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Małgorzata Benc:   Jeśli zaległe pensje 
nie trafi ą na konta pracowników, 
oddajemy sprawę do sądu. » STRONA 4

Andrzej Dudzik:  W tym roku udało 
nam się wynegocjować podwyżki na 
poziomie 3 proc. » STRONA 3

Wprowadzenie darmowych lekarstw dla emerytów było jedną z ważniejszych zapowiedzi 
przedwyborczych PiS. Politycy tej partii nie wycofują się ze złożonych obietnic, ale podkreślają, że darmowe 
leki otrzymają tylko najbiedniejsi emeryci i renciści.

Darmowe leki dla emerytów
M

arszałek Senatu 
Stanisław Kar-
czewski poin-
formował pod-
czas rozmowy 

z dziennikarzami, że bezpłatne 
lekarstwa będą otrzymywali 
emeryci i renciści, którzy 
ukończyli 75 lat i pobierają 
świadczenie nie przekraczające 
130 proc. najniższej emery-
tury, która wynosi obecnie
880,45 zł. Darmowe lekarstwa 
będą wydawane na receptę, 
pod warunkiem, że zostały 
wpisane na listę refundacyjną. 
Marszałek zaznaczył, że jak 
wynika z badań, 30 proc. pacjen-
tów nie stać na zrealizowanie 
recept. Zaprezentował również 
wstępne wyliczenia, według 
których do bezpłatnych leków 
uprawnionych może być ok. 
280 tys. seniorów. Dla budżetu 
państwa będzie to wydatek 
rzędu 200 mln zł rocznie. Nowe 
rozwiązania, jako priorytetowe 
dla nowego rządu, mają wejść 
w życie w ciągu najbliższych 
100 dni.

Plusy i minusy
Zdaniem dr. Zbigniewa Kuź-
miuka, eurodeputowanego PiS, 
wprowadzenie darmowych 
leków dla najmniej zamożnych 
emerytów jest niezbędne. 
– Wydaje się, że starszym, 
schorowanym ludziom te 
leki zwyczajnie się należą i 
państwo powinno być stać na 
to, by je sfi nansować – mówi 
ekonomista. 

Podkreśla, że w ostatnich 
latach systematycznie wzrasta 
odpłatność za leki refundowane, 
co jest konsekwencją nowe-
lizacji ustawy refundacyjnej 
przez koalicję PO-PSL. – System 
kontroli lekarzy sprawił, że w 
sytuacji, gdy mają jakiekol-
wiek wątpliwości, wypisują 

recepty płatne w 100 proc. 
Jeżeli dany lek zarejestrowany 
jest tylko na jedną jednostkę 
chorobową, to lekarz nie ma 
prawa wypisać go na inną z 
refundacją. Odpłatność za leki 
jest już tak wysoka, że bardzo 
często ludzi chorych nie stać 
na wykupienie wszystkich 
medykamentów, które ordynują 
lekarze – mówi dr Kuźmiuk. 
W jego ocenie wzrost odpłat-
ności za leki jest szczególnie 
dotkliwy dla ludzi starszych, 
często leczących się na kilka 
chorób równocześnie. – Walo-
ryzacja świadczeń jest w Polsce 
nędzna, z upływem lat ludzie 

znajdują się w coraz gorszej 
sytuacji, wielu emerytów i 
rencistów prowadzi jednooso-
bowe gospodarstwa domowe, 
w których opłaty za leki sta-
nowią sporą część wydatków 
– dodaje prof. Ryszard Bugaj. 
Jednak jego zdaniem zupełne 
zniesienie opłat za lekarstwa 
nie jest najlepszym pomysłem. 
Może prowadzić do nadużyć, 
np. wystawiania recept „na 
emeryta”, czy handlowania 
refundowanymi lekami. Eko-
nomista podkreśla, że korzyst-
niejszym rozwiązaniem byłoby 
ogólne obniżenie cen leków i 
zwiększenie refundacji.

Tak to robią inni
Raport OECD „Health at 
Glance 2015” pokazał, że 
pacjenci w Polsce płacą za 
leki rzeczywiście znacznie 
więcej, niż chorzy w innych 
krajach. Państwo pokrywa 
zaledwie 32 proc. kosztu 
leków, pozostałą część chorzy 
muszą fi nansować sami. W 
tym rankingu znaleźliśmy 
się poniżej średniej OECD, 
która wynosi 57 proc. Dla 
porównania w Luksemburgu 
refundacja wynosi blisko 82 
proc. ceny leku, pacjenci płacą 
13 proc., a 5 proc. pokrywa 
ubezpieczenie. Natomiast w 

Holandii refundacja sięga 80 
proc. ceny leku.

Jak wynika z informacji 
zamieszczonych na portalu 
„Gazeta Lekarska”, w Niem-
czech z opłat za leki zwolnio-
nych jest blisko 50 proc. spo-
łeczeństwa – dzieci, seniorzy, 
osoby najbiedniejsze, ciężko 
i przewlekle chorzy. W Wiel-
kiej Brytanii stosowane jest 
współpłacenie za leki, ale z 
tego obowiązku  zwolnione są 
m.in. osoby po 60 roku życia, 
dzieci i kobiety w ciąży. 

W Danii refundacja zależy 
od wydatków poniesionych 
przez pacjenta na leki. Nie 

należy się ona tym chorym, 
którzy za leki zapłacili mniej 
niż równowartość 116 euro 
rocznie. Wyjątkiem są osoby 
niepełnoletnie, które otrzy-
mują zwrot w wysokości 60 
proc. Portugalia stosuje cztery 
kategorie refundacji. Pacjent 
płaci 10, 31, 73 lub 95 proc 
ceny leku. Jego przynależność 
do danej kategorii określa 
ministerstwo zdrowia, ale w 
pełni refundowane są m.in. 
leki przeciwcukrzycowe, prze-
ciwpadaczkowe, przeciwno-
wotworowe, stosowane przy 
hemofi lii i chorobie Parkinsona.

AGNIESZKA KONIECZNY

PUBLICYSTYKA

Gdzie kończą się deklaracje, a zaczyna biznes
Największe gospodarki 
świata z grupy G20 dotują 
wydobycie paliw kopalnych 
kwotą 452 mld dolarów 
rocznie – wynika z raportu The 
Overseas Development Institute. 

Jednocześnie wiele z tych państw 
w warstwie deklaracji opowiada 
się za ograniczeniem emisji CO2. 
Wielka Brytania, która jako 
członek UE formalnie podlega 
restrykcjom unijnej polityki 

klimatycznej, z roku na rok 
zwiększa wsparcie dla przemysłu 
wydobywczego jednocześnie 
obniżając wydatki na rozwój 
odnawialnych źródeł energii.  

» STRONA 5

HISTORIA

Wernisaż wystawy o Stanisławie Łaskim
Rysunki Stanisława Łaskiego 
w latach komunistycznej dyk-
tatury pomagały ludziom 
pokonać strach i angażować 
się w walkę o wolną Polskę 
– podkreślał Andrzej Rozpłochowski, 

prezes „Porozumienia Katowickiego 
1980 – Stowarzyszenia na Rzecz 
Pamięci” podczas wernisażu wystawy 
i prezentacji albumu poświęconego 
pamięci karykaturzysty. Impreza 
zorganizowana została 25 listopada 

w siedzibie śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności. Stanisław Łaski był 
rysownikiem m.in. czasopisma 
Wolny Związkowiec, jego prace 
wyśmiewały ówczesne władze.

» STRONA 6
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INNI napisali

Nepotyzm 
w agencji rolnej

Jak poinformował Fakt24.pl, Iwona 
Ciechan pełni funkcję rzecznika 
państwowej Agencji Rynku Rolnego 

(ARR), mimo że w ogóle tam nie pracuje. 
Okazuje się, że pani rzecznik jest zatrud-
niona w prywatnej fi rmie Asysta Consul-
ting, która wygrała dwuletni przetarg 
na obsługę medialną agencji. Zlecenie 
zostało wycenione na 295 000 zł. W 
ramach umowy ARR płaci 12 833 zł brutto 
miesięcznie. W rozmowie z dziennika-
rzami Ciechan przyznała, że obsługuje 
ARR jednoosobowo. Gdyby rzeczywiście 
była zatrudniona w agencji, wówczas 
jej zarobki jako rzecznika zgodnie z 
rozporządzeniem prezesa ARR, mogłyby 
wynosić maksymalnie 6,5 tys. zł.

Dodatkowo za państwowe pieniądze 
Iwona Ciechan wyjeżdżała za granicę, 
m.in. do Szanghaju i Abu Dhabi. Dzięki 
swojej posadzie rzeczniczka dawała 
zarobić także swojemu synowi i jego 
narzeczonej, którzy współpracują z jedną 
z agencji reklamowych. Syn robi zdjęcia, 
przyszła synowa jest wydawcą. Iwona 
Ciechan pilotowała m.in. kontrakt dla tej 
agencji, polegający na wykonaniu trzech 
30-sekundowych fi lmów promocyjnych, 
które wyceniono na 120 tys. zł.

Cywile z wojska 
chcą podwyżek

Z
wiązki zawodowe zrzeszające 
cywilnych pracowników wojska 
przekazały do Kancelarii Prezy-

denta RP, zwierzchnika sił zbrojnych,  
petycję z prośbą o pomoc w uzyskaniu 
podwyżek płac. Jak informują media, 
cywile domagają się wzrostu zarobków 
o 600 zł w 2016 roku i po 300 zł w kolej-
nych latach do 2020 roku. 

Średnia płaca  cywilów w polskiej 
armii wynosi niespełna 3300 zł brutto. 
Zdaniem związkowców podwyżki płac 
nie powinny być żadnym problemem 
dla budżetu Ministerstwa Obrony 
Narodowej. Twierdzą, że można z kasy 
resortu wygospodarować dodatkowe 
pieniądze dla najgorzej zarabiającej 
części polskiego wojska. 

W sierpniu tego roku rząd koalicji 
PO-PSL zdecydował o przeznaczeniu od 
2016 roku na podwyżki dla żołnierzy i 
pracowników resortu obrony 340 mln 
zł, z czego 125 mln zł miało trafić do 
pracowników cywilnych. Wtedy też 
MON zaproponowało wzrost wyna-
grodzeń dla cywilów o 210 zł brutto. 
Związkowcy uznali, że ta propozycja 
jest niewystarczająca.

Dla armii pracuje blisko 45 tys. cywilów.

Polska na 27. 
pozycji w UE

P
olska zajęła przedostatnie miejsce 
w unijnym rankingu dotyczącym 
jakości transportu publicznego w 

Unii Europejskiej. Tuż przed nami upla-
sowała się Grecja, Włochy i Chorwacja. Za 
nami znalazła się tylko Rumunia – poin-
formowały media. W przygotowanym 
przez Komisję Europejską zestawieniu 
wykorzystano dane m.in. Eurostatu, 
Europejskiej Agencji Środowiska czy 
Światowego Forum Ekonomicznego. 
Porównano w nim wyniki państw człon-
kowskich w 29 kategoriach związanych z 
transportem. W obrębie większości z tych 
kategorii wyróżniono pięć krajów, które 
osiągnęły najlepsze wyniki oraz pięć z 
wynikami najgorszymi. W tym rankingu na 
pierwszym miejscu znalazła się Holandia. 
Holendrzy są również w pierwszych piąt-
kach krajów z najlepszymi wynikami w 
16 kategoriach. Na kolejnych miejscach 
uplasowały się Szwecja, Finlandia, Wielka 
Brytania i Dania. Polska w 14 kategoriach 
znalazła się pośród 5 najsłabiej radzących 
sobie państw, a jedynie w 3 kategoriach 
pośród 5 najlepszych. Z takim wynikiem 
uplasowaliśmy się aż na 27 miejscu w całej 
Unii Europejskiej.

OPRAC. AGA, BEA

Nagroda dla 
najaktywniejszych 

» 18 LISTOPADA W TEATRZE ŚLĄSKIM ODBYŁA 
SIĘ UROCZYSTA GALA Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Katowicach, podczas której m.in. rozstrzygnięto regionalny 
etap konkursu na „Najaktywniejszego Społecznego 
Inspektora Pracy”. Drugą nagrodę otrzymał Zbigniew Judasz, 
SIP-owiec i członek Solidarności w Taruron Ciepło. 
To już kolejna nagroda dla Społecznego Inspektora Pracy 
z Tauronu Ciepło. – To dla mnie wielkie wyróżnienie. 
SIP-owiec może skutecznie działać tylko wówczas, gdy inni 
pracownicy z nim współpracują, a pracodawca chce słuchać 
jego uwag. Bardzo ważne jest również wsparcie działań SIP 
przez organizację związkową. Dlatego ta nagroda to również 
zasługa koleżanek i kolegów z Solidarności w Tauron Ciepło, 
którym serdecznie dziękuję – powiedział po otrzymaniu 
nagrody Zbigniew Judasz. 
Pierwsze miejsce w konkursie na „Najaktywniejszego 
Społecznego Inspektora Pracy” zdobył Krystian Włosek z 
Rosomak S.A. a trzecie Kazimierz Kuś z Komendy Regionalnej 
Straży Ochrony Kolei w Katowicach. Gospodarz gali, Okręgowa 
Inspektor Pracy w Katowicach Beata Marynowska podkreśliła 
podczas uroczystości, że SIP to rzecznik bezpieczeństwa i prawa 
pracy. Dodała, że energia, misja, ciężka praca społecznych 
inspektorów pracy sprawiają, że kwestie dotyczące bhp i prawa 
pracy pozostają w centrum zainteresowania pracodawcy. 
Podczas gali zorganizowanej przez OIP w Katowicach 
rozstrzygnięto również regionalne etapy ogólnopolskich 
konkursów „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” 
oraz tegorocznych edycji konkursów „Buduj Bezpiecznie”. W 
uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, 
organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk 
naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, 
związków zawodowych i organizacji pracodawców. Gościem 
honorowym gali była Główny Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz.

KAR

KRÓTKO

L
epsze deko handlu niż kilo roboty 
– głosi stare porzekadło. Mamy 
jednak XXI wiek, a nasz kraj jest 

częścią Unii Europejskiej, więc i stare 
porzekadła należy zaktualizować lub 
upgradować, jak pewnie powiedzieliby 
ci, którym poświęcony będzie niniejszy 
felieton. Jak powszechnie wiadomo, stoso-
wanie dziwacznych zapożyczeń z obcych 
języków nie tylko świadczy o wybitnej 
erudycji tego, który je wypowiada, ale 
również stanowi niezbity dowód na to, że 
wie o czym mówi i z pewnością ma rację. 
A więc upgradowane do współczesnych 
realiów porzekadło o przewadze handlu 
nad robotą powinno uwzględniać, że 
i tak najlepsze są projekty unijne, bez 
względu na to, ile ważą. Projekty unijne 
przyczyniły się do powstania w naszym 
kraju zupełnie nowej gałęzi przemysłu. 
Wraz z otwarciem kurka z eurasami, 
jak grzyby po deszczu wyrosły u nas 
fi rmy specjalizujące się w pozyskiwaniu 
i wydawaniu tychże eurasów. Przy czym 
to pierwsze jest znacznie ważniejsze od 
drugiego, bo ważne, żeby kasę dostać, a 
wydać można na cokolwiek, byle wcześ-
niej pobrać odpowiednią prowizję. Grunt, 
aby końcowe dzieło zostało opatrzone 
tabliczką „dofinansowane ze środków 
Unii Europejskiej”. Efekt wszyscy znamy: 
siłownie na świeżym powietrzu, na których 
nikt nie widział żywego ducha, czy np. 
szkolenia z tzw. „rozwoju osobistego” dla 
bezrobotnych, po ukończeniu których co 
prawda nadal nie mają roboty, ale za to 
w kolejce po zasiłek stoją o wiele bardziej 
kreatywnie i pełni asertywności. To tylko 
pierwsze z brzegu przykłady. 

Jakiś czas temu media obiegła infor-
macja, że Bytom jako miasto szczególnie 
dotknięte likwidacją przemysłu po 1989 
roku dostanie furę unijnej kasy na (uwaga 
kolejne mądre, obcobrzmiące słowo) 
rewitalizację. Na reakcję miłośników 
wygodnego życia z pozyskiwania unijnych 
funduszy nie trzeba było długo czekać. 
Kilka dni temu w Bytomiu odbyła się 
zorganizowana przez gazetę, której nie 
jest wszystko jedno, debata o tym, na 

co tę całą kasę wydać. Zebrani zgodnie 
uznali, że aby przywrócić życie zrujno-
wanemu miastu, w którym poza ostatnią 
kopalnią nie został ani jeden duży zakład 
pracy, niezbędne jest utworzenie, cytuję: 
„galerii bytomskich sław, czegoś na kształt 
muzeum historii mówionej, wraz ze zdigi-
talizowanym archiwum miejskim oraz 
miejscem spotkań dla ludzi aktywnych 
i organizacji pozarządowych”, a także 
przekształcenie Bytomia w „smart city”, 
które będzie „przyjazne dla pieszych i 
rowerzystów”.

Pół biedy, gdyby to była dyskusja paru 
nawiedzonych typków toczona przy 

sojowym latte w modnej, hipsterskiej 
kawiarni. Obawiam się, że to jednak 
coś zupełnie innego i o wiele bardziej 
groźnego. Obawiam się, że oni doskonale 
wiedzieli, co mówią, bo mówią to od 
wielu lat i nieźle z tego żyją. W każdym 
mieście funkcjonują kolesie, którzy 
trzepią grubą kasę, organizując właśnie 
takie „zdigitalizowane muzea historii 
mówionej” z tabliczką „dofi nansowane 
ze środków Unii Europejskiej”. Dofi-
nansowane, bo resztę trzeba dopłacić z 
pieniędzy podatników. W zamian jest 
nowocześnie, światowo i postępowo. 
Urzędnicy są zadowoleni, bo mają czym 
się wykazać przed przełożonymi. Prze-
łożeni, czyli politycy też nie narzekają, 
bo przed wyborami pozyskiwaniem 
środków unijnych pochwalić się mogą. 
Tylko niewdzięczni mieszkańcy naszych 
miast zamiast korzystać ze swoich 
zdigitalizowanych „smart city”, wciąż 
emigrują na Zachód za normalną robotą 
i normalnym życiem.

TRZECI Z CZWARTĄ:)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: esmem

W każdym mieście funkcjonują 
kolesie, którzy trzepią grubą kasę, 
organizując „zdigitalizowane 
muzea historii mówionej” z 
tabliczką „dofi nansowane 
ze środków UE”.

65 proc.
ma wynosić nowy podatek od odpraw prezesów 
i członków zarządów spółek z udziałem Skarbu 
Państwa. 25 listopada w Sejmie odbyło się 
pierwsze czytanie przygotowanej przez Prawo 
i Sprawiedliwość ustawy w tej sprawie. Nowe 
przepisy miałyby zacząć obowiązywać już 
od początku przyszłego roku. Jak tłumaczą 
przedstawiciele PiS, nowy podatek ma 
wyeliminować patologię w państwowych fi rmach 
polegającą na wypłacaniu milionowych odpraw 
odchodzącym menadżerom. Dla przykładu w 
ubiegłym roku tylko w PGE odprawy dla byłych 
członków zarządu wyniosły łącznie 5,5 mln zł. 

LICZBA tygodnia

Foto: TŚD
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Wynegocjowali bony 
i premie świąteczne
» BONY TOWAROWE O ŁĄCZNEJ 
WARTOŚCI 380 ZŁ BRUTTO oraz okolicz-
nościową premię otrzymają na święta Bożego 
Narodzenia pracownicy spółki Katowickie Wodo-
ciągi. Bony otrzymają w listopadzie i w grudniu, 
w dwóch ratach po 190 zł. Premia na ich konta 
wpłynie w przyszłym miesiącu. Świąteczne 
bonusy dla załogi wynegocjowały z zarządem 
spółki zakładowe organizacje związkowe.
Jak podkreślają związkowcy, negocjacje w tej 
sprawie były trudne, bo pracodawca początkowo 
wykluczył przyznanie bonusów pracownikom, 
którzy w 2015 roku przebywali na zwolnieniach 
chorobowych powyżej 20 dni. – Tłumaczyliśmy, 
że choroba nie wybiera i ludzi nie należy karać 
za to, że z niezawinionych przez siebie przyczyn 
przebywali na długim zwolnieniu lekarskim. Nie 
można też z góry zakładać, że każde chorobowe 
jest oszustwem. Przypomnieliśmy, że przecież 
pracodawca ma prawo do weryfi kowania zwol-
nień lekarskich za pośrednictwem ZUS. Nasze 
argumenty przekonały w końcu pracodawcę. 
Zdecydował, że świąteczne bonusy otrzymają 
wszyscy pracownicy – mówi Janusz Macherski, 
przewodniczący zakładowej Solidarności. Dodaje, 
że w celu wyróżnienia pracowników, którzy w 
2015 roku nie przebywali na zwolnieniach lekar-
skich oraz urlopach macierzyńskich i ojcowskich, 
zarząd postanowił przyznać im dodatkowe bony o 
wartości 60 zł brutto.
O wysokości świątecznej premii pracownicy 
Katowickich Wodociągów zostaną poinfor-
mowani pod koniec listopada, gdy już będzie 
znany wynik fi nansowy fi rmy. – Właśnie od 
tego, jakie zyski osiągnie nasza fi rma, zarząd 
uzależnia kwotę premii świątecznej – infor-
muje przewodniczący.
W Katowickich Wodociągach zatrudnionych jest 
blisko 750 pracowników.

Wreszcie mają 
fundusz socjalny
» ŚWIADCZENIA SOCJALNE W WYSO-
KOŚCI OD 500 DO 800 ZŁ BRUTTO otrzy-
mają na Święta Bożego Narodzenia najmniej 
zarabiający pracownicy spółki Ananke Busi-
ness Communication w Dąbrowie Górniczej. 
Pieniądze wypłacone zostaną z Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych.
O uruchomienie w spółce takiego funduszu 
od dwóch lat starała się Solidarność z Arcelor-
Mittal Poland, w której zrzeszeni są również 
pracownicy ABC. 16 listopada zarząd spółki i 
związkowcy podpisali regulamin ZFŚS na czas 
nieokreślony. – Do tej pory ABC to była jedyna 
fi rma pracująca dla naszego koncernu, w której 
ludzie nie mogli liczyć na jakiekolwiek świad-
czenia socjalne. Negocjacje w sprawie rozpo-
częcia przez ten zakład działalności socjalnej 
były długie i trudne, ale jak widać nasz upór 
się opłacił. W rozmowach podkreślaliśmy, że na 
cywilizowanym rynku pracy standardy socjalne 
muszą być stosowane – mówi Lech Majchrzak, 
wiceprzewodniczący Solidarności w AMP.
Majchrzak informuje, że świadczenia pieniężne 
z ZFŚS trafi ą pracowników spółki 10 grudnia, 
razem z wypłatą za poprzedni miesiąc. 
Dostaną je te osoby, których zarobki nie prze-
kraczają 3000 zł netto. Dodaje też, że wyso-
kość świadczeń zależeć będzie od dochodu 
netto poszczególnych pracowników. – Premia 
socjalna na kwotę 800 zł brutto trafi  do ludzi, 
których dochód netto nie przekracza 1500 
zł. Ci, którzy na rękę zarabiają od 1500 zł do 
3000 zł, dostaną świadczenie w wysokości 
500 zł brutto – wyjaśnia Lech Majchrzak. 
Spółka Ananke Business Comunication 
zatrudnia ponad 500 pracowników. Firma 
wykonuje prace na potrzeby całej Grupy Kapi-
tałowej AMP.

BG
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Podwyżki i premia w jaworznickich wodociągach
Do 15 grudnia na konta pracow-
ników Miejskiego Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji 
w Jaworznie wpłynie premia 
świąteczna w wysokości 1400 
zł brutto, a od 1 stycznia 2016 
roku wynagrodzenia w spółce 
wzrosną średnio o 135 zł brutto. To 
najważniejsze zapisy porozumienia 
podpisanego przez zakładową 
Solidarność z zarządem fi rmy.

Jak informuje Andrzej Dudzik, 
przewodniczący zakładowej Soli-
darności, coroczne rozmowy pła-
cowe zostały zagwarantowane w 
Zakładowym Układzie Zbiorowym 
Pracy i są prowadzone w ostatnim 
kwartale roku. Zgodnie z zapisami 
tego dokumentu każdy pracownik 
powinien otrzymać podwyżkę w 
wysokości 1 proc. płacy zasadniczej, 
a przedmiotem rozmów staje się 
wzrost płac powyżej tego progu. 
W tym roku związkowcom udało 
się wynegocjować podwyżki na 
poziomie 3 proc. – Większe pie-
niądze pracownicy dostaną już w 
lutym, kiedy na ich konta wpłynie 
wypłata za styczeń – podkreśla 
Andrzej Dudzik.

Podczas negocjacji ustalono 
także, że nagroda z okazji obcho-
dzonego w maju Dnia Pracow-
nika Gospodarki Komunalnej w 
2016 roku wyniesie 2500 zł brut-
to, czyli o 250 zł więcej niż w tym 
roku. Uzgodniono również, że w 

przyszłym roku pracownicy spółki 
w dalszym ciągu będą mogli ko-
rzystać z pakietów zdrowotnych: 
medycznego i lekowego.

Pakiet medyczny funkcjonuje 
w fi rmie od dwóch lat i gwaran-
tuje pracownikom szybki dostęp 

do lekarzy specjalistów. Miesięczna 
składka jaką z tego tytułu opłaca 
pracodawca wynosi 25 zł, pracow-
nik płaci niespełna 5 zł. Natomiast 
dzięki pakietowi lekowemu, który 
został wprowadzony w spółce rok 
temu, pracownicy otrzymują 80 
proc. zniżki na leki. Podobnie jak 
w przypadku pakietu medycznego 
pracodawca opłaca składkę miesięcz-
ną w wysokości 29 zł, pracownik 
płaci mniej niż 6 zł.

Andrzej Dudzik podkreśla, że 
oprócz negocjacji płacowych przed-
stawiciele Solidarności wraz z komisją 
socjalną decydują o wykorzystaniu 
środków z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych. Część z nich 
trafi a do pracowników spółki przed 
Świętami Bożego Narodzenia. W 
tym roku w zależności od docho-
dów pomoc fi nansowa wyniesie 
400, 500 lub 800 zł brutto.

W jaworznickich wodociągach 
zatrudnionych jest 263 pracowni-
ków, do Solidarności będącej je-
dynym związkiem zawodowym 
w spółce należy ponad 170 osób, 
czyli ok. 66 proc. załogi.

AGA
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24 listopada przed siedzibą zarządu Huty Bankowa Solidarność zorganizowała 
akcję protestacyjną przeciwko planowanym zwolnieniom grupowym w tym 
zakładzie. Zarząd dąbrowskiej huty zamierza zwolnić ok. jednej piątej pracowników.

Protest przeciwko zwolnieniom
K

ondycja naszego zakładu 
nie jest tak zła, żeby 
konieczne były grupowe 
zwolnienia. Cały czas 
mamy zamówienia, część 

pracowników w weekendy pracuje 
w nadgodzinach. Apelujemy do 
zarządu o powrót do negocjacji 
– powiedział podczas pikiety Henryk 
Myrda, przewodniczący Solidar-
ności w Hucie Bankowa.

W akcji protestacyjnej przed 
siedzibą zarządu dąbrowskiej huty 
wzięło udział ok. 200 osób. Oprócz 
pracowników Huty Bankowa w 
proteście uczestniczyli również 
członkowie Solidarności z innych 
zakładów z Zagłębia Dąbrowskiego, 
a także parlamentarzyści: Barbara 
Chrobak z Ruchu Kukiz’15 oraz 
Robert Warwas, Waldemar Andzel 
i Arkadiusz Grabowski z PiS. Po-
litycy zadeklarowali wsparcie dla 
pracowników huty oraz podjęcie 
prób mediacji między zarządem i 
pracownikami zakładu.

Związkowcy przygotowali pe-
tycję skierowaną do zarządu huty. 
W ich ocenie obecna nie najlepsza 
kondycja fi nansowa huty wynika 
przede wszystkim ze złego zarzą-
dzania. – Gdy jeszcze kilka lat temu 
nasz zakład przynosił niemałe zyski, 
trafi ały one wyłącznie do właścicie-
la. Nie prowadzono niezbędnych 
inwestycji pozwalających uspraw-
nić proces produkcyjny i obniżyć 
jego koszty. Dzisiaj, gdy sytuacja 
na rynku hutniczym uległa po-
gorszeniu, co odbiło się również 
na naszym zakładzie, wszelkimi 
negatywnymi konsekwencjami tej 
sytuacji zarząd próbuje obarczyć 
wyłącznie pracowników. Innymi 
słowy nasz zakład jest zarządzany 
w myśl zasady, że zyski należą do 

właściciela, a straty do pracowni-
ków. Na takie postępowanie za-
rządu nie ma i nie będzie naszej 
zgody – napisano w petycji.

Przedstawiciele zarządu nie 
wyszli do protestujących. Uczest-
nikom demonstracji przekazano 
jedynie krótkie oświadczenie, w 
którym zarząd powtórzył zamiar 
redukcji zatrudnienia w spółce o 
ok. 100 osób oraz dodał, że pra-
cownikom w pierwszej kolejności 
będą proponowane dobrowolne 
odejścia z pracy, a także wypłaty 

dodatkowych świadczeń pracowni-
kom nabywającym w najbliższym 
czasie uprawnienia emerytalne.

O zamiarze przeprowadzenia w 
zakładzie zwolnień grupowych za-
rząd spółki poinformował związki 
zawodowe pod koniec września. 
Zapowiedział również obniżenie 
wynagrodzeń pozostałych pracow-
ników o ok. 300 zł brutto. Negocjacje 
między pracodawcą i związkami za-
wodowymi dotyczące ograniczenia 
cięć nie przyniosły porozumienia. 
Jak informuje Henryk Myrda, po 

zapowiedzi przeprowadzenia akcji 
protestacyjnej pracodawca zapo-
wiedział rezygnację z obniżenia 
wynagrodzeń pracowników. Te 
zapewnienia nie zostały jednak 
potwierdzone na piśmie.

Huta Bankowa zatrudnia ponad 
500 osób. Jest jednym z najstarszych 
zakładów w Zagłębiu Dąbrowskim. 
Zakład produkuje m.in. gorąco 
walcowane pręty i profi le stalo-
we. Dąbrowska Huta jest częścią 
Grupy Alchemia.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: TŚD
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Waloryzacja płac w 
bytomskim urzędzie
» O 300 ZŁ BRUTTO WZROSNĄ PŁACE 
ZASADNICZE wszystkich pracowników Urzędu 
Miasta w Bytomiu. Wyższe wynagrodzenia otrzymają 
razem z wypłatą za listopad. Jak podkreślają związ-
kowcy z Solidarności, będzie to pierwsza od 8 lat 
zbiorowa waloryzacja płac w bytomskim magistracie. 
Do zrewaloryzowania zarobków wszystkim pracow-
nikom zobowiązał się w 2012 roku obecny prezydent 
miasta Damian Bartyla, który wówczas z powodze-
niem wystartował w przedterminowych wyborach na 
to stanowisko. – Wtedy obecny prezydent był naszym 
kolegą z pracy. Jedną z jego obietnic wyborczych była 
właśnie waloryzacja płac w urzędzie. Zdawaliśmy 
sobie sprawę, że postawił się w dość trudnej sytuacji, 
bo w naszym magistracie z pieniędzmi jest niewesoło. 
Na realizację tej deklaracji czekaliśmy ponad 2 lata. 
Niektórzy już zaczęli wątpić, że nowy pracodawca 
spełni obietnicę wyborczą. Teraz okazało się jednak, 
że słowa dotrzymał – mówi Danuta Kruszewska, 
przewodnicząca „S” w bytomskim urzędzie. Podkreśla, 
że pracownicy z radością przyjęli wieść o wzro-
ście płac. – Po 8 latach oczekiwania na podwyżki 
nikomu nie przyszłoby do głowy, by na te pieniądze 
kręcić nosem. 300 zł brutto do płacy zasadniczej to 
naprawdę solidna podwyżka – ocenia Kruszewska.
W bytomskim magistracie pracuje blisko 500 osób.

Nagrody z okazji 
święta branżowego
» Z OKAZJI PRZYPADAJĄCEGO 21 LISTOPADA 
DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO pracownicy 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnow-
skich Górach oraz Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Zbrosławicach otrzymali okolicznoś-
ciowe nagrody fi nansowe. Kwoty tych nagród co 
roku uzgadnia z pracodawcami międzyzakładowa 
organizacja Solidarności ze Starostwa Powiatowego w 
Tarnowskich Górach, w której zrzeszeni są pracownicy 
obu placówek. – Zwykle na początku roku zwracamy 
się do pracodawców, by w planach fi nansowych 
przewidzieli wypłatę tej nagrody. To są już ustalone 
pomiędzy nami systemowe zasady i bardzo dbamy 
o to, by dyrektorzy tych ośrodków ich przestrzegali. 
Oni wiedzą, że na Dzień Pracownika Socjalnego 
mają być pieniądze w budżecie. Uzgodnienie kwot 
tych bonusów jest już tylko formalnością – wyjaśnia 
Elżbieta Susek, przewodnicząca Solidarności w tarno-
górskim starostwie. W tym roku średnia wysokość 
nagrody z okazji branżowego święta w GOPS w Zbro-
sławicach wyniosła 2000 zł brutto, a w tarnogórskim 
PCPR 1800 zł brutto.

Liczyli na wyższe 
premie i podwyżki
» PO 850 ZŁ BRUTTO OKOLICZNOŚCIOWEJ 
PREMII otrzymali pracownicy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Zabrzu. Pieniądze zostały im 
wypłacone 20 listopada. To nagroda z okazji Dnia 
Pracownika Socjalnego. – Początkowo pracodawca 
ustalił, że premia wyniesie 800 zł brutto. Dopiero 
po naszej interwencji podwyższył ją o 50 zł brutto, 
ale to i tak mniej niż oczekiwaliśmy – mówi Łukasz 
Merta, przewodniczący zakładowej Solidarności. 
Podkreśla, że pracownicy MOPR są sfrustrowani 
poziomem zarobków. I nie chodzi o wysokość 
okolicznościowej premii, ale o fakt, że od 8 lat pensje 
w placówce stoją w miejscu. – Od długiego czasu 
regularnie występujemy do pracodawcy o podwyżkę 
płac zasadniczych, ale nasz postulat pozostaje bez 
odpowiedzi. Mieliśmy nadzieję, że z okazji obcho-
dzonego w tym roku 25-lecia pomocy społecznej 
w Polsce władze miasta zadeklarują, że w naszym 
ośrodku będzie wzrost wynagrodzeń zasadniczych. 
Nic takiego się jednak nie zdarzyło – dodaje Merta.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu 
zatrudnia ponad 320 pracowników.

BEA

W listopadzie pracownicy szkół w Porębie nie otrzymali wynagrodzeń. 
Oświatowa Solidarność z powiatu zawierciańskiego wezwała burmistrza gminy do 
przeznaczenia w terminie siedmiu dni środków na wypłatę zaległych pensji. 

Oświata znów bez wypłaty
W 

czwartek 19 listo-
pada związkowcy 
z Solidarności 
skierowali do 
burmistrza pismo 

z żądaniem natychmiastowego 
wypłacenia zaległych wynagrodzeń 
pracownikom szkół w Porębie. 
Zapowiedzieli, że jeśli w ciągu 
tygodnia nie będzie środków na 
wypłaty, pracownicy będą kierować 
pozwy do sądu pracy. W piśmie 
podkreślili, że niewypłacanie pensji 
nauczycielom i innym pracownikom 
szkół narusza m.in. Kodeks pracy i 
Kartę Nauczyciela. – Za pracę należy 
się pracownikowi wynagrodzenie. 
Zaskakujące jest również, że prob-
lemy fi nansowe gminy, o których 
dużo mówi pan burmistrz, odbijają 
się na jednej grupie: pracownikach 
szkół. Z tego, co jest nam wiadomo, 
i urzędnicy, i burmistrz wynagro-
dzenia dostają bez zbędnej zwłoki 
– czytamy w piśmie do burmistrza 
Ryszarda Spyry.

Listopadowych pensji nie otrzy-
mali pracownicy Miejskiego Zespo-
łu Szkół nr 1, Szkoły Podstawowej 
nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Porębie. Zanim związkowcy skie-
rowali do burmistrza wezwanie do 
wypłaty zaległych wynagrodzeń, 
kilkakrotnie spotkali się z nim w tej 
sprawie. – Burmistrz rozkładał ręce i 
twierdził, że nie jest w stanie zebrać 
funduszy na wypłaty. Poinformował, 
że zaległości w wynagrodzeniach 
ureguluje im dopiero w styczniu, 
bo wtedy resort edukacji prześle do 
gminy pierwszą transzę subwencji 
oświatowej na 2016 rok. To jakaś 
kpina, przecież ludzie do stycznia 
muszą za coś żyć. Oni podpisywali 
umowy o pracę, a nie o wolontariat 

– podkreśla Anna Gacek, przewod-
nicząca oświatowej Solidarności w 
powiecie zawierciańskim. 

Problemy z wypłatami dla na-
uczycieli gmina Poręba miała już 
w sierpniu i we wrześniu. Wów-
czas pensji nie dostali pracownicy 
MZS nr 1. W wyegzekwowaniu 
należności pomogła zawierciańska 
Solidarność. Związkowcy przygo-
towali dla pracowników szkoły 
należących do Solidarności jed-
nolite druki wezwań do wypłaty 
wynagrodzeń. Zapowiedzieli też, 
że w przypadku braku odpowiedzi 
na te pisma, sprawy trafi ą do sądu 
pracy. W efekcie pod koniec wrześ-
nia zaległe wypłaty otrzymali nie 
tylko członkowie szkolnej Solidar-
ności, lecz wszyscy nauczyciele z 
MZS nr 1. – Teraz  sprawa dotyczy 

pracowników wszystkich szkół w 
gminie. Nasi członkowie wysłali 
już do pracodawców wezwania do 

wypłaty zaległych wynagrodzeń. 
Teraz czekamy na odpowiedź bur-
mistrza. Jeśli zaległe pensje nie trafi ą 
na konta pracowników, oddajemy 
sprawę do sądu. Tam  naszych ludzi 
będą  reprezentować związkowi 
prawnicy – informuje Małgorzata 
Benc z biura terenowego śląsko-
-dąbrowskiej „S” w Zawierciu.

Jak podkreślają związkowcy, 
ustawa o samorządzie gminnym 
jasno precyzuje obowiązki gmin 
w zakresie edukacji.  – Co roku z 
resortu edukacji na konta gmin 
wpływają subwencje oświatowe. Z 
tych pieniędzy gminy zobowiązane 
są zabezpieczyć pensje nauczycieli i 
pozostałe koszty związane z utrzy-
maniem infrastruktury szkolnej. 
To nie jest wina nauczycieli, że 
nasi samorządowcy wykorzystali 
subwencje niezgodnie z ich prze-
znaczeniem – mówi Anna Gacek.

Na 30 listopada pracownicy szkół 
w Porębie zapowiedzieli protest 
przed Urzędem Gminy.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Referendum w sprawie odwołania 
burmistrza Poręby
23 listopada komisarz wyborczy w Częstochowie zdecydował 
o przeprowadzeniu wśród mieszkańców Poręby referendum o 
odwołaniu burmistrza Ryszarda Spyry. 
Termin głosowania wyznaczył na 10 stycznia 2016 roku. Oprócz braku 
pensji dla nauczycieli komitet referendalny postawił burmistrzowi szereg 
innych zarzutów. Chodzi m.in. o tworzenie zbędnych etatów, ograniczenie 
dostępu mieszkańców Poręby do lokalnego transportu zbiorowego poprzez 
likwidację kursów autobusowych, a także o narażanie gminy na dewastację 
mienia publicznego poprzez wyłączanie oświetlenia w nocy. 
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Nie chcą być „skarbonką” Warszawy
Pracownicy gliwickiego Oddziału 
Centrum Onkologii-Instytutu im. 
Marii Skłodowskiej-Curie alarmują, 
że dalsze drenowanie placówki 
przez dyrekcję centrali w Warszawie 
uniemożliwi leczenie pacjentów.

W skład instytutu oprócz centrali 
wchodzą oddziały w Gliwicach i w 
Krakowie. Wszystkie trzy placów-
ki posiadają jedną radę naukową, 
ale w praktyce funkcjonują jako 
odrębne jednostki. Katarzyna Li-
sowska, przewodnicząca Solidar-
ności w Centrum Onkologii w Gli-
wicach podkreśla, że przez ponad 
20 ostatnich lat placówka bardzo 
dobrze funkcjonowała i zawsze 
miała dodatni bilans fi nansowy.

Sytuacja zaczęła się zmieniać 
w 2012 roku, kiedy dyrektorem 
zadłużonego instytutu w War-
szawie został prof. Krzysztof Wa-
rzocha. – Nowy dyrektor zaczął 
spłacać długi centrali ze środków 
wypracowanych w Gliwicach i 
w Krakowie. W ciągu trzech lat 
nasz oddział został zmuszony 
do przekazania do Warszawy 
85 mln zł. To były oszczędności, 
które uzyskaliśmy dzięki ciężkiej 
pracy załogi i dobremu zarządza-

niu dyrekcji – mówi Katarzyna 
Lisowska.

Oprócz sięgania po pieniądze 
oddziału zaczęto w centrali podej-
mować decyzje, które odbierały 
oddziałowi w Gliwicach samo-
dzielność. – Zablokowano wszelkie 
ruchy kadrowe, przyjęcia nowych 
pracowników i przedłużanie kon-

traktów lekarzom i pielęgniarkom. 
W sierpniu i we wrześniu wstrzy-
mano wypłatę premii uznaniowej i 
motywacyjnej. Pracownicy zaczęli 
się buntować i grozić, że odejdą 
– mówi Lisowska.

Sytuacja była na tyle poważna, 
że organizacje związkowe wspól-
nie z dyrekcją zaczęły dążyć do 

odłączenia gliwickiego oddziału 
od Warszawy i powołania samo-
dzielnego Śląskiego Instytutu On-
kologii. Decyzja w tej sprawie miała 
zostać podjęta podczas ostatniego 
posiedzenia poprzedniego rządu, 
ale, jak informuje przewodnicząca, 
nie dopełniono formalności. Od-
chodzący minister zdrowia Marian 
Zembala odwołał natomiast dyrek-
tora Warzochę. – Wydawało się, 
że wszystko wróci do normy, ale 
właśnie centrala zażądała od nas 
kolejnych 3 mln zł. Wygląda na 
to, że metody zarządzania się nie 
zmieniły – mówi Katarzyna Lisow-
ska. Podkreśla, że jeżeli instytut w 
dalszym ciągu będzie ograniczany 
w swoich działaniach i zmusza-
ny do przekazywania zysków do 
Warszawy, nie zdoła prawidłowo 
funkcjonować i zrealizować kon-
traktu podpisanego z NFZ.

W gliwickim instytucie zatrud-
nionych jest ponad 1400 pracow-
ników. W ciągu roku w placów-
ce leczonych jest ponad 35 tys. 
chorych. Centrum posiada rangę 
instytutu badawczego, prowadzi 
działalność naukowo-badawczą.

AGA

Foto: commons.wikimedia.org/Reytan
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Reklama

Największe gospodarki świata z grupy G20 dotują wydobycie paliw kopalnych kwotą 452 mld dolarów rocznie 
– wynika z raportu The Overseas Development Institute. Jednocześnie wiele tych państw w warstwie deklaracji opowiada 
się za ograniczeniem emisji CO2 i rozwojem odnawialnych źródeł energii. 

Gdzie kończą się deklaracje, a zaczyna biznes
A

utorzy raportu 
n i e z a l e ż n e g o 
brytyjskiego think 
tanku oszacowali 
średnią wysokość 

subsydiów państw z grupy G20 
dla przemysłu wydobywczego 
w latach 2014 – 2015. Raport 
wyróżnia trzy kategorie fi nan-
sowego wsparcia. 

Pierwsza to państwowe 
subwencje, czyli bezpośred-
nie wydatki państwa i jego 
organów oraz ulgi podatkowe. 
Łącznie w ten sposób kraje z 
grupy G20 dotują eksploa-
tację węgla, ropy naftowej i 
gazu kwotą 78 mld dolarów 
rocznie. Rosja przeznacza co 
roku na ten cel 23 mld USD, 
Stany Zjednoczone 20 mld, a 
Chiny ok. 3 mld. Rząd Wielkiej 
Brytanii, która jest członkiem 
Unii Europejskiej i tym samym 
formalnie podlega restrykcjom 
unijnej polityki klimatyczno-
-energetycznej, bezpośrednio 
subsydiuje przemysł wydo-
bywczy kwotą 9 mld dola-
rów rocznie. Wielka Brytania 
jest ponadto jednym z kilku 
państw należących do G20, 
które z roku na rok zwiększa ją 
wsparcie dla eksploatacji paliw 
kopalnych przy jednoczesnym 
cięciu wydatków na rozwój 
odnawialnych źródeł energii. 

Druga kategoria wsparcia dla 
paliw kopalnych wyróżniona 
przez autorów raportu to in-
westycje podmiotów z więk-
szościowym udziałem państwa. 
Łącznie tego typu wydatki 
w krajach G20 wynoszą 286 
mld dolarów rocznie. Choć i 
w tym przypadku największy 
udział w tej kwocie mają kraje 
spoza Unii Europejskiej, takie 
jak Chiny, Rosja czy Brazylia, 
to w zestawieniu nie brakuje 
państw zrzeszonych w UE. 
Inwestycje w paliwa kopalne 
państwowych fi rm pochodzą-
cych z Wielkiej Brytanii, Włoch 
czy Niemiec, które kreują się 
na największego orędowni-
ka ograniczenia emisji CO

2
 

w Europie, wynoszą od 2 do 
6 mld dolarów rocznie. W 
zdecydowanej większości są 
to inwestycje podejmowane 
przez państwowe podmioty 
poza granicami macierzystych 
krajów. 

Trzecia kategoria fi nanso-
wania to państwowa pomoc 
polegająca na wsparciu przez 
państwowe banki i instytucje 
fi nansowe w postaci różnego 
rodzaju grantów, pożyczek i 
gwarancji kredytowych. Na 
wsparcie tego rodzaju dla 
przemysłu wydobywczego 

kraje z grupy G20 przezna-
czają rocznie 88 mld dola-
rów. Jak wskazują eksperci 
The Overseas Development 
Institute bez tego rodzaju 
państwowych instrumentów 
pomocowych znaczna cześć 
wielkich inwestycji, jak np. 
rosyjski terminal LNG Jamał 
w ogóle by nie powstało. 

Raport The Overseas Deve-
lopment Institute ma ogromne 
znaczenie w kontekście rozpo-
czynającej się za tydzień kon-
ferencji klimatycznej COP21 
w Paryżu, podczas której wy-

negocjowane ma zostać nowe 
porozumienie dotyczące re-
dukcji emisji CO

2
. Wkładem 

Unii Europejskiej do nowej 
umowy klimatycznej ma być 
zobowiązanie do ograniczenia 
emisji CO

2
 o 40 proc. wzglę-

dem poziomu z 1990 roku 
oraz wzrost udziału energii z 
odnawialnych źródeł w miksie 
energetycznym do 27 proc. do 
2030 roku. Restrykcyjne cele 
redukcyjne UE, na których 
przyjęcie zgodził się rząd PO-
-PSL oznaczają katastrofę dla 
polskiej gospodarki, w której 

energetyka w 90 proc. oparta 
jest na węglu. 

Co więcej, obciążenia, jakie 
Bruksela chce nałożyć na kraje 
członkowskie są zupełnie bez-
celowe. Trudno bowiem oczeki-
wać, że kraje spoza Unii, które 
co roku inwestują w produkcję 
paliw kopalnych setki miliar-
dów dolarów, wezmą na siebie 
równie drastyczne obciążenia. 
Jak wyliczyli autorzy raportu 
The Overseas Development 
Institute, aby zrealizować cele 
klimatyczne deklarowane 
przed konferencją w Paryżu, 

75 proc. wydobywanego obecnie 
na świecie węgla gazu i ropy 
naftowej musiałoby zostać pod 
ziemią. Tymczasem, nawet jeśli 
założyć, że w unijnej polityce 
klimatycznej chodzi rzeczy-
wiście o ochronę środowiska, 
a nie wyłącznie o realizację 
celów gospodarczych najbo-
gatszych krajów wspólnoty, 
bez globalnego porozumienia 
w tej kwestii, przyjmowanie 
kolejnych obciążeń wyłącznie 
przez kraje UE nie ma jakiego-
kolwiek sensu. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: TŚD
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W niedzielę 22 listopada blisko 3 tys. pracowników branży górniczej z całej Polski uczestniczyło w 
jubileuszowej 25. Pielgrzymce Górników na Jasną Górę. Tegoroczne pielgrzymowanie odbywało się pod 
hasłem „Przez Maryję do Chrystusa miłosiernego”. 

Pielgrzymka górników na Jasną Górę
S

łużyć Bogu i żyć na 
większą chwałę Boga 
oto sens życia każdego 
człowieka, górnika, 
rolnika, lekarza, nauczy-

ciela, księdza, każdego. Czyż 
możemy znaleźć piękniejszy 
sens naszego pielgrzymowania 
przez tę ziemię? Z tego też 
będziemy rozliczeni, z tego 
będzie nas sądził Ten, którego 
Bóg uczynił Sędzią żywych i 
umarłych. Jezus Chrystus Król 
Wszechświata będzie nas sądził 
z tego, na ile żeśmy służyli 
Mu i na ile żyliśmy na chwałę 
Boga Ojca – tymi słowami ks. 
bp Andrzej Czaja, ordynariusz 
diecezji opolskiej, nawiązał 
podczas uroczystej mszy świętej 
na jasnogórskim wzgórzu do 
obchodzonej w Kościele kato-
lickim uroczystości Chrystusa 
Króla Wszechświata.

Biskup podkreślił, że jest 
„wiele ludzkich serc, rodzin, 

nawet całych środowisk spo-
łecznych, w których nie ma 
miejsca na królowanie Chry-

stusa”. – Trzeba nam dzisiaj 
zadbać bardziej o to, aby Chry-
stus królował w naszych ser-

cach, rodzinach, społeczeń-
stwie, narodzie i Kościele. 
Trzeba stosować zasady naszej 

wiary we wszelkich okolicz-
nościach życia – apelował 
do pielgrzymów bp Czaja. 
Wraz z nim mszę świętą 
koncelebrowali górniczy 
kapelani. Wśród nich m.in. ka-
pelan Sekretariatu Górnictwa 
i Energetyki NSZZ Solidarność 
ks. prałat Bernard Czernecki 
oraz duszpasterze górników 
węgla brunatnego, soli, rud 
cynku i ołowiu, a także gór-
ników wydobywających ropę 
naftową. W nabożeństwie 
udział wzięło kilkadziesiąt 
pocztów sztandarowych. 

Przed mszą świętą do piel-
grzymów tradycyjnie zwrócił 
się paulin ojciec Jan Zinówko, 
który przed wstąpieniem do 
zakonu, pracował w kopalni. – 
Maryjo i Matko nasza, Królowo 
Polski, wznoszą się do Ciebie 
górnicze ręce, wołając: „Pod 
Twoją obronę”, bo to nasze 
jest rozpaczliwe wołanie, bo 

polskie górnictwo zostało po-
łożone na stół operacyjny, czy 
wróci do pełni sił, czy będzie 
zdrowe? A przecież śpiewamy 
w górniczym hymnie: „toć dla 
Ojczyzny trud ten jest nam 
dany”. Górnik to człowiek 
o twardych dłoniach, ale o 
szlachetnym sercu. Z tego gór-
niczego serca wypływa idea 
solidarności, wzajemna pomoc 
i wsparcie, czyli Chrystuso-
we polecenie: „jedni drugich 
brzemiona noście” – mówił 
o. Jan Zinówko. 

Do Częstochowy górnicy 
przyjeżdżają w każdym roku 
przed Barbórką, by podzię-
kować Matce Boskiej Często-
chowskiej za doświadczone 
od niej łaski i zawierzyć jej los 
górniczej branży. Organizato-
rem pielgrzymek jest Sekre-
tariat Górnictwa i Energetyki 
NSZZ Solidarność.

BEATA GAJDZISZEWSKA

35-lecie Solidarności w Tauron Ciepło
20 listopada członkowie Solidar-
ności z Tauron Ciepło świętowali 
w Katowicach 35-lecie powstania 
związku w przedsiębiorstwie. Nosiło 
ono wówczas nazwę Okręgowe 
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciep-
lnej w Katowicach. 13 listopada 
1980 roku powołano w zakładzie 
Komitet Założycielski NSZZ Soli-
darność. Organizacja związkowa 
została zarejestrowana 17 listopada, 
raptem tydzień po rejestracji krajo-
wych struktur Solidarności. Była 
to jedna z pierwszych organizacji 
związkowych w regionie. 

Z okazji jubileuszu medalami 
zasłużonych dla śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności uhonorowanych zo-
stało 7 członków związku z Tauron 
Ciepło: Halina Gruchała, Krzysz-
tof Dudała, Marek Kozak, Andrzej 
Łogiewa, Dariusz Parzych, Julian 
Wolan i Waldemar Wiewiór. Prze-
wodniczący organizacji zakładowej 
Tadeusz Nowak szczególnie dzię-

kował Waldemarowi Wiewiórowi, 
który działa w związku od samego 
początku. Był jednym z delegatów 
wybierających pierwsze władze or-
ganizacji zakładowej przed 35 laty. 

W jubileuszowych uroczystoś-
ciach w Tauron Ciepło udział wzięli 

reprezentanci Zarządu Regionu z 
Dominikiem Kolorzem na czele oraz 
szefowie krajowych i regionalnych 
struktur branżowych, a także przed-
stawiciele zarządów Tauron Polska 
Energia i Tauron Ciepło.

NY

Foto: TŚD

Foto: TŚD

Rysunki Stanisława Łaskiego w latach 
komunistycznej dyktatury pomagały 
ludziom pokonać strach i angażować 
się w walkę o wolną Polskę – podkre-
ślał Andrzej Rozpłochowski, prezes 
„Porozumienia Katowickiego 1980 
– Stowarzyszenia na Rzecz Pamięci” 
podczas wernisażu wystawy i prezen-
tacji albumu poświęconego pamięci 
karykaturzysty. Impreza zorganizowana 
została w siedzibie Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidar-
ność 25 listopada, w drugą rocznicę 
śmierci artysty.

W latach 1980 i 1981 Stanisław Łaski 
był rysownikiem czasopisma Wolny 
Związkowiec oraz Zarządu NSZZ Soli-
darność w Katowicach. – Jego prace 
niezwykle celnie komentowały komu-
nistyczną rzeczywistość PRL-u w tam-
tych latach i dlatego były powszechnie 
znane w województwie katowickim 
oraz w całym kraju. Dzisiaj twórczość 
Stanisława Łaskiego jest zapomniana 
– dodał Andrzej Rozpłochowski.

Wiceprzewodniczący śląsko-dąbrow-
skiej Solidarności Ryszard Drabek podkre-
ślił, że wystawa i album mają przypomnieć 
młodym ludziom postać rysownika 
oraz atmosferę PRL-u. – Różne były 
metody walki z komunistyczną wła-
dzą. Jedną z najgroźniejszych broni był 

żart, humor i ironia. Władza najbardziej 
bała się ironii, bo to najbardziej boli. Te 
rysunki wyśmiewały ówczesną władzę 
i wzbudzały w społeczeństwie nastrój, 
który pozwalał przeżyć te trudne czasy 
– zaznaczył Ryszard Drabek.

Uczestnicy wernisażu podkreślali, że 
za swoją postawę Stanisław Łaski zapłacił 
bardzo wysoką cenę. Po wprowadzeniu 
stanu wojennego został zatrzymany i 
skazany na rok więzienia w zawieszeniu 
na 3 lata. Po wyjściu na wolność został 
zmuszony do emigracji z biletem w jedną 
stronę. Do Polski wrócił dopiero w 1989 
roku. Zmarł w listopadzie 2013 roku w 
rodzinnej Białej Podlaskiej.

Wystawa składa się z kilkunastu 
plansz zwierających informacje o 
rysowniku oraz jego prace, te same treści 
znajdują się w albumie. Przedsięwzię-
cie zostało zrealizowane z inicjatywy 
„Porozumienia Katowickiego 1980 
– Stowarzyszenia na Rzecz Pamięci pod 
honorowym patronatem przewodniczą-
cego śląsko-dąbrowskiej Solidarności 
Dominika Kolorza oraz dr. Andrzeja 
Sznajdera, dyrektora Oddziału IPN w 
Katowicach. Projekt powstał dzięki 
dofi nansowaniu ze środków Narodo-
wego Centrum Kultury. Jego autorem 
jest grafi k Łukasz Kobiela.

AGA

Wystawa o Stanisławie Łaskim

Foto: TŚD

Msza św. w intencji kolejarzy i ich rodzin
24 listopada w kościele pw. Niepo-
kalanego Poczęcia Najświętszej 
Marii Panny odprawiona została 
uroczysta msza św. w intencji 
pracowników kolei w przede-
dniu święta patronki kolejarzy 
św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
oraz w intencji Ojczyzny w 35. 
rocznicę powstania Solidarności.

Wzięli w niej udział pracowni-
cy spółek kolejowych m.in. z PKP 
Cargo, PLK Sosnowiec, PKP Inter-
city Katowice oraz Kolei Śląskich.

Podczas homilii ks. dr Andrzej 
Suchoń, kapelan kolejarzy i pro-
boszcz parafii   pw. Niepokalane-
go Poczęcia Najświętszej Marii 
Panny przypomniał sylwetkę 
św. Katarzyny Aleksandryjskiej. 
Podkreślił, że w swoim życiu za-

wsze starała się dobrze postępo-
wać, przeciwstawiać bierności i 

obojętności. Kapłan zaznaczył, 
że podobne postawy są obowiąz-
kiem każdego chrześcijanina. 
– Wspieranie dobra jest naszym 
zadaniem, jeżeli tylko wyczu-
wamy, że coś może się zmienić 
na lepsze, to powinniśmy w tym 
brać udział, nie czekać aż inni 
zrobią to za nas – podkreślił ks. 
Suchoń. Kapłan dodał, że nie da 
się przeżyć szczęśliwie życia, nie 
budując go na takich wartościach 
jak solidarność międzyludzka, 
poszanowanie praw ludzkich i 
uczynienia człowieka podmiotem 
pracy. Składając kolejarzom ży-
czenia zwrócił uwagę, że bardzo 
ważne jest odbudowanie szacunku 
społeczeństwa do tego zawodu. 

AGA

Foto: commons.wikimedia.org/Caravaggio
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Urlop „na żądanie” – co warto 
wiedzieć i o czym należy pamiętać
I

nstytucja urlopu „na 
żądanie” wzbudza wśród 
naszych czytelników 

szereg wątpliwości. Posta-
ramy się zatem odpowiedzieć 
na najbardziej nurtujące 
kwestie.

Zgodnie z art. 1672 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. 
– Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 
2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), 
„Pracodawca jest obowiązany 
udzielić na żądanie pracow-
nika i w terminie przez niego 
wskazanym nie więcej niż 4 
dni urlopu w każdym roku 
kalendarzowym. Pracownik 
zgłasza żądanie udzielenia 
urlopu najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia urlopu”.

W pierwszej kolejności 
wskazać należy, iż urlop na 
żądanie nie jest urlopem 
dodatkowym. Stanowi on 
część z wymiaru urlopu 
wypoczynkowego, jaki przy-
sługuje danemu pracow-
nikowi.  Bez znaczenia 
pozostaje również fakt, 
czy danemu pracownikowi 
przysługuje 20 dni, czy też 
26 dni urlopu – część z tych 
dni (maksymalnie 4 w danym 
roku kalendarzowym) może 
zostać wykorzystana jako 
urlop na żądanie.

Urlop ten udzielany jest 
w terminie wskazanym 
przez pracownika. A zatem 
to pracownik sam decy-
duje kiedy go wykorzysta. 
Co więcej, może on żądać 
zarówno udzielenia go w 
wymiarze pojedynczym, 

jak i równocześnie wszyst-
kich 4 dni.

Aby wykorzystać przed-
miotowy urlop, niezbędne 
jest zgłoszenie pracodawcy 
stosowanego żądania jego 
udzielenia. Wskazać należy, 
iż przepisy nie wymagają 
żadnej szczególnej formy 
dla złożenia takiego żądania. 
Może to zatem zostać doko-
nane zarówno pisemnie, jak 
ustnie, faksem, bądź telefo-
nicznie, itp. (zwykle odbywa 
się to w sposób zwyczajowo 
przyjęty w danym zakładzie 
pracy). Udzielenie urlopu 
na żądanie może jednakże 
nastąpić tylko i wyłącznie na 
podstawie wniosku pracow-
nika o taki urlop. 

Należy przy tym pamiętać, 
iż pracownik nie może 
„samodzielnie” udzielić 
sobie urlopu na żądanie. 
Nie może on rozpocząć 
korzystania z tego urlopu 
bez decyzji pracodawcy o 
jego udzieleniu. Rozpoczęcie 
urlopu na żądanie przed 
udzieleniem go przez praco-
dawcę może być bowiem 
uznane za nieusprawiedli-
wioną nieobecność w pracy, 
będącą ciężkim naruszeniem 
podstawowych obowiązków 
pracowniczych w rozu-
mieniu art. 52 § 1 pkt 1 KP 
(tak m.in. Sąd Najwyższy w 
wyroku z dnia 16 września 
2010 r., sygn. II PK 26/08 
oraz w wyroku z dnia 11 
września 2012 r., sygn. III 
PK 17/12).

Związane jest to z faktem, 
iż wskazany obowiązek 
pracodawcy udzielenia 
urlopu na żądanie pracow-
nika nie jest bezwzględny. 
Może on bowiem odmówić 
udzielenia tego urlopu. 
Wśród przykładowych 
przyczyn takiej odmowy 
wymienia się takie sytuacje, 
gdy nieobecność pracownika 
zaszkodziłaby interesom 
fi rmy (tak Sąd Najwyższy 
w wyroku z 02 października 
2009 r., sygn. II PK 123/09) 
lub gdy z uwagi na interes 
pracodawcy oraz mając 
na względzie szczególne 
okoliczności, wymagana 
jest obecność pracownika 
w miejscu pracy (za takie 
okoliczności można uznać te, 
które uzasadniają w myśl art. 
167 § 1 odwołanie pracow-
nika z urlopu) (tak Sąd 
Najwyższy w wyroku z dnia 
16 września 2010 r., sygn. II 
PK 26/08). Należy jednak w 
tym miejscu zaznaczyć, iż 
to na pracodawcy ciąży w 
takiej sytuacji bezwzględny 
obowiązek wyraźnego zaak-
centowania swojej woli, 
poprzez odmowę udzielania 
urlopu na żądanie wraz 
z podaniem przyczyn jej 
dokonania.

Niezwykle istotny jest 
również termin złożenia 
takiego wniosku. Mimo, 
iż w art. 1672 k.p. wska-
zano, że pracownik zgłasza 
żądanie udzielenia urlopu 
najpóźniej w dniu rozpo-

częcia urlopu, powszechnie 
w orzecznictwie przyjmuje 
się, iż powinno to nastąpić 
najpóźniej pierwszego dnia 
wypoczynku, przed rozpo-
częciem dnia pracy przez 
pracownika (przed jego 
roboczą dniówką) (tak m.in. 
Sąd Najwyższy w wyroku 
z dnia 15 listopada 2006 r., 
sygn. I PK 128/06; także w 
wyroku z dnia 07 lutego 
2008 r., sygn. II PK 162/07).

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 niewielkie ramy 
objętościowe opracowania, 
artykuł dostarcza jedynie 
informacji ogólnych, które 
nie mogą zastąpić porady 
prawnej w indywidualnej 
sprawie.

Przypominamy, że osoby 
posiadające Ochronę Prawną 
CDO24 mogą zawsze, na 
bieżąco zasięgnąć szczegó-
łowych informacji w depar-
tamencie 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 zaintereso-
wane posiadaniem ochrony 
prawnej zapraszamy do zapo-
znania się z ofertą CDO24 
na  s t ronie  in te rnetowej 
www.cdo24.pl.

Martyna Bugajska 
CDO24

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

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

przedsiębiorstw (w III kwartale 2015 roku):  4.080,09 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

Informacja

W biurze Fundacji im. Grzegorza Kolosy przy ulicy Floriana 7 w 
Katowicach można już kupić kalendarze-cegiełki na 2016 rok. 
Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na dofi nansowanie 
wakacyjnych wyjazdów dzieci z niezamożnych rodzin.

W tym roku Fundacja przygotowała 2500 kalendarzy-cegiełek. 
Cena kalendarza to 12 zł.

Fundacja na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-
-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy powstała w 1992 roku. Jej 
głównym celem jest organizacja letniego wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży z województwa śląskiego Od początku działalności 
na kolonie i obozy organizowane przez Fundację wyjechało ok. 
80 tys. dzieci. Fundacja im. Grzegorza Kolosy posiada status orga-
nizacji pożytku publicznego. Dzięki temu każdy może wesprzeć 
jej działalność przekazując 1 proc. swojego podatku dochodo-
wego. Aby to zrobić wystarczy przy wypełnianiu formularza 
PIT wpisać w odpowiednim polu nr KRS Fundacji (0000111954). 

Więcej informacji o Fundacji na stronie internetowej 
www.fundacja-kolosy.org.pl.

KAR

Kup cegiełkę dla dzieci
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» WIEDZIELIŚMY, ŻE PREZES MA 
DOBRE SERCE, ale przesadził. Powiedział, 
że zemsty nie będzie i rozzuchwalił estab-
lishment. Jak głosi pewne bardzo mądre 
powiedzenie: Kto ma miękkie serce, ten 
ma twardą d... Powiedzenie sprawdziło 
się co do joty. Pieszczochy salonu III RP 
opanowały drżenie w kolanach i ruszyły 
do szarży w obronie stołków, geszeftów, 
synekur i innych takich. Mówią, że to w 
obronie demokracji, świeckiego państwa, 
niezawisłych sądów, wolności słowa, 
niezbywalnego prawa do oglądanie gołej 
dupy i innych imponderabiliów. 

» DLA BEKI WCHODZIMY SOBIE 
OD CZASU DO CZASU na portal gazety 
lub czasopisma, któremu nie jest wszystko 
jedno. Rozkoszujemy się informacjami, w 
jakim to ksenofobicznym kraju żyjemy, 
jak nami Europa gardzi, jak atakowani są 
w „tymkraju” dziennikarze tak niezależni 
jak Lis czy Lewicka. Zastanawiamy się 
czasem, czy oni tak na poważnie, czy idą 
na majstra w autoparodii.

» INNA SPRAWA, ŻE PISIOKI TEŻ NIE 
SĄ BEZ WINY. Chwyty establishmentu 
są takie same od 25 lat, a oni wciąż dają 
się nabierać jak dzieci. W latach 90-tych 
głównym problemem Polski były jak 
powszechnie wiadomo aborcja, krzyże 
w szkołach i antysemityzm. W listopa-
dzie 2015 roku główne problemy Polski 
to porno w teatrze, religia w szkołach i 
antysemityzm.

» A O TYM OBURZAJĄCYM ZATRZY-
MANIU BUREGO JANKA słyszeliście?! 
O drugiej w nocy! Kto to widział! Przecież 
powszechnie wiadomo, że zatrzymania 
realizuje się wtedy, gdy podejrzany już 
się wyśpi i wyrazi zgodę na zapukanie 
do drzwi. Haniebna godzina zatrzymania 

Janka przejdzie do annałów. Poza tym 
było to złośliwe również wobec uzna-
nych gwiazd publicystyki, które wyraźnie 
mówiły, że wraz z powrotem rządu 
PiS wrócą zatrzymania o szóstej rano. 
Tymczasem bezczelni funkcjonariusze 
chcąc poniżyć publicystów w oczach 
opinii publicznej przesunęli wskazówki 
zegarków o 4 godziny. A w dodatku nie 
pukali do drzwi, tylko złapali ofi arę na 
ulicy. Skandal i ciemnogród.

» DEMOKRACJA NAM UMIERA, 
a prawicowe media podniecają się błahą 
informacją, że w kancelarii Bronka chwytne 
ręce przytulały nie tylko bezwartościowe 
obrazy, ale również kompletnie zużyte 
kilkunastomiesięczną eksploatacją soko-
wirówki, blendery, żelazka czy ekspresy 
do kawy. To żadna afera, żaden wstyd. 

To było państwowe, czyli niczyje. A poza 
tym, jakby co, to się zamortyzowało. Tak 
nam się przypomniało, że w peerelu nie 
mówiło się, że ktoś coś ukradł, tylko że 
„se skombinował” lub że „se załatwił”. 
Za Bronka „se zamortyzował”.

» NA KONIEC O LIDERZE PEŁO 2.0, 
czyli o Rychu Swetru. Złośliwi nabijają 
się, że lider Nowoczesnej rąbnął się w 
datach historycznych. Przewrót majowy 
jego zdaniem nastąpił w 1935 roku, 
choć nawet Gospodzki wie, że było to 
w 1926 roku (i podpowiedź dla Rycha: 
w maju). Obrońcy Swetru twierdzą, że 
nie ma o czym mówić. Co z tego, że nie 
zna daty przewrotu majowego. Kiedy 
przewalutować kredyt z franków na 
złotówki to wiedział.

PODRÓŻNY&GOSPODZKI

ROZBAWIŁO nas to

Reklama

Foto: paczaizm.pl

Autopromocja

ZAŁÓŻ ZWIĄZEK I BĄDŹ SILNY 
W MIEJSCU PRACY.

Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci: 

tel. 32 728 41 13 kom. 693 410 836
e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl

W banku:
– Wszyscy stać i nie ruszać się!
– To napad?
– Nie, k***a, fotografi a grupowa! 

***
– Wiesz mamusiu, pani zapytała 
mnie, czy mam młodsze rodzeń-
stwo? – opowiada Jasiu, jak mu 
minął pierwszy dzień w szkole.
– I co jej powiedziałeś? – dopy-
tuje matka.
– No, że nie mam...
– I co ona na to?
– Bogu dzięki.

Co to jest miłość?
– Światło życia.
– A małżeństwo?
– Rachunek za to światło.

***
Wchodzi do marynarskiej knajpy 
90-letnia babcia z papugą na 
ramieniu i mówi:
– Kto zgadnie co to za zwierzę 
– i wskazuje na papugę – będzie 
mógł kochać się ze mną całą noc.
Cisza. Nagle z końca sali odzywa 
się zapijaczony głos:
– Aligator.

Na to babcia:
– Skłonna jestem uznać.

***
Przychodzi facet do pracy i na 
przerwie wyjmuje kanapkę, patrzy 
– z dżemem i wyrzuca. Na drugi 
dzień to samo, a na trzeci dzień 
nawet nie sprawdza tylko od razu 
wyrzuca. Kolega do niego: – Może 
tym razem jest z czymś innym. 
– Na pewno z dżemem, sam robiłem.

***
Blondynka w autobusie kasuje 
cztery bilety. Pasażer obok niej pyta:

– Po co pani aż cztery?
– Pierwszy to na przejazd, drugi 
po to jak zgubię pierwszy, trzeci 
jak zgubię drugi, a czwarty jak 
zgubię trzeci.
– A jak zgubi pani czwarty?
– To nic, mam miesięczny.

***
Do wytwórni pasztetów przyjechała 
kontrola z SANEPID-u. 
– Czy ten pasztet z zająca jest 
naprawdę z zająca?
– Tak, ale prawdę mówiąc doda-
jemy jeszcze koninę.

– A w jakich proporcjach?
– Pół na pół... jeden zając, jeden koń.

***
Blondynka i brunetka oglądają 
fi lm. Jakiś facet ma właśnie skoczyć 
z wieżowca.
– Założę się o stówę, że nie skoczy 
– mówi blondynka.
Brunetka przyjęła zakład. Facet 
skoczył.
– Ale ja nie mogę przyjąć tych 
pieniędzy – mówi brunetka po 
fi lmie – bo ja już oglądałam ten 
fi lm wcześniej.

– Ja też – odpowiada jej blon-
dynka – ale myślałam, że drugi 
raz nie skoczy...

***
Wraca żona po miesiącu z sana-
torium wchodzi do domu, a 
tam syn siedzi przy nowiutkim 
komputerze.
– Skąd miałeś pieniądze na 
komputer?!
– Ze zmywania.
– Jak to ze zmywania?
– Tata dawał mi po 100 złotych, 
gdy chciał, żebym się zmył z chaty.


