanii 
spędził Pan na Wy-
spach Brytyj-
skich. 

Spotykał się pan z emigran-
tami. Co mówili ci ludzie?

– Oni płakali, że chcą 
wracać do Polski, ale nie 
mają do czego. No bo do 
czego oni mają wracać? 
Do umów śmieciowych? 
Do opodatkowania pracy 
na poziomie 60 proc., żeby 
wystarczyło na kilometrówki, 
zegarki i obsługę partyjnych 
klanów? Kiedy po klęsce 
Powstania Listopadowego z 
Polski wyjechało kilkadzie-
siąt tysięcy ludzi, nazwano 
to Wielką Emigracją. Teraz 
za chlebem do Anglii czy 
Irlandii wyemigrowało trzy 
miliony Polaków. Tam pra-
cują, tam rodzą dzieci. Te 
dzieci jeszcze będą mówić 
po polsku, wnuki już bardzo 
mało, a prawnuki wcale. 
To już nie jest emigracja, 

to jest rozłożona w czasie 
eksterminacja narodu.
Pańscy konkurenci obiecują, 
że jeśli zostaną wybrani, lu-
dzie, którzy wyemigrowali, 
zaczną wracać do kraju...

– Mówić i obiecywać moż-
na różne rzeczy, ale bez 
zmiany systemu jakiekolwiek 
prospołeczne i proobywatel-
skie reformy nie mają szans 
na realizację. Dopiero po 
rozgonieniu tej partyjnej 
sitwy, która łupi obywateli, 
można będzie ograniczyć 
opodatkowanie pracy i roz-

począć odbudowę 
gospodarczą, 

z udziałem 
pańs twa 
jako ak-
tywnego 
podmio-
tu w go-
spodarce 
rynkowej, 
odbudowę 
p r z e m y -

słu dające-
go miejsca 

pracy. 

Reindustrializacja, czyli od-
budowa przemysłu w Polsce 
i aktywna rola państwa w 
gospodarce to również są 
jedne z głównych postula-
tów Solidarności...

– Ja jestem wolnoryn-
kowcem, ale takim, który 
uważa, że prawa pracownicze 
powinny być szczególnie 
chronione, bo inaczej ten 
wolny rynek zmienia się w 
wolnoamerykankę. Jeżeli 
związki zostałyby spacyfi-
kowane, to nie ma szans na 
uratowanie resztek polskiej 
gospodarki i polskiego prze-
mysłu. Choćby wydarzenia 
na Śląsku sprzed kilku mie-
sięcy pokazały, że gdyby nie 
związki zawodowe, nie było 
by już w Polsce górnictwa. 
Co do tego nie mam żadnych 
wątpliwości. 

Podkreśla Pan, że będzie prezy-
dentem aktywnym, co będzie 
dla Pana najważniejsze?

– Złożenie ustawy o cofnięciu 
reformy emerytalnej i podniesie-
nie kwoty wolnej od podatku. 
Chcę powołać Narodową Radę 
Rozwoju oraz będę aktywnie 
działać aby odbudować polski 
przemysł.
Obniżenie wieku emerytalnego 
to priorytet?

– To jedna z moich klu-
czowych zobowiązań wobec 
wyborców. Jeśli wyborcy mi 
zaufają, to będzie moja pierw-
sza decyzja. Po objęciu funkcji 
prezydenta skieruję do Sejmu 
ustawę cofającą tę antyspołeczną 
ustawę Platformy Obywatelskiej 
i Bronisława Komorowskiego.
Jak postrzega Pan rolę związku 
zawodowego w Polsce dzisiaj?

– Dziś największym prob-
lemem jest brak dialogu spo-
łecznego. Obecnie rządzący 
nie chcą rozmawiać, podej-
mują decyzje wbrew ludziom, 
wbrew pracownikom. Związki 
zawodowe są naturalnym part-
nerem odbudowania w Polsce 
dialogu społecznego i troski o 
pracownika.
Czy Pana zdaniem odbudo-
wa polskiego przemysłu jest 
potrzebna?

– Reindustrializacja, odbudo-
wa przemysłu jest wręcz niezbęd-
na. To najważniejsze wyzwanie, 
jakie stoi przed politykami w 
najbliższych latach. Reindu-
strializacja oznacza tworzenie 
nowych miejsc pracy dających 
w realnej perspektywie godne 
zarobki dla tysięcy Polaków. 
Potrzebujemy przemysłu i to 
będzie mój priorytet.
Polskie górnictwo znajduje 
się w stanie kryzysu, czy 
ma Pan pomysły na wy-
prowadzenie tej branży 
z zapaści?

– Węgiel to nasz rodzi-
my surowiec, na którym 
opiera się polskie bezpie-
czeństwo energetyczne. 
Sprzeciwiam się planom za-
mykania kopalń, w których 
są jeszcze zasoby węgla. Polski 
przemysł energetyczny powin-
niśmy unowocześniać. Polska 

ma grono naukowców, którzy 
zajmują się energetyką, a 
pokłady węgla sza-
cuje się nawet na 
200 lat. Polska 
energetyka 
p o w i n n a 
być oparta 
na węglu.
Podkreśla 
Pan, że na-
leży popra-
wić jakość 
polskiej pracy 
m.in. poprzez 
podniesienie 
wynagrodzeń. 
Czy postu-
lat So-

lidarności mówiący o stopnio-
wym wzroście płacy minimalnej 
do połowy wysokości prze-
ciętnego wynagrodzenia jest 
uzasadniony?

– Trzeba zacząć działać i w 
końcu doprowadzić do pod-
wyższenia wynagrodzeń w 
naszym kraju. Potrzebne jest 
porozumienie między rządem, 
organizacjami pracowników i 
organizacjami pracodawców, aby 
zmierzać w kierunku podwyż-
szania wynagrodzeń w Polsce, 
aby prowadzić w tym zakresie 
spójną i jednoznaczną politykę.
Jak postrzega Pan miejsce oby-
wateli w demokracji, np. czy 
należy wzmocnić obywatelską 
inicjatywę referendalną?

–  Obywatele muszą odzy-
skać możliwość wpły-

wania na to, co się 
dzieje w ich kraju. 
Koalicja PO-PSL 
przez ostatnie 8 
lat skutecznie 
zniechęcała oby-
wateli do aktyw-
ności. Projekty 
składane przez 
obywateli były 
odrzucane bez 

żadnej refl eksji, 
bez rozmowy. 

Uważam, 

że należy zmienić zapisy w Kon-
stytucji dotyczące referendum. 
Powinno być ono obowiązkowe 
jeśli pod wnioskiem zostanie 
zebrany milion podpisów.

Z Pawłem Kukizem, kandydatem na prezydenta RP 
rozmawiał Łukasz Karczmarzyk

Z Andrzejem Dudą, kandydatem na prezydenta RP 
rozmawiała Agnieszka Konieczny

Umowa programowa z Andrzejem Dudą
W imieniu Komisji Krajowej NSZZ Solidarność szef związku Piotr Duda podpisał 5 maja 
umowę programową z kandydatem na urząd prezydenta RP Andrzejem Dudą oraz ofi cjalnie 
udzielił mu poparcia. Umowa zobowiązuje kandydata m.in. do działań na rzecz obniżenia 
wieku emerytalnego oraz korzystnych dla pracowników zmian w prawie pracy.
– Solidarność w ostatnich latach wskazywała kandydata, którego związek popierał, ale po raz 
pierwszy podpisaliśmy umowę programową z kandydatem na prezydenta – powiedział przewodni-
czący KK. – Umowa jest polityczną gwarancją, że prezydent Andrzej Duda będzie dbał o nasze po-
stulaty. Mogę powiedzieć już teraz do wszystkich członków związku oraz wszystkich pracowników: 
głosujcie na Dudę! Oczywiście Andrzeja Dudę – zaapelował szef związku.
– „Godne życie w bezpiecznej Polsce” to nie tylko hasło, ale wizja. Gospodarka, podatki powin-
ny sprzyjać obywatelom, a tak się nie dzieje. Jako prezydent chciałabym stać na straży dialogu 
społecznego i być jego patronem. Wierzę, że dialog jest możliwy i że w niedalekiej przyszłości 
będziemy mogli zacząć wspólnie go realizować – podkreślił Andrzej Duda.

NA PODST. KOMUNIKATU DZIAŁU INFORMACJI KK

Dopiero po rozgonieniu 
partyjnej sitwy, która 
łupi obywateli, można 
będzie ograniczyć 
opodatkowanie pracy 
i rozpocząć odbudowę 
gospodarczą, odbudowę 
przemysłu dającego 
miejsca pracy.

Reindustrializacja 
oznacza tworzenie 
nowych miejsc pracy 
dających w realnej 
perspektywie godne 
zarobki dla tysięcy 
Polaków. Potrzebujemy 
przemysłu i to będzie 
mój priorytet.
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Z Dominikiem Kolorzem, przewodniczącym śląsko-dąbrowskiej Solidarności rozmawiał Grzegorz Podżorny

Paweł daje ludziom nadzieję
– Wszystko, co powiem w 

tym wywiadzie, będzie użyte 
przeciwko mnie. 
Klasyczna rozmowa powinna 
się zacząć od pytania dzien-
nikarza. 

– Musiałem to powiedzieć. 
Dalej będzie już klasycznie. 
Jakie jest pierwsze pytanie?
Z zestawu kopert z napisem 
"łatwe". Brzmi ono tak: Na 
kogo w wyborach prezyden-
ckich powinien głosować 
członek Solidarności? 

– Teoretycznie to łatwe py-
tanie, ale tylko teoretycznie. 
Odpowiem, opisując scenkę, 
którą zaobserwowałem pod-
czas niedawnego posiedzenia 
Komisji Krajowej w Kaliszu, 
gdzie debatowaliśmy, czy 
wystąpić z apelem o poparcie 
konkretnego kandydata na 
prezydenta, czy może jednak 
zaapelować o poparcie pro-
gramów zbieżnych z postula-
tami Solidarności, nie wska-
zując kandydata z imienia i 
nazwiska. Przeciągającym się 
obradom przypatrywali się 
dwaj szatniarze. Wyraźnie byli 
coraz bardziej znudzeni i w 
pewnym momencie jeden z 
nich mówi do drugiego: Będą 
tu tak gadać do rana, a ludzie 
i tak przecież zagłosują, jak 
chcą, bo swój rozum mają.
Zgadzasz się z nimi?

– Jest jasne, że nikt nikogo 
nie zmusi jakimkolwiek apelem 
czy stanowiskiem do głoso-
wania na jakiegoś wskazanego 
przez władze związku kandy-
data. Oczywiście członkom 
związku najbliżsi powinni 
być ci kandydaci, którzy w 
swoich programach mają 
zawarte te elementy, które 
są zapisane w uchwale pro-
gramowej Solidarności. Patrz 
– emerytury, referenda oby-
watelskie, reindustrializacja, 
prawa pracownicze. Ale jeśli 
wczytać się w te programy, 
większość kandydatów ma 
elementy zbieżne z programem 
Solidarności.
W tym tygodniu przewodni-
czący Piotr Duda w imieniu 
Komisji Krajowej NSZZ Soli-
darność zawarł umowę pro-
gramową z kandydatem na 
urząd prezydenta Andrzejem 
Dudą. W zamian za deklarację 
realizacji ważnych postulatów 
„S” w przypadku objęcia 
urzędu prezydenckiego przez 
Andrzeja Dudę, KK udzieliła 
poparcia temu jednemu, 
konkretnemu kandydatowi...

– Szanuję tę decyzję, ale 
nie wiem, czy jest ona trafna. 
Moim zdaniem przed drugą 
turą, nawet jeśli wiąże się 
to z jakimś porozumieniem 
programowym, nie powin-
niśmy jako związek wska-
zywać jednego jedynego 
kandydata mówiąc, że to 
na niego należy głosować. 
NSZZ Solidarność zrzesza 
ludzi o szerszym spektrum 
poglądów politycznych niż 
grono zwolenników jednego 
ugrupowania. 

A ty jesteś członkiem hono-
rowego komitetu poparcia 
Pawła Kukiza...

– Z tego tytułu dostaje mi 
się trochę razów i Regionowi, 
którym kieruję, również. Ale 
jestem przekonany, że zro-
biłem słusznie, przystępując 
na początku roku do tego 
komitetu i wspierając Pawła 
w akcji zbierania podpisów 
potrzebnych do zarejestro-
wania go przez Państwową 
Komisję Wyborczą jako kan-
dydata na prezydenta. Chyba 
nikt nie ma wątpliwości, że 
to kandydatura Pawła Kukiza 
spowodowała, iż jest druga 
tura. Gdyby tej kandydatury 
nie było, miłościwie nam pa-
nujący prezydent pewnie w 
cuglach wygrałby te wybory. 
Paweł Kukiz nie wszystkim 
członkom związku się po-
doba...

– Nie zgadzam się kom-
pletnie z tymi głosami w 
naszym związku, mówiącymi, 
że Paweł Kukiz będzie w 
przyszłości tworzył koalicję 
z Januszem Korwin-Mikkem, 
który jest antyzwiązkowy. 
Kukiz wielokrotnie głośno i 
wyraźnie mówił, że owszem, 
jest wolnorynkowcem, ale 
uważa, że wolny rynek bez 
związków zawodowych staje 
się wolnoamerykanką i że on 
w sprawach pracowniczych 
serce ma po lewej stronie. I 
on to nie tylko mówił. On 
to wielokrotnie udowodnił, 
uczestnicząc razem z nami w 
związkowych protestach. Ow-

szem, miał takie wypowiedzi, 
które mogły w jakiś w sposób 
urazić niektórych działaczy 
związku, ale trzeba też umieć 
uczciwe w sumieniu sprawdzić, 
czy te niektóre wypowiedzi, 
niektóre podkreślam, nie miały 
pewnych podstaw. Paweł jest 
normalnym człowiekiem. Jest 
szczery i mówi to, co myśli. 
Nie owija w bawełnę. Chce 
nowego otwarcia, czyli chce 
tego, co zrobiła Solidarność 
26 lat temu i czego domagała 
we wrześniu 2013 roku. 
Czyli, mówiąc krótko, oddasz 
głos na Pawła Kukiza? 

– Na pewno będę gło-
sował na Pawła Kukiza, bo 
tak samo jak znaczna część 
Polaków mam serdecznie 
dość tego betonu partyjnego, 
tych wszystkich partyjnych 
klanów, tych partyjnych funk-
cjonariuszy zasiadających w 
parlamencie od 25 lat. Też 
oczekuję na nowe otwarcie 
i liczę, że ludzie, którzy od 
20 lat nie byli na wyborach, 
teraz za sprawą Kukiza zechcą 
do tych wyborów iść. Bo on 
daje ludziom nadzieję. 
Główny przekaz programowy 
Kukiza to obalenie systemu. 
Chce to zrobić poprzez zmianę 
ordynacji wyborczej i wpro-
wadzenie okręgów jednoman-
datowych w wyborach do 
Sejmu. Czy JOW-y rzeczywiście 
mogą stać się początkiem 
kluczowych zmian systemo-
wych w Polsce?

– Niewątpliwie Kukiz ma 
szansę na rozpoczęcie rekon-

strukcji tego systemu właśnie 
poprzez wprowadzenie innej 
ordynacji wyborczej. Nie 
wiem do końca, czy JOW-y 
będą doskonałe, ale wiem, że 
obecna ordynacja wyborcza 
powoduje zabetonowanie 
sceny politycznej, na której 
to szef partii decyduje, jak 
posłowie głosują i ci posłowie 
nie reprezentują obywateli, 
tylko partie. I to jest w gruncie 
rzeczy system antydemokra-
tyczny i antyobywatelski. 
O tym zresztą Solidarność 
od długiego czasu mówi, 
że posłowie o obywatelach 
przypominają sobie raz na 
cztery lata, a my jak te ba-
ranki idziemy i w zasadzie 
ich nie rozliczamy, bo w tej 
obecnie obowiązującej or-
dynacji praktycznie takiej 
możliwości nie mamy. A 
JOW-y taką możliwość by 
dawały.
JOW-y to nie wszystko...

– Kukiz mówi o referen-
dach obywatelskich, a jest to 
nasz związkowy postulat z 
września 2013 roku. Postulat 
w zasadzie numer jeden – żeby 
to obywatele mieli głos, żeby 
obywatele mieli wpływ na to, 
co się w naszym kraju dzieje. 
I chcę tu wyraźnie podkre-
ślić jedną ważną rzecz. Od 
samego początku wszyscy, 
którzy byli zaangażowani 
w jego kandydaturę, w jego 
kampanię wiedzieli, że tak 
naprawdę chodzi o to, że 
Paweł Kukiz przygotowuje 
się do jesiennych wyborów 

parlamentarnych, że głównym 
celem jest skruszenie tej za-
betonowanej sceny partyjnej. 
To obywatele, przedstawiciele 
stowarzyszeń społecznych, 
ludzie, którzy znają się na 
podatkach i na prawie mają 
wejść do parlamentu, a nie 
ci, którzy w tym parlamencie 
zasiadają już od 25 lat i zmie-
niają tylko szyldy, marynarki 
czy żakiety. 
To będzie dużo trudniejsze 
wyzwanie, niż dobry wynik 
w wyborach prezydenckich... 

– Z pewnością. W kampanii 
prezydenckiej jeden człowiek 
może pociągnąć za sobą tłumy, 
ale w przypadku stworzenia 
inicjatywy obywatelskiej, 
komitetów obywatelskich 
jest to żmudna i ciężka praca 
dla wielu ludzi. Mało kto wie, 
ale w tym kraju ani ty, ani ja 
praktycznie nie posiadamy 
biernego prawa wyborczego. 
Jeżeli nie zapiszemy się do 
partii, to nie możemy wy-
startować do parlamentu. 
Przeciętny Kowalski, jeśli nie 
jest partyjny, w wyborach 
parlamentarnych wystar-
tować nie może. A jak chce 
wystartować tak, jak ma to 
zrobić inicjatywa obywatelska 
Kukiza, to pod każdą listą w 
każdym okręgu musi zebrać 
pięć tysięcy podpisów. To 
jest potężna robota. To jest 
zebranie kilkuset tysięcy pod-
pisów po to, aby obywatele, 
których wokół siebie Kukiz 
chce zjednoczyć, mogli do 
tego parlamentu wejść. Ale 

myślę, że to nie jest zadanie 
niemożliwe.
Czy ten potencjał zmian, jaki 
tkwi w inicjatywie Kukiza, 
ma szansę znaleźć w związku 
szerokie poparcie.

– Musi, bo nie czarujmy 
się, że partyjna władza, obo-
jętnie, kto tę władzę będzie 
sprawował, to tak praktycznie 
rzecz biorąc, manifestacji 
związkowych już się nie boi, 
strajków boi się coraz mniej. 
Społeczeństwo jest tak za-
tomizowane, że i strajki, i 
manifestacje są coraz mniej 
liczne, jednocześnie mainst-
reamowe media cały czas sta-
rają się przedstawiać związki 
w jak najgorszym świetle. 
My musimy, tak jak to się 
dzieje w Niemczech, Wiel-
kiej Brytanii, a w zasadzie 
w całej Europie, mieć jakieś 
zaplecze polityczne, które 
będzie realizować postulaty 
obywateli, w tym postulaty 
członków Solidarności. Od-
rzucenie Kukiza oznaczałoby, 
że Solidarność staje po stronie 
establishmentu, partyjnych 
klanów i układów. To byłby 
katastrofalny błąd. 
Czy to, co robi teraz Paweł 
Kukiz, przełoży się na zacho-
wanie polityków w kampanii 
wyborczej do parlamentu? 
Wyraźnie widać, że skala 
poparcia społecznego, jaką 
uzyskał, wzbudziła spory 
niepokój na całej scenie poli-
tycznej, i wśród rządzących, 
i wśród opozycji...

– Paweł jest naturalny. 
Paweł naprawdę chce zmienić 
nasz kraj. Naprawdę chce, aby 
Polacy zmuszeni do emigracji 
ekonomicznej mogli wrócić 
do Ojczyzny, a ci, którzy 
planują wyjechać, zostali. A 
do tego są potrzebne duże 
zmiany. Tego partie nie są 
w stanie zrobić. 
Wszystkie badania wskazują, 
że druga tura wyborów prezy-
denckich rozegra się między 
partyjnymi kandydatami PiS 
i PO. Który z nich wygra?

– Tutaj zdecyduje debata. W 
mojej ocenie większe szanse 
ma Andrzej Duda. A w ogóle 
Andrzejowi Dudzie życzę, 
aby, jeśli wygra, był prezy-
dentem wszystkich Polaków, 
żeby oderwał się od swojej 
partii. Tylko nie wiem, czy 
go na to stać.

Jak znaczna część 
Polaków mam 
serdecznie dość 
partyjnych klanów. 
Też oczekuję na nowe 
otwarcie i liczę, że 
ludzie, którzy od 20 lat 
nie byli na wyborach, 
teraz za sprawą 
Kukiza zechcą do tych 
wyborów iść. Bo on 
daje ludziom nadzieję. 

Foto: TŚD
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Ś L Ą S K O - D Ą B R O W S K I  N S Z Z

Umowa użyczenia
Mieszkam w lokalu własnoś-
ciowym należącym do mojej 
konkubiny. W minionym tygo-
dniu, przekazała mi pismo, w 
którym rozwiązuje ze mną 
użyczenia za dwutygodniowym 
okresem wypowiedzenia. 
Jednak nie zawierałem z nią 
żadnej umowy użyczenia, 
najmu czy też jakiejkolwiek 
innej umowy. Czy taka umowa 
była zawarta a jeżeli tak to 
czy konkubina może wypowie-
dzieć mi taką umowę? Jakie 
są skutki niewyprowadzenia 
się w wyznaczonym terminie? 
(Jan B., lat 30)

W pierwszej kolejności 
należy wskazać, iż na podstawie 
umowy użyczenia, użyczający 
zobowiązuje się zezwolić biorą-
cemu, przez czas oznaczony lub 
nieoznaczony, na bezpłatne 
używanie oddanej mu w tym 
celu rzeczy. Dla wywołania 
powyższych skutków prawnych 
powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa nie wymagają 
zachowania szczególnej formy 
prawnej. Co więcej, aktualne 
stanowisko doktryny wskazuje, 
iż nie tylko nie jest wymagana 
forma pisemna, ale umowa 
użyczenia może zostać zawarta 
nawet w sposób dorozumiany. 
Tym samym, odpowiadając na 
pierwszą część pytania należy 
wskazać, iż jeżeli użyczający 

jest właścicielem mieszkania 
lub chociażby jego posiadaczem 
i dysponuje rzeczą w takim 
zakresie, że mógł oddać przed-
miot biorącemu w użyczenie, to 
została zawarta w sposób doro-
zumiany umowa użyczenia. 
Jeżeli nastąpiło wydanie rzeczy, 
tj. w Pana przypadku, gdy 
umożliwiono Panu korzystanie 
z mieszkania umowa użyczenia 
została zawarta. 

Odnosząc się natomiast do 
zagadnienia wypowiedzenia 
tak zawartej umowy, zgodnie z 
zapisami Kodeksu cywilnego, 
użyczający może żądać zwrotu 
rzeczy, chociażby umowa była 
zawarta na czas oznaczony, 
jeżeli biorący używa rzeczy w 
sposób sprzeczny z umową albo 
z właściwościami lub z przezna-
czeniem rzeczy, jeżeli powierza 
rzecz innej osobie nie będąc 
do tego upoważniony przez 
umowę ani zmuszony przez 
okoliczności, albo jeżeli rzecz 
stanie się potrzebna użyczają-
cemu z powodów nieprzewi-
dzianych w chwili zawarcia 
umowy. Natomiast jeżeli nie 
oznaczono w sposób wyraźny 
lub dorozumiany czasu trwania 
umowy użyczenia przyjąć 
należy, że umowa ta, z uwagi 
na ciągły charakter zobowią-
zania, wygasa, ilekroć stosunek 
ten zostanie wypowiedziany 

przez użyczającego (Kodeks 
cywilny. Komentarz. Tom III. 
Zobowiązania – część szczególna, 
pod red. A. Kidyba, 2014). Tym 
samym, użyczającemu, a więc 
Pana konkubinie przysługuje 
uprawnienie w postaci wypo-
wiedzenia umowy użyczenia. 

Mając na uwadze przed-
stawiony przez Pana stan 
faktyczny, należy wskazać, iż 
w sposób dorozumiany została 
zawarta umowa użyczenia, a 
następnie została Panu wypo-
wiedziana zgodnie z przepisami 
Kodeksu cywilnego. Należy 
również mieć na uwadze, 
iż w przypadku nieopusz-
czenia mieszkania po upływie 
terminu wskazanego w wypo-
wiedzeniu, istnieje zagrożenie, 
iż Pana konkubina wystąpi 
przeciwko Panu z roszczeniem 
o odszkodowanie z tytułu 
bezumownego korzystania z 
nieruchomości od momentu, 
gdy upłynął termin wypowie-
dzenia. Co więcej, użyczają-
cemu, który skutecznie wypo-
wiedział umowę użyczenia 
przysługuje roszczenie o tzw. 
eksmisję. Z chwilą bowiem 
upływu terminu wypowie-
dzenia umowy użyczenia, 
zajmowanie przedmiotowego 
mieszkania będzie bezprawne, 
a tym samym możliwe będzie 
wystąpienie w pierwszej kolej-

ności do Sądu z żądaniem 
opuszczenia przez zamiesz-
kiwanej przez Pana nieru-
chomości, a także z osobnym 
roszczeniem o odszkodo-
wanie z tytułu bezumownego 
korzystania z mieszkania za 
okres, w którym tam Pan 
zamieszkiwał , tj. od upływu 
terminu wypowiedzenia do 
dnia opuszczenia przedmio-
towego lokalu mieszkalnego.

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 ponie-
działku do piątku w godzinach 
od 8.00 do 16.30. Pozostałe 
osoby zainteresowane posiada-
niem ochrony prawnej zapra-
szamy do zapoznania się z ofertą 
CDO24 na stronie internetowej 
www.cdo24.pl.

Bartosz Duda 
CDO24

Przypominamy o trwającej rekrutacji na szkolenia:

11-12 maja – Rachunkowość i podatki podstawowej 
jednostki organizacyjnej NSZZ Solidarność
12-13 maja – Rokowania zbiorowe
19-20 maja – Negocjacje: techniki  i strategie

Zapraszamy również na szkolenie prowadzone przez 
trenera z Komisji Krajowej NSZZ Solidarność: Rozwój 
związku w terminie: 26-27 maja.

Kontakt z biurem szkoleń: 
tel. 32 353-84-25 wew. 428, zagraniczne@solidarnosckatowice.pl

Informacja

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Wyrazy serdecznego współczucia i słowa wsparcia dla 

Rodziny i Bliskich

z powodu śmierci kolegi 

MIROSŁAWA CIOŁCZYKA 
oddanego działacza związkowego,

delegata, członka i przyjaciela NSZZ Solidarność.

 składa 
Terenowa Sekcja NSZZ Solidarność miasta Jaworzna

14  maja o godz. 18.00

w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Dąbrowie Górniczej – Strzemieszycach

odprawiona zostanie msza św. w intencji 

śp.

Marka Mirynowicza
specjalisty z Biura Ekonomiczno-Prawnego

Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ Solidarność

Przewodniczącej ZOZ NSZZ Solidarność 
Huty Szkła w Zawierciu 

Basi Fatydze

serdeczne wyrazy współczucia oraz kondolencje 
dla całej rodziny 

z powodu śmierci

MAMY
składają

koleżanki i koledzy 
z Solidarności Ziemi Zawierciańskiej

Barbarze i Tadeuszowi Fatygom

najszczersze wyrazy współczucia i żalu

z powodu śmierci 

MAMY
składają 

członkowie ZOZ NSZZ Solidarność
z Huty Szkła w Zawierciu
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» O DEBACIE KANDYDATÓW NA 
PREZYDENTA można by powiedzieć 
wiele, ale nam się nie chce. Powiemy tylko, 
że nam najbardziej podobał się w niej Bronek. 
Wykorzystał cały swój potencjał i wszystkie 
najmocniejsze strony. Wie, że najgorzej 
wypada, gdy każą mu gdzieś iść i co gorsza 
coś gadać, więc nie przyszedł i nie powiedział 
nic. Za to po debacie puścił swoją reklamówkę 
wyborczą za nasze pieniądze. Podsumo-
wując drogi wyborco, Ciebie nie powinno 
interesować, co Bronek ma do powiedzenia 
i jakie ma poglądy na różne ważne kwestie. 
Już tam Bronek swoje wie. Ty masz zapłacić 
za jego reklamę, potem ją obejrzeć, kupić i 
zagłosować, bez zbędnych pytań.

» JAKO DOWÓD NA TO, ŻE STRATEGIA 
GAJOWEGO w debacie była słuszna, poda-
jemy przykład na to, co się dzieje, kiedy 
Bronek gdzieś pojedzie i zacznie gadać. 
Oto co rzekła nasza głowa podczas gospo-
darskiej wizyty w Zakładach Azotowych w 
Kędzierzynie-Koźlu: – Moją uwagę zwrócono 
na zapach specyfi czny w hali produkcyjnej. 
Tak pachnie skuteczna innowacyjność w 
wydaniu polskim. To niegroźny zapach, ale 
zapach świadczący o doskonałych efektach 
innowacji, która została przeprowadzona 
w oparciu o współpracę przemysłu i insty-
tutów naukowo-badawczych, w oparciu o 
polską myśl techniczną i naukową. Będzie 
służyła ta innowacja rozwojowi zakładów w 
Kościerzynie–Koźlu – rzekł pan Bronisław. 
Dzięki tej wypowiedzi nie tylko poznaliśmy 
nowe miasto na mapie naszego kraju, ale też 
dowiedzieliśmy się, że innowacyjność ma 
zapach nawozu. Sztabowcy gajowego za to, 
że nie puścili go na debatę, powinni dostać 
podwyżkę, albo przynajmniej ciepłą posadkę 
w jakiejś spółce skarbu państwa, o ile oczy-
wiście jakieś zostały jeszcze do obsadzenia. 

» PODOBAŁA NAM SIĘ TEŻ KANDY-
DATKA OGÓREK. Choć nie potrafi my sobie 
przypomnieć ani słowa z jej wypowiedzi, to 
za całokształt mocne 4 plus. Zanim jednak 
słusznie oberwie się nam za seksizm i męski 
szowinizm donosimy uprzejmie, że są od nas 
gorsi i to znacznie. Jakaś męska szowinistyczna 
świnia założyła na fejsie profi l „Zagłosuję na 
Magdalenę Ogórek jak pokaże cycki”. Profi l 
bardzo szybko polubiło ponad 13 tys. samczych 
obrzydliwców, a wśród nich poseł i członek 
Rady Krajowej LSD niejaki Stanisław Wziątek. 
Pan poseł szybko zmiarkował, że jednak 
chyba pojechał zbyt brawurowo, zwłaszcza 
w ostatnim tygodniu kampanii i napisał „To 

pomyłka przepraszam”. Wszystko ładnie, 
pięknie, tylko cały czas się zastanawiamy, czy 
pomyłka polega na tym, że kliknął, czy nie 
zagłosuje nawet jak kandydatka przychyli 
się do apelu. 

» DOBRA, ALE DOSYĆ O WYBORACH, 
bo po pierwsze, to w gruncie rzeczy poważna 
sprawa i jajec se robić nie wypada, a po drugie 
nasze szacowne pismo jest tygodnikiem, więc 
narażamy się na zarzut łamania ciszy wybor-
czej. Poza tym wybory wyborami, a reszta 
naszych wybrańców również nie próżnuje. 
Po tym jak znany rewolwerowiec Czarek 
the Kid rozstrzelał swoją karierę polityczną 
lewym pozwoleniem na broń, Ewka zatrud-
niła nowego szeryfa i to z naszego śląskiego 
powiatu. Został nim niejaki Borys Budka. 
Postać mało znana i nam, i samej Ewce, która 
ogłaszając jego nominację zapomniała, jak 
facet ma na imię i nazwała go Borysławem. 
Ale pan minister na Ewkę obrażać się naszym 
zdaniem nie powinien, bo dostał od niej 
fuchę marzenie. Do wyborów zostało parę 
miesięcy, więc nikt niczego nie będzie od niego 
wymagał i z niczego rozliczał. Odpocznie se 
chłopina w wygodnym gabinecie, a później 
już do końca życia będzie se już mógł w CV 
wpisywać, że był ministrem sprawiedliwości. 

» SPOKOJU PANA BORYSA  NIC 
ZAKŁÓCAĆ NIE POWINNO, bo wymiar 
sprawiedliwości działa w naszym polskim 

powiecie jak szwajcarski zegarek. Np. tuż przed 
długim weekendem stołeczna prokuratura 
korzystając z tego, że połowa narodu już gril-
luje, a druga połowa pędzi do grillowania aż 
butelki w reklamówkach dzwonią, ogłosiła, 
że umarza śledztwo w sprawie słynnych kilo-
metrówek. Zdaniem niezawisłej prokuratury 
wszystko było w najlepszym porządeczku, 
hofmany i inne sikorskie są niewinne niczym 
nowo narodzone dzieci. Dla przypomnienia, 
niewiniątek w prokuratorskim śledztwie było 
25, a łącznie na ich kilometrówki wydaliśmy 
ponad 1 mln 700 tys. zł.

» DLA RÓWNOWAGI NA KONIEC WIEŚĆ 
jak najbardziej pozytywna. Jak donosi dziennik 
Fakt, burmistrz Chrzanowa, niejaki Marek 
N. parę miesięcy temu był łaskaw wsiąść za 
kierownicę mając 1,7 promila, by po krótkiej 
przejażdżce zaparkować na drewnianym 
płocie. Grozi mu za to do 2 lat więzienia, ale 
ustąpić ze stanowiska nie zamierza. Chrza-
nowscy radni postanowili więc ukarać go w 
inny sposób i podjęli uchwałę o obniżeniu 
jego uposażenia o połowę. Burmistrz N. po 
przyjęciu uchwały wydał oświadczenie, w 
którym zaznaczył, że radnym nie uda się go 
zniechęcić i podkreślił, że największą zapłatą 
za jego pracę jest „uśmiech mieszkańców”. 
Jeśli panu burmistrzowi chodziło o uśmiech 
politowania, to śmiało można nazywać go 
milionerem.

GOSPODZKI&PODRÓŻNY

Foto: esm
en

Dwie babcie oglądają walkę bokserską w telewizji. 
Po serii ciosów jeden z zawodników pada na 
deski. Sędzia odlicza. Tłum szaleje: Wstanie?! 
Nie wstanie?! Wstanie?! Nie wstanie?!
– Nie wstanie – kręci głową jedna z babć.
– Czemu tak uważasz, Krysiu?
– Znam chama z tramwaju, Teresko.

***
Staruszek u spowiedzi:
– Proszę księdza, w czasie wojny ukrywałem Żyda 
u mnie w piwnicy.
– To bardzo dobry uczynek, nawet chwalebny.
– Ale proszę księdza, za każdy dzień musiał mi 
płacić 100 dolarów.
– To zrozumiałe, ryzykowałeś życiem, to żaden grzech.
– Co za ulga – mówi staruszek, oddala się na parę 
kroków, jednak po chwili wraca i niepewnie pyta:
– A może powinienem mu powiedzieć, że wojna 
się już skończyła?

***
– Nieszczęście sąsiedzie. Co za nieszczęście.
– Co się stało?
– Moja kotka uciekła. Co za tragedia.
– Jak żona od pana uciekła, to pan tak nie rozpaczał!
– Żona nie miała trzech medali z międzynaro-
dowych wystaw!

Rozmowa dwóch przyjaciół:
– Żona ma urodziny, a nie wiem, jaki jej dać prezent
– Może przyjdź do domu trzeźwy?
– Nie przesadzajmy, to nie jest okrągła rocznica.

***
Przez pierwsze trzy dni małżeństwa byłem prze-
konany, że mam najlepszą teściową na świecie. 
Bo to i mecz razem obejrzeliśmy, o samocho-
dach pogadaliśmy, nawet na ryby wybrała się 
ze mną. No i tam wreszcie wytrzeźwiałem po 
weselu, patrzę, a to nie teściowa, tylko teść.

***
Gdy kolejny raz spóźniłem się do pracy, szef wezwał 
mnie do gabinetu;
– Jaka jest twoja wymówka tym razem?
– Zaspałem.
– Na miłość boską, powiedz choć raz coś czego 
nie słyszałem
– Ślicznie dziś wyglądasz.

***
Czym różni się wódka od maturzysty? Wódka ma 
gwarantowane 40%.

***
Krzyżówka. Słowo na 6 liter. Co łączy Magdalenę 
Ogórek i Pawła Kukiza? 
Odpowiedź: Piersi. 

Historia reformy edukacji na przykładzie treści 
zadań maturalnych z matematyki.
Rok 1985: Drwal sprzedał drewno za 100 zł. 
Wycięcie drzewa na to drewno, kosztowało go 
4/5 tej kwoty. Ile zarobił drwal?
Rok 2000: Drwal sprzedał drewno za 100 zł. 
Wycięcie drzewa na to drewno, kosztowało go 4/5 
tej kwoty, czyli 80 zł. Ile zarobił drwal?
Rok 2015: Drwal sprzedał drewno za 100 zł. 
Pokoloruj drwala.

***
Do dyrektora cyrku przychodzi kobieta – mała, 
szczuplutka w okularach – i proponuje:
– Chcę być u was pogromcą tygrysów.
Dyrektor, skrywając uśmiech:
– No dobra, spróbujmy. Tam, w tamtej klatce, 
tygrysy się rozbestwiły. Pani idzie i uspokoi.
Babka idzie do klatki, spokojnie otwiera drzwi, 
wchodzi i krzyczy:
– MORDY W KUBEŁ, GNOJE!
Tygrysy momentalnie uspokoiły się, jeden się 
nawet ze strachu posikał. Zaskoczony dyrektor pyta:
– Dlaczego chce pani u nas pracować?
– Męczy mnie obecna praca.
– A co pani robi?
– Jestem wychowawcą w gimnazjum.

ROZBAWIŁO nas to

Akcja Lato 2015
Podobnie jak podczas poprzednich wakacji dzieci 
z najbiedniejszych rodzin będą mogły wyjechać na 
darmowe kolonie organizowane przez Fundację na 
Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-
-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy. Jak informuje 
Wioletta Sznapka, kierownik biura Fundacji, w 
tym roku przygotowanych zostało 150 bezpłat-
nych miejsc kolonijnych w Zwardoniu, Węgierskiej 
Górce i Ustroniu. 

– Akcja skierowana jest do dzieci ze szkół 
podstawowych, na które rodzice pobierają zasiłek 
rodzinny. Prosimy komisje zakładowe Solidarności o 
zgłaszanie do biur terenowych dzieci, które mogłyby 
skorzystać z takich kolonii – mówi Wioletta Sznapka. 
Podkreśla, że w przypadku gdy chętnych dzieci 
będzie więcej niż miejsc, biura terenowe  zweryfi kują 
informacje o sytuacji materialnej rodzin.

Ogłoszenie

Damian Jonak, członek NSZZ Solidarność, zaprasza 
na galę boksu 16 maja do Inowrocławia. Damian 
wystąpi w głównej walce wieczoru.

Bilety grupowe można zamawiać pod adresem 
email: katkabalu1@tlen.pl

Damian Jonak zaprasza

Ogłoszenie

Miasteczko Westernowe Twinpigs w Żorach oferuje 
członkom Solidarności wejściówki w promocyjnych 
cenach 33 zł od osoby.

Bilety można kupić w Biurze Administracyjnym 
Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność 
w Katowicach przy ul. Floriana 7 (pokój 99).

 Więcej informacji pod nr tel. 32 353 84 25 do 29 
wewnętrzny 103 i 199.

Bilety do Miasteczka Twinpigs

Ogłoszenie


