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PRAWA ZWIĄZKOWE

Sąd orzekł, że to było bezprawne zwolnienie
26 listopada przed Sądem 
Okręgowym w Katowicach 
zapadł prawomocny wyrok 
przywracający do pracy Grze-
gorza Zmudę, przewodniczą-
cego Solidarności w spółce 
Nexteer Automotive Poland 
w Tychach. Sąd uznał, że zwol-
nienie Zmudy było niezgodne z 

prawem, a przyczyny wypowiedze-
nia wskazane przez pracodawcę 
bezzasadne i nakazał wypłatę 
przewodniczącemu wynagrodzenia 
za okres pozostawania bez pracy.
Sprawa przywrócenia Grzegorza 
Zmudy do pracy w sądach I i II 
instancji ciągnęła się prawie 3 lata. 
– Czuję żal do polskiego wymiaru 

sprawiedliwości, że aż tyle czasu 
potrzebował na wydanie prawomoc-
nego wyroku. Ani przez moment nie 
miałem wątpliwości, że postępowanie 
pracodawcy było niezgodne z pra-
wem – mówi Zmuda i zapowiada, że 
w dalszym ciągu będzie zajmował 
się działalnością związkową.

» STRONA 3

OŚWIATA

Nauczyciele z Poręby wciąż bez wypłat
Pracownicy wszystkich szkół 
w Porębie wciąż czekają na 
zaległe wynagrodzenia. 30 
listopada protestowali przed 
siedzibą Urzędu Gminy, a 
następnie wzięli udział w 
sesji Rady Gminy. W akcji wzięło 
udział kilkudziesięciu nauczycieli, 
których wsparli związkowcy z 

Solidarności z zakładów pracy z 
powiatu zawierciańskiego.
Anna Gacek, przewodnicząca oświa-
towej „S” w Zawierciu podkreśla, że 
nauczyciele znaleźli się w bardzo 
trudnej sytuacji. – W szkołach pra-
cują małżeństwa nauczycielskie i 
osoby samotnie wychowujące dzieci, 
żeby przetrwać ten trudny okres 

pożyczają pieniądze od rodziny i 
znajomych – mówi Anna Gacek.
Część osób zapowiedziała złoże-
nie pozwów w sądzie pracy. Dla 
nauczycieli i pracowników szkół, 
będących członkami Solidarności, 
odpowiednie dokumenty przygoto-
wuje już związkowy prawnik.

» STRONA 4
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Przedstawiciel 
Solidarności w WRDS
» PIOTR NOWAK, WICEPRZEWODNICZĄCY ŚLĄSKO-
-DĄBROWSKIEJ SOLIDARNOŚCI ds. struktur branżowych 
zostanie drugim obok Dominika Kolorza, przedstawicielem 
NSZZ Solidarność w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecz-
nego w województwie śląskim. Decyzję w tej sprawie 27 listo-
pada podjął Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „S”.
Na mocy ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych 
instytucjach dialogu społecznego Wojewódzkie Rady 
Dialogu Społecznego zastąpiły Wojewódzkie Komisje 
Dialogu Społecznego. WRDS są tworzone przez marszałków 
województw na wspólny wniosek związków zawodowych i 
organizacji pracodawców.

35-lecie uniwersyteckiej 
Solidarności
» 26 LISTOPADA SOLIDARNOŚĆ Z 
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO świętowała 35. rocznicę 
utworzenia związku na uczelni. Uroczystości odbyły się 
w auli im. Andrzeja Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki, 
który był kolebką Solidarności na tej uczelni. Głównym 
punktem obchodów była międzypokoleniowa debata 
„Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”. 
Uczestniczyli w niej przedstawiciele trzech pokoleń 
uniwersyteckiej Solidarności. 
Debatę poprzedziły gratulacje i życzenia, które 
reprezentantom uniwersyteckiej Solidarności składali 
zaproszeni goście. – Pragnę gorąco podziękować za 
wytrwałość i entuzjazm, za radość i poświęcenie, za chęć 
pomocy drugiemu człowiekowi. Po prostu za solidarność 
– napisał przewodniczący śląsko-dąbrowskiej „S” Dominik 
Kolorz w liście gratulacyjnym skierowanym do członków 
związku z Uniwersytetu Śląskiego. – 35 lat temu w walce 
przeciwko ówczesnemu systemowi obok robotników 
solidarnie stanęło środowisko akademickie. Jedni i drudzy 
służyli sobie wzajemnie umiejętnościami i wiedzą. 
Wzajemna pomoc i podjęcie wspólnego wysiłku, dążenia 
do dobra ogółu to, w mojej ocenie, istota solidarności 
– podkreślił przewodniczący. 
Prezes katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej 
w Katowicach Andrzej Sznajder wskazywał na to, 
jaką odwagą i poświęceniem wykazali się założyciele 
Solidarności na uniwersytecie. – Kładli na szalę swoje 
talenty, swoje kariery, życie osobiste. Żeby wtedy 
zaangażować się w „S” trzeba było mieć wielką odwagę, 
wyobraźnię i wielką nadzieję – mówił Andrzej Sznajder. 
Prorektor ds. kształcenia i studentów prof. Artur Koziołek 
życzył ludziom Solidarności, aby mieli siłę ponownie 
spróbować przeobrazić Polskę. – Bo nie ma różnicy w tym, 
czy po drugiej stronie stoją funkcjonariusze uzbrojeni w 
pałki, czy akt prawny, który w jeszcze bardziej przerażający 
sposób ogranicza naszą wolność – mówił prof. Koziołek.
W 1980 roku UŚ był pierwszą uczelnią w regionie, w której 
pracownicy zrzeszyli się w NSZZ Solidarność. Jej twórcami 
byli m.in. nieżyjący już wybitni profesorowie: August 
Chełkowski, Irena Bajerowa i Walerian Pańko.

BEA

KRÓTKO

CZTERY pytania
Kornel Morawiecki, marszałek senior, poseł Kukiz’15

Jeżeli prawo jest złe, to należy je zmienić
Trwa gigantyczna wrzawa wokół Trybunału 
Konstytucyjnego. PiS i PO wzajemnie oskarżają 
się o łamanie zasad demokracji i podważanie 
niezależności TK. Kto w Pana ocenie nagiął 
prawo? Platforma Obywatelska, wybierając 
w czerwcu nowych członków Trybunału 
przed końcem kadencji ich poprzedników, 
czy Prawo i Sprawiedliwość unieważniając 
ten wybór?

– Oczywiście, najpierw złamała prawo Plat-
forma Obywatelska i robiła to w świadomości 
nie tylko swojej, ale również moim zdaniem 
sędziów Trybunału. Przecież sędziowie musieli 
wiedzieć, że robią coś przeciwko prawu, którego 
mają obowiązek strzec. To nie powinno mieć 
miejsca. Obecnie PiS i również Ruch Kukiz’15, 
bo w kwestii Trybunału głosowaliśmy tak 
samo jak partia rządząca, również to prawo 
w jakimś sensie nagięły. Należy jednak 
pamiętać, że jest to reakcja na to, co zrobiła w 
czerwcu PO. W mediach jest to przedstawiane 
kompletnie jednostronnie, jako zamach PiS 
na praworządność i demokrację. Tymczasem 
to jest właśnie obrona demokracji, bo to PiS 
zdobył większość parlamentarną w bezpo-
średnich wyborach i to PiS, a nie Trybunał 
Konstytucyjny będzie później rozliczany ze 
swoich rządów przez naród.

Podczas debaty sejmowej dotyczącej TK 
powiedział Pan, że prawo, które nie służy 
narodowi, to jest bezprawie. Co Pan przez 
to rozumie?

– Prawo, polityka i wszystkie instytucje, 
takie jak rząd czy parlament pełnią rolę 
służebną wobec społeczeństwa. Absolutyzo-
wanie prawa w momencie, gdy działa ono 
przeciwko społecznemu interesowi nie jest 
postępowaniem właściwym. Jeżeli prawo jest 
złe, to należy je zmienić lub przynajmniej 
kwestionować. Inaczej zamiast rządów ludu 
mielibyśmy dyktaturę prawników. 
Czy bez zmian w składzie TK nowy rząd 
byłby w stanie przeprowadzić wszystkie 
gruntowne reformy, które zapowiedział przed 
wyborami i już po ogłoszeniu ich wyniku?

– Obawiam się, że nie byłby w stanie i PiS 
z pewnością też się tego obawiał, że będzie 

na każdym kroku spotykał się z obstrukcją 
Trybunału Konstytucyjnego i kwestionowa-
niem każdej ważnej ustawy. W mojej ocenie 
Platforma licząc się z wyborczą porażką, 
celowo wprowadziła zmiany personalne w 
Trybunale kilka miesięcy przed wyborami, 
aby zablokować skuteczność rządzenia swoim 
konkurentom politycznym. Obecnie PiS się 
przed tym broni. 
Zarówno PiS, jak i Kukiz’15 deklarują 
potrzebę napisania nowej konstytucji. Czy 
wyobraża Pan sobie współpracę z partią 
rządzącą w tej kwestii?

– Napisanie nowej proobywatelskiej ustawy 
zasadniczej to rzecz absolutnie nadrzędna 
wobec wszelkich podziałów politycznych. W 
tej sprawie wyobrażam sobie współpracę ze 
wszystkimi ugrupowaniami w parlamencie, 
ze wszystkimi Polakami, którym zależy na 
poprawie pozycji Polski zarówno w aspekcie 
wewnętrznym, jak i międzynarodowym. 
Nie będzie to zadanie łatwe. Z pewnością 
będą kwestie, o które będziemy się spierać. 
Nikt nie każe nam jednak stworzyć nowej 
Konstytucji w rok czy dwa lata. Najważniejsze 
jest, żebyśmy zrobili to dobrze i zaczęli o 
tym rozmawiać.

KAR

M
ój kot nigdy nie interesował się poli-
tyką, a w każdym razie tak twierdził. 
W telewizji oglądał prawie wyłącznie 

programy typu „Kot szuka kotki” lub serial 
„S jak sucha karma” z braćmi Mruczkami. 
Prasy też nie czytywał, może czasami gazetkę 
z Biedry, czy z Lidla. Wiadomo, kotu zawsze 
zimno w łapy, więc musi się na czymś położyć. 
Nie zdradzał też żadnych innych poglądów 
politycznych poza najpopularniejszym, żeby 
jemu było dobrze, a nawet żyło się lepiej. 

Niedawno nieopatrznie przyniosłem do 
domu gazetę, której nie jest wszystko jedno. 
Położyłem na krześle, a na gazecie położył 
się kot. Wygodnie mu było. Tyle sążnistych 
tekstów, apeli, wezwań, jednostronnych, 
wielostronicowych analiz, a przede wszystkim 
ogłoszeń i dodatków. Cała fura papieru. Jest się 
na czym zwinąć w kłębek. Może godzinkę tak 
drzemał. Niestety to wystarczyło. Zawartość 
przeszła na kota i do mojego domu wkro-
czyła polityka przez duże „o ja cię p...”. Kot 
oświadczył, że w jego ocenie demokracja w 
naszym spółdzielczym własnościowym jest 
zagrożona i w tej sytuacji zmuszony jest założyć 
Komitet Obrony Tejże, w skrócie KOT. Zapo-
wiedział pikietę w przejściu między kuchnią, 
a jadalnią. To mnie w sumie rozbawiło, bo 
właściwie non stop tam pikietuje w przerwach 
między kolejnymi drzemkami, wizytami 
w kuwecie i sprawdzaniem wytrzymałości 
tapicerki na rogówce. Każdy, kto ma kota, 
wie, że to ulubiona metoda sierściuchów 
– wpakować się człowiekowi pod nogi tak, 
aby się potknął i walnął głową we framugę 
lub w lodówkę. Zwykle już po pierwszym 
potknięciu dwunożna istota dosypuje kotu 
do michy i przejście wolne. Na czas jakiś. 

Zignorowałbym tę kocią akcję polityczną, 
gdyby nie fakt, że zwierzak do wszystkich 
swoich burych, codziennych interesów zaczął 
dorabiać ideologię. Zakaz wylegiwania się 
na stole w jadalni nazwał faszystowskim 
zamachem na konstytucyjne prawa kota, a 
zepchnięcie z kuchennego blatu, gdy sięgał 
łapą po plasterek wędliny z mojej kanapki 

określił jako brutalne zawłaszczanie kuchni 
i wprowadzanie białoruskich standardów w 
jego domu. Zapowiedział też, że nie będzie 
się już bawił ani tym „sreberkiem” z czeko-
ladki, ani gumową piłeczką, tylko żąda, aby 
dostarczyć mu do łap opornik, bo w takim 
niedemokratycznym, antykocim domu 
musi na każdym kroku dawać wyraz swej 
niezgody na rzeczywistość, również w czasie 
zabawy. Zaczął też coś pomiaukiwać, że 
Europa się za mnie wstydzi i że jestem gorszy 
niż Antek, Mariusz i Zbyszek razem wzięci. 
Tego naprawdę było już za wiele. Ofi cjalnie 

oświadczyłem pręgowanemu terroryście, że 
żadnej zemsty nie będzie, ale czas na zmiany 
w naszym domu. 

Na początek dobrej zmiany zracjonali-
zowałem wydatki budżetowe na karmę. W 
odpowiedzi kocur rozpoczął akcję pod kryp-
tonimem „Wszędzie tylko nie do kuwety”. 
W proteście przeciwko niewinnemu prze-
meblowaniu dużego pokoju i przesunięciu 
komody 10 cm w prawo, ogłosił przystąpienie 
do stowarzyszenia „Kłaczek”. Obgryza suche 
listki z kwiatków doniczkowych, połyka, 
krztusi się i wydala. Najchętniej na dywan. 
Ostatnio przez sen pomrukiwał, że rozważa 
przekształcenie Komitetu Obrony Tejże 
w Kocią Organizację Terrorystyczną KOT. 
Tak naprawdę mój kot nie robi niczego 
innego, czego nie robiłby wcześniej. Zawsze 
był złośliwym terrorystą, który wymuszał 
karmę i głaskanie. Ale nigdy nie robił tego z 
takim ideologicznym zadęciem. I pomyśleć, 
że to wszystko przez jedną, opasłą gazetę. 

JEDEN Z DRUGĄ;)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: esmem

Zwierzak do swoich burych 
interesów zaczął dorabiać ideologię. 
Zakaz wylegiwania się 
na stole w jadalni nazwał 
faszystowskim zamachem 
na konstytucyjne prawa kota.

8002 zł
ma wynosić już wkrótce kwota wolna od 
podatku w Polsce. 30 listopada prezydent 
Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt 
ustawy w tej sprawie. Jeśli prezydencki 
projekt zostanie zaakceptowany przez 
parlament kwota wolna od podatku 
wzrośnie o prawie 5 tys. zł. Jak podała w 
komunikacie Kancelaria Prezydenta obecna 
kwota wolna od podatku wynosząca 
3091 zł jest niedostosowana do realiów 
społeczno-gospodarczych. Jej podwyższenie 
ma przede wszystkim poprawić sytuację 
ekonomiczną osób uzyskujących dochody 
na najniższym poziomie. 

LICZBA tygodnia

Platforma celowo wprowadziła 
zmiany personalne w Trybunale 
przed wyborami, aby zablokować 
skuteczność rządzenia swoim 
konkurentom politycznym.
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Posłowie odrzucili 
korzystny projekt
» 25 LISTOPADA SEJM ODRZUCIŁ 
POSELSKI PROJEKT USTAWY umożliwia-
jącej przechodzenie na emeryturę po 40. 
latach pracy. Za jego odrzuceniem głosowali 
posłowie Nowoczesnej, PO i Kukiz’15, parla-
mentarzyści PiS w większości wstrzymali się 
od głosu. 
Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego NSZZ Solidarność przesłało do 
szefów Klubu Parlamentarnego PiS i Klubu 
Poselskiego Kukiz’15 stanowiska, w których 
wyraziło niezadowolenie i rozczarowanie 
postawą posłów tych ugrupowań podczas 
sejmowego głosowania. Członkowie Prezy-
dium ZR zaznaczyli, że projekt zawierał 
rozwiązania korzystne dla obywateli i powi-
nien stać się przedmiotem dalszych prac w 
parlamencie. Podkreślili również, że jakiekol-
wiek propozycje zmian w przepisach doty-
czących tak ważnych społecznie kwestii, jak 
kształt systemu emerytalnego powinny być 
dogłębnie przeanalizowane i skonsultowane 
z obywatelami, czego zabrakło w przypadku 
projektu autorstwa posłów PSL. 
W stanowisku przesłanym do Klubu Parla-
mentarnego PiS Prezydium ZR zaapelowało 
o uwzględnienie w dyskusji nad kształtem 
zapowiadanych zmian w systemie emery-
talno-rentowym kwestii powiązania długości 
okresu składkowego z wiekiem uprawnia-
jącym do nabycia świadczeń emerytalnych. 
– Liczymy, że w odróżnieniu od ludzi do 
niedawna sprawujących władzę w naszym 
kraju, dla posłów Prawa i Sprawiedliwości 
rzeczą oczywistą jest, że jakiekolwiek korekty 
systemu emerytalnego muszą być wynikiem 
szerokiego konsensusu społecznego 
– czytamy w stanowisku.

Utrzymać 
odwrócony VAT
» ZARZĄD REGIONU ŚLĄSKO-
-DĄBROWSKIEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ 
zaapelował do Klubu Parlamentarnego 
Prawo i Sprawiedliwość o uzupełnienie 
poselskiego projektu nowelizacji ustawy o 
podatku od towarów i usług o zapisy doty-
czące otrzymania tzw. odwróconego VAT-u 
na wyroby stalowe. 
Odwrócony VAT na wyroby stalowe został 
wprowadzony w 2013 roku dzięki wspólnej 
inicjatywie Solidarności i pracodawców z 
branży hutniczej. Dzięki temu instrumentowi 
udało się w znacznym stopniu zniwelować 
proceder nielegalnego obrotu tymi wyro-
bami oraz wyłudzenia podatku VAT sięgające 
setek milionów zł rocznie, na czym skorzystał 
zarówno budżet państwa, jak i krajowi produ-
cenci stali i pracownicy z zakładów hutniczych. 
15 września opublikowany został poselski 
projekt nowelizacji ustawy o VAT autorstwa 
parlamentarzystów PiS. Projekt ten nie prze-
widuje utrzymania odwróconego podatku 
na wyroby stalowe, złom, surowce wtórne i 
miedź. W ocenie śląsko-dąbrowskiej Solidar-
ności spowoduje to powrót do patologicznej 
sytuacji z lat 2011-2013. – W tamtym 
okresie z powodu nielegalnego obrotu i 
wyłudzania podatku VAT w przypadku tylko 
jednego wyrobu – prętów żebrowanych 
– zapotrzebowanie krajowe na ten produkt 
spadło o 50 proc., a wpływy do budżetu 
państwa z tytułu podatku VAT spadły o 
kilkaset milionów złotych. W polskich 
hutach, które wytwarzają pręty żebrowane, 
m.in. w hucie CMC Zawiercie, doszło do 
ograniczenia produkcji, a w ślad za tym 
redukcji miejsc pracy – czytamy w stano-
wisku śląsko-dąbrowskiej „S”przesłanym do 
Klubu Parlamentarnego PiS.

ŁK

KRÓTKO 

Związki zawodowe z Tauron Ciepło 
uzgodniły z pracodawcą zasady 
przyznawania jednorazowej premii 
w spółce. Zgodnie z zawartym 
porozumieniem każdy pracownik 
otrzyma obligatoryjną premię w 
wysokości 850 zł brutto.

Łączna kwota przeznaczona na 
premie w Tauron Ciepło wynosi 
1026 zł brutto na etat. Pieniądze, 
które pozostaną po wypłaceniu 
wszystkim uprawnionym pra-
cownikom obligatoryjnej części 
premii, pracodawca rozdyspo-
nuje wedle własnego uznania. 
W porozumieniu zapisano, że 
uznaniowa część premii nie może 
być wyższa niż 600 zł brutto. – 
Początkowo pracodawca chciał 
podzielić premie na część obliga-
toryjną dla wszystkich pracowni-
ków i uznaniową w proporcji pół 
na pół. W trakcie rozmów udało 
nam się wynegocjować, że część 
pieniędzy przeznaczona na obli-
gatoryjną premię będzie znacznie 
wyższa – mówi Tadeusz Nowak, 
przewodniczący Solidarności w 
Tauron Ciepło.

Zgodnie z ustaleniami między 
związkami zawodowymi i zarzą-
dem spółki premie trafi ły na konta 
załogi w tym tygodniu. – Dzięki 
temu pracownicy otrzymają do-
datkowy zastrzyk gotówki przed 
Świętami Bożego Narodzenia 
– podkreśla przewodniczący.

Premie w Tauron Ciepło oraz 
w pozostałych spółkach Grupy 
Tauron Polska Energia to efekt 
porozumienia podpisanego 12 li-
stopada między zarządem Grupy 
i Radą Społeczną TPE, w której 
zasiadają przedstawiciele wszyst-
kich spółek wchodzących w skład 
Grupy. We wrześniu przed siedzibą 
zarządu Grupy związki zawodowe 
zorganizowały pikietę przeciwko 
likwidacji miejsc pracy w spółkach 
grupy i pogarszającej się sytuacji 
materialnej pracowników. W paź-
dzierniku  w części spółek grupy 
przeprowadzone zostały refe-
renda strajkowe. Po podpisaniu 
porozumienia w sprawie premii 
zaplanowany na 19 listopada strajk 
ostrzegawczy został odwołany.

ŁK

Pracownicy wchodzących w 
skład spółki Tauron Wydobycie 
zakładów górniczych Janina i 
Sobieski otrzymali jednorazowe 
premie w wysokości 850 złotych 
brutto. To efekt porozumienia 
pomiędzy przedstawicielami 
Prezydium Rady Społecznej Tauron 
Polska Energia a zarządem grupy 
kapitałowej.

– W praktyce wypłata premii 
jest realizacją celu, do którego 
dążyliśmy od drugiego kwartału. 
Przypomnę tylko, że w tym roku 
pracownicy spółki Tauron Wydo-
bycie nie otrzymali podwyżek. 
Rozmawialiśmy na ten temat z 
przedstawicielami pracodawcy, ale 
do porozumienia nie doszliśmy. 
Wszystko się przeciągnęło, głównie 
z przyczyn od nas niezależnych, 
takich jak na przykład wymiana 
zarządu – wyjaśnia Waldemar So-
pata, przewodniczący Solidarno-
ści w spółce Tauron Wydobycie.

W porozumieniu ustalono, że 
wypłacona premia zostanie wli-
czona do funduszu wynagrodzeń 
na 2016 rok, co oznacza, że oprócz 

samego świadczenia, pracownik 
już teraz otrzyma gwarancję wzro-
stu wynagrodzenia w roku przy-
szłym. – Jest to na pewno rozwią-
zanie nowe, ale – moim zdaniem 
– dobre. Mam tutaj na myśli sam 
mechanizm, który gwarantuje, że 
niezależnie od tego, co się będzie 
działo, pracownicy podwyżkę w 
roku przyszłym jednak dostaną. 
Tego, czy kwota jest „właściwa”, 
nie jesteśmy teraz w stanie prze-
widzieć. Tak, jak nie jesteśmy w 
stanie przewidzieć, co się wyda-
rzy i w jakiej kondycji pod koniec 
roku 2016 będzie nasza spółka. 
Nie mam jednak wątpliwości, 
że dobrze udało nam się zabez-
pieczyć pracownicze fi nanse, a 
to dla związkowca powinno być 
najważniejsze – podsumowuje 
Waldemar Sopata.

Podpisując porozumienie na 
szczeblu koncernu, strona spo-
łeczna zobowiązała się do zakoń-
czenia sporów zbiorowych pro-
wadzonych w spółkach, których 
właścicielem jest TPE.

MJ

Premie w spółce 
Tauron Ciepło

Premie w spółce 
Tauron Wydobycie

Po blisko trzech latach batalii przed sądami Grzegorz Zmuda, przewodniczący 
Solidarności w spółce Nexteer Automotive Poland w Tychach został 
przywrócony do pracy. Wyrok jest prawomocny.

To było bezprawne zwolnienie
W 

ubiegłym  tygo-
d n i u  p r z e d 
Sądem Okręgo-
wym w Katowi-
cach zapadł pra-

womocny wyrok przywracający 
do pracy Grzegorza Zmudę. Sąd 
nakazał pracodawcy wypłatę 
związkowcowi wynagrodzenia 
za okres pozostawania bez pracy. 

W ocenie sądu zarząd fi rmy 
naruszył prawo zwalniając prze-
wodniczącego. – Pracodawca 
złamał ustawę o związkach 
zawodowych, która stanowi o 
szczególnej ochronie stosunku 
pracy działacza związkowego, 
ponieważ nie skonsultował z 
organizacją związkową zamiaru 
wręczenia mi wypowiedzenia. 
Sąd uznał również, że przyczyny 
mojego zwolnienia podane przez 
pracodawcę były bezzasadne 
– podkreśla Grzegorz Zmuda.

Tym samym Sąd Okręgowy 
podtrzymał wyrok Sądu Rejo-
nowego w Tychach z 8 kwietnia 
tego roku, który nakazywał przy-
wrócenie Grzegorza Zmudy do 
pracy i wypłatę mu wynagrodze-
nia za okres zwolnienia. Wyrok 
był nieprawomocny, odwołał się 
od niego pracodawca.

Sprawa przywrócenia Grze-
gorza Zmudy do pracy w sądach 
I i II instancji ciągnęła się prawie 
trzy lata. – Czuję żal do polskiego 
wymiaru sprawiedliwości, że aż 
tyle czasu potrzebował na wy-
danie prawomocnego wyroku. 
Ani przez moment nie miałem 
wątpliwości, że postępowanie 
pracodawcy było niezgodne z 
prawem – mówi Grzegorz Zmuda.

Zgodnie z wyrokiem sądu Zmuda 
musi podjąć pracę w ciągu 7 dni. 
– Gotowość rozpoczęcia pracy 
zgłosiłem pracodawcy 30 listopa-
da. 2 grudnia zostałem skierowa-
ny przez pracodawcę na badania 
okresowe. Po ich wykonaniu będę 
mógł rozpocząć pracę. W dalszym 
ciągu będę się zajmował działal-
nością związkową i walką o lepsze 
warunki pracy w fi rmach zrzeszo-
nych w mojej komisji – podkreśla. 

Zmuda był zwalniany z fi rmy 
dwa razy. Pierwsze wypowiedzenie 
otrzymał w czerwcu 2011 roku. 
Kilkanaście dni po tym, jak w 
spółce został przeprowadzony 
dwugodzinny strajk ostrzegaw-
czy, zorganizowany przez Soli-
darność. Podkreśla, że zwolnie-
nie było związane z działalnością 
związkową. Od razu odwołał się 
do sądu. Sąd I instancji wydał 
wyrok korzystny dla przewod-

niczącego. Pracodawca złożył 
apelację w Sądzie Okręgowym, 
jednak ten w całości podtrzymał 
wyrok Sądu Rejonowego, przy-
wracający przewodniczącego do 
pracy. W fi rmie Zmuda pojawił 
się 11 lutego 2013 roku i w tym 
samym dniu otrzymał kolejne 
zwolnienie. Przepracował tylko 
trzy miesiące, tyle wynosił okres 
wypowiedzenia.

AGNIESZKA KONIECZNY

Foto: TŚD
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FPM w Mikołowie 
» 700 ZŁ BRUTTO DOSTANĄ PRZED ŚWIĘ-
TAMI BOŻEGO NARODZENIA pracownicy FPM 
S.A. w Mikołowie. Świąteczną premię dla załogi 
wynegocjowali z zarządem spółki związkowcy z 
zakładowej Solidarności oraz Związku Zawodowego 
Pracowników FPM S.A. 
Jak podkreśla Jan Polok, przewodniczący Solidarności 
w fi rmie, w obecnej, dość trudnej sytuacji ekono-
micznej fabryki o wyższej premii nie mogło być 
mowy. – Ale myślę, że na te dodatkowe 500 zł na 
rękę nikt nie powinien narzekać. Za tę sumę można 
pokryć część świątecznych wydatków. Ważne jest 
również to, że pracodawca przed Bożym Narodze-
niem o nas pamięta – mówi Jan Polok.
Dodaje, że załoga fabryki ma duże nadzieje na 
jeszcze jedną premię w styczniu 2016 roku. O jej 
wypłatę zwróciła się już do pracodawcy zakładowa 
Solidarność. – Na początku zeszłego roku podobną 
premię dostali wszyscy pracownicy. To były mniej-
sze pieniądze niż na Boże Narodzenie, ale po świą-
tecznych wydatkach przydaje się każdy dodatkowy 
grosz – podkreśla przewodniczący.
W FPM S.A. w Mikołowie zatrudnionych jest blisko 
200 pracowników. Zakład m.in. specjalizuje się w 
produkcji maszyn i urządzeń dla krajowych i zagra-
nicznych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni. 

Orlen Południe
» ŚWIĄTECZNE PREMIE W WYSOKOŚCI 1500 
ZŁ BRUTTO otrzymają pracownicy zakładów Orlen 
Południe w Trzebini i Jedliczach oraz spółek zależnych. 
Taki bonus jeszcze w październiku wynegocjowała 
dla nich z zarządem spółki zakładowa Solidarność. 
– Początkowo pracodawca proponował 1000 zł 
brutto. Udało nam się jednak wynegocjować 
podwyższenie tej sumy o połowę, czyli o 500 zł 
brutto – mówi Zbigniew Mentel, szef Solidarności 
w Orlen Południe.
Świąteczny bonus wypłacony będzie w dwóch ratach. 
Pierwszą w wysokości 1200 zł brutto pracownicy 
dostaną 10 grudnia, wraz z wypłatą za poprzedni 
miesiąc. Pozostałe 300 zł brutto otrzymają jeszcze 
przed świętami lub tuż przed końcem roku. 
Zakłady Orlen Południe w Trzebini i Jedliczach 
oraz ich spółki zależne zatrudniają ponad 
600 pracowników.

PWiK w Gliwicach 
» PRZED ŚWIĘTAMI BOŻEGO NARODZENIA 
NA KONTA PRACOWNIKÓW Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach trafi ą okolicz-
nościowe premie w wysokości 500 zł brutto. 
O świąteczny bonus dla załogi każdego roku wnio-
skuje do zarządu fi rmy zakładowa Solidarność. 
– W rozmowach z pracodawcą staraliśmy się, aby 
świąteczna premia była przynajmniej na takim 
samym poziomie jak w ubiegłym roku. I to się 
udało – mówi Bogumiła Teterycz, przewodnicząca 
zakładowej Solidarności. 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gli-
wicach zatrudnia ponad 300 osób.

Automotive Lighting
» 1600 ZŁ BRUTTO WYNIESIE TEGOROCZNA 
NAGRODA ŚWIĄTECZNA dla pracowników 
zakładu Automotive Lighting Polska w Sosnowcu, 
należącego do spółki Magneti Marelli. Dodatkowe 
pieniądze załoga otrzyma 10 grudnia razem z 
wypłatą za listopad.
Finansowe bonusy na Boże Narodzenie zarząd fi rmy 
przyznaje pracownikom co roku. – O pieniądze na 
święta nie musimy się upominać, ani prowadzić 
negocjacji w tej sprawie. Zarząd sam proponuje nam 
kwotę nagrody i zwykle są to sumy satysfakcjonujące 
dla załogi – mówi Aleksander Jacuniak, przewodni-
czący zakładowej Solidarności. 
Automotive Lighting Polska zatrudnia blisko 1800 
osób. Produkuje części do samochodów.

BG

Pracownicy wszystkich szkół w Porębie wciąż czekają na zaległe wynagrodzenia. 
30 listopada protestowali przed siedzibą Urzędu Gminy, a następnie wzięli udział w sesji 
Rady Gminy. Protest zorganizowała oświatowa Solidarność oraz ZNP.

Nauczyciele bez wypłat
W 

akcji wzięło udział 
kilkudziesięciu 
nauczyciel i  i 
pracowników 
szkół,  którzy 

przynieśli ze sobą transparenty 
z hasłami: „Żądamy szacunku i 
pensji”, „Szkoły ofi arami samo-
rządu” oraz „Domagamy się zapłaty 
za pracę”. Wsparli ich związkowcy 
z Solidarności z zakładów pracy z 
powiatu zawierciańskiego. Jednak 
w ciągu kilkugodzinnych obrad, 
którym przysłuchiwali się uczestnicy 
protestu, nie padły jakiekolwiek 
deklaracje, że znajdą się pieniądze 
na wypłaty. – Ludzie byli oburzeni 
postawą władz Poręby i przebiegiem 
sesji. Burmistrz cały czas podkre-
ślał, że gmina nie ma pieniędzy na 
wynagrodzenia dla pracowników 
szkół, a winą za całą sytuację obar-
czył poprzednie władze. Mijał się 
z prawdą i przerzucał odpowie-
dzialność na dyrektorów szkół, 
którzy w jego ocenie źle gospoda-
rowali przekazanymi subwencjami 
– mówi Małgorzata Benc z biura 
terenowego śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności w Zawierciu.

Przed rozpoczęciem obrad związ-
kowcy wręczyli wszystkim radym 
stanowisko oświatowej Solidarności 
w Zawierciu, w którym podkreślono, 
że środki przekazywane szkołom 
przez władze gminy są niewystar-
czające. – Za trzy tygodnie święta 
Bożego Narodzenia, pracownicy 
szkół niemal od 2 miesięcy nie mają 

za co żyć, pracując z takim samym 
oddaniem popadają w długi, (…) 
nie mogą spłacać kredytów, opłacać 
swoich zobowiązań, utrzymać swo-
ich rodzin – czytamy w stanowisku.

Anna Gacek, przewodnicząca 
oświatowej Solidarności w Za-
wierciu podkreśla, że pracowni-
cy oświaty znaleźli się w bardzo 
trudnej sytuacji. – W szkołach 
pracują małżeństwa nauczycielskie 
i osoby samotnie wychowujące 
dzieci, żeby przetrwać ten trud-
ny okres pożyczają pieniądze 

od rodziny i znajomych, ale tak 
nie da się funkcjonować. Część z 
nich ma nawet problemy z doje-
chaniem do pracy, bo w ramach 
oszczędności burmistrz zlikwi-
dował połączenia komunikacji 
miejskiej – mówi Anna Gacek.

Jak podkreślają związkowcy 
część osób zapowiedziała złoże-
nie pozwów w sądzie pracy. Dla 
nauczycieli i pracowników szkół, 
będących członkami Solidarności, 
odpowiednie dokumenty przygo-
towuje już związkowy prawnik.

Wypłaty za listopad nie otrzyma-
li pracownicy Miejskiego Zespołu 
Szkół nr 1, Szkoły Podstawowej nr 
2 oraz Szkoły Podstawowej nr 3. 
Na początku grudnia na ich konta 
powinna wpłynąć wypłata za ten 
miesiąc, ale pieniądze nie zostały 
przelane. Małgorzata Benc pod-
kreśla, że wynagrodzeń mogą nie 
dostać również pracownicy innych 
placówek należących do samorzą-
du m.in. przedszkoli i Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

AGNIESZKA KONIECZNY

Foto: TŚD

Kontrowersyjny system monitorowania pracy
W Polskiej Spółce Gazownictwa 
instalowany jest program, który 
poprzez monitorowanie czasu wyko-
nywania zadań przez pracowników 
ma doprowadzić do zwiększenia 
ich efektywności. Zdaniem związ-
kowców z Solidarności założenia 
projektu są błędne i nie odzwier-
ciedlają rzeczywistości.

Bogdan Stępiński, przewod-
niczący zakładowej Solidarności 
podkreśla, że w części oddziałów 
system już działa, a do końca roku 
zostanie wdrożony w całej fi rmie. 
Zostali nim objęci monterzy, któ-
rych wyposażono w smartfony z 
lokalizatorem GPS oraz w aplikację 
o nazwie Neptun. Za jej pośredni-
ctwem każdego dnia dowiadują się od 
swoich przełożonych, jakie zadania 
do wykonania zostały im zlecone. 
Jednocześnie muszą precyzyjnie 
„odklikać” czasy rozpoczęcia i za-
kończenia poszczególnych prac. Na 
tej podstawie system automatycznie 
generuje statystyki dotyczące ich 
efektywności. – Na pracownikach 
w przyszłości może być wywiera-
na presja, żeby wykonywali swoje 
zadania coraz szybciej – mówi Bog-
dan Stępiński. Podkreśla, że jeżeli 
czasy przeznaczone na realizację 
zleceń będą skracane, to pewne 
prace mogą zostać wykonane z 
narażeniem bezpieczeństwa zarów-
no pracowników, jak i odbiorców 
gazu. – Instalując gazomierz pod 

presją czasu, monterzy mogą coś 
pominąć, nieprecyzyjnie dokrę-
cić lub niedokładnie sprawdzić 
– mówi przewodniczący zakłado-
wej Solidarności.

Zaznacza, że osoby zlecające za-
dania zaczynają szukać sposobu na 
obejście założeń aplikacji tak, żeby 
słupki generowane przez program na 
podstawie „kliknięć” pracowników 
wyglądały jak najlepiej. W ocenie 
pracowników program spowodo-
wał mnóstwo utrudnień. – Jeżeli 
monterzy nie zastaną odbiorcy w 

domu, zlecenie jest odbijane jako 
niewykonane. Nawet jeśli klient 
za pięć minut zadzwoni, że już 
jest, nie mogą do niego wrócić, co 
usztywnia ich pracę – mówi. 

Zdaniem Stępińskiego program 
nie systematyzuje pracy monte-
rów, ponieważ koordynatorzy na 
wszelki wypadek zlecają im więcej 
zadań, niż są w stanie wykonać. 
Aplikacja nie ułatwia również pracy 
mistrzom, którzy zamiast być w te-
renie z pracownikami, siedzą przy 
komputerach i rozdzielają zlecenia. 

Mimo tych nieprawidłowości, 
statystyki dotyczące wykonywania 
zadań przez pracowników wyglądają 
coraz lepiej, ale mijają się z prawdą. 
Tymczasem związkowcy obawiają 
się, że na ich podstawie zarząd bę-
dzie planował dalsze zarządzanie 
spółką, np. politykę zatrudnienia. 
Swoje obawy i zastrzeżenia przed-
stawiciele Solidarności zgłosili pra-
codawcy, jednak wdrażanie budzą-
cego kontrowersje programu, nie 
zostało wstrzymane.

AGA

Foto: fl ickr.com/Jeremy Buckingham MLC



P U B L I C Y S T Y K AZarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

www.solidarnosckatowice.pl  Nr 43/2015 |  KATOWICE 3-9.12.2015 5

Powinniśmy szanować CO2 – to budulec życia na Ziemi
Nie znaleziono dotąd jedno-
znacznych dowodów nauko-
wych, że dwutlenek węgla jest 
odpowiedzialny za jakiekolwiek 
ocieplenie klimatu, które wystą-
piło w ciągu ostatnich 300 lat. 
Ale jesteśmy pewni ponad 
wszelką wątpliwość, że CO2 jest 
budulcem dla wszelkiego życia 
na Ziemi i że bez jego obecności 
w atmosferze w wystarczającym 
stężeniu Ziemia byłaby martwą 
planetą – twierdzi dr Patrick 
Moore, ekolog, były dyrektor 
Greenpeace Kanada. 

Poniżej prezentujemy obszerny 
skrót dorocznego wykładu Global 
Warming Policy Forum wygłoszo-
nego przez dr. Patricka Moora w 
Londynie 14 października 2015 roku. 

Jak podkreślił naukowiec, 
niebezpieczna propaganda 
zwolenników teorii zgubnego 
wpływu człowieka na ocieplenie 
klimatu wpaja społeczeństwu, 
że dwutlenek węgla jest „za-
nieczyszczeniem toksycznym, 
które zniszczy nasze życie i rzuci 
cywilizację na kolana”. Tym-
czasem jego zdaniem emisja 
CO

2
 spowodowana działalnoś-

cią człowieka uratowała życie 
na naszej planecie przed jego 
przedwczesnym zakończeniem.

Były dyrektor Greenpeace 
Kanada wykazuje, że hipoteza 
mówiąca o tym, jakoby zwięk-
szenie stężenia CO

2
 w atmosfe-

rze powodowało wzrost tempe-

ratury na Ziemi, nie znajduje 
potwierdzenia w naukowych 
faktach. – Pod koniec okresu ju-
rajskiego temperatura na Ziemi 
spadła gwałtownie, natomiast 
zawartość CO

2
 gwałtownie 

wzrosła. Podczas paleoceńsko-
-eoceńskiego maksimum ter-
micznego temperatura była 
prawdopodobnie wyższa niż 
kiedykolwiek w ciągu ostat-
nich 550 milionów latach, ale 

zawartość CO
2
 zmniejszała się 

przez okres 100 milionów lat. 
Tylko ten dowód wystarcza, 
aby wykazać bezzasadność 
spekulacji o związku przyczy-
nowo-skutkowym pomiędzy 
CO

2
 a temperaturą. (...) Zmiany 

zawartości CO
2
 w atmosferze 

są opóźnione względem zmian 
temperatury średnio o 800 lat 
w ciągu ostatnich 400 tys. lat, 
co oznacza, że temperatura 

jest przyczyną, a przyczyna 
nigdy nie pojawia się później 
niż skutek. Jest bardziej praw-
dopodobne, że zmiana tem-
peratury powoduje zmiany 
zawartości CO

2
 w atmosferze 

wskutek jego odgazowywania 
z oceanów latem i absorpcji w 
zimie. Jednak panikarze kli-
matyczni utrzymują z zapa-
łem, że to zmiany zawartości 
CO

2
 w atmosferze powodują 

zmiany temperatury, pomimo 
nielogicznego charakteru ta-
kiego twierdzenia – zaznacza 
naukowiec. 

Dr Moore udowadnia, że 
dwutlenek węgla nie tylko 
nie przyczynia się do wzrostu 
temperatury na ziemi, ale kon-
dycja naszej planety byłaby o 
wiele lepsza, gdyby stężenie 
tego gazu było znacznie wyż-
sze niż obecnie. – Udowodnio-
no, że rośliny, w tym drzewa i 
wszystkie nasze uprawy, mo-
głyby rosnąć o wiele szybciej 
przy wyższej zawartości CO

2
 w 

atmosferze niż obecnie. Nawet 
przy dzisiejszym stężeniu 400 
ppm (ang. parts per milion 
– części na milion – przyp. red.) 
rośliny odczuwają niedożywie-
nie. Optymalny poziom CO

2
 

dla wzrostu roślin jest około 
5 razy wyższy, tj. 2000 ppm, 
jednak panikarze ostrzegają, 
że to jest zbyt dużo. CO

2
 jest 

dawcą życia i powinniśmy go 
szanować, zamiast umniejszać 
jego rolę, co jest tak modne 
obecnie – dowodzi badacz. 

Co więcej, w jego ocenie, 
emisja CO

2
 do atmosfery po-

wodowana przez działalność 
człowieka wręcz ratuje życie 
na Ziemi, nie dopuszczając do 
spadku stężenia tego gazu po-
niżej poziomu, przy którym 
niemożliwe byłoby życie roślin. 
– W ciągu ostatnich 150 mln lat 

następowało stałe pobieranie 
CO

2
 z atmosfery. Znamy wiele 

czynników tego zjawiska, ale 
liczy się efekt netto. Usuwane 
jest średnio 37 tys. ton węgla z 
atmosfery co roku przez 150 mln 
lat. Ilość CO

2
 w atmosferze ule-

gła redukcji o około 90 proc. w 
tym czasie. (...) Jeśli ta tendencja 
się utrzyma, to zawartość CO

2
 

nieuchronnie spadnie do pozio-
mu, który zagraża przetrwaniu 
roślin, bo wymagają one do 
swego przetrwania zawartości 
CO

2
 w atmosferze wynoszącej 

co najmniej 150 ppm. Jeżeli 
obumrą rośliny, to wszystkie 
zwierzęta, których życie zależy 
od roślin, również zginą – tłu-
maczy dr Moore. 

– Jeśli ludzie nie zaczęliby 
uwalniać części węgla zmaga-
zynowanego w postaci paliw 
kopalnych, który wcześniej był 
w atmosferze jako CO

2
 przed 

ich sekwestracją przez rośliny 
i zwierzęta, to życie na Ziemi 
byłoby szybko pozbawione 
tego niezbędnego składnika 
odżywczego i zaczęłoby ginąć. 
(...) W głowie się nie mieści, że 
w sytuacji, gdy w świetle naszej 
wiedzy poziom stężenia CO

2
 

w atmosferze systematycznie 
spada, emisja CO

2
 przez czło-

wieka nie jest powszechnie 
uznawana za cud zbawienia 
– konkluduje naukowiec.

OPRAC. ANDRZEJ PIWCZAK

Foto: pixabay.com

30 listopada w Paryżu rozpoczął się szczyt klimatyczny ONZ. Konferencja potrwa do 11 grudnia. Jej celem jest wynegocjowanie 
globalnego porozumienia dotyczącego walki z ociepleniem klimatu. W stolicy Francji ważą się losy polskiej gospodarki.

Szczyt klimatyczny ONZ w Paryżu
W 

konferencji 
COP21 bie-
rze udział 
21-osobowa 
delegacja Pol-

ski pod przewodnictwem pre-
mier Beaty Szydło składająca 
się z negocjatorów, ekspertów 
i kierownictwa Ministerstwa 
Środowiska oraz 40-osobowa 
grupa przedstawicieli przemy-
słu, uczelni i innych instytucji. 

Warunek – ochrona gospodarki
W swoim wystąpieniu pod-
czas spotkania szefów państw 
uczestniczących w konferencji 
premier Szydło zapowiedziała, 
że Polska podpisze porozu-
mienie pod warunkiem, że 
interesy naszej gospodarki 
będą chronione. Premier zazna-
czyła również, że Polska ocze-
kuje, iż inne państwa podejmą 
porównywalny wysiłek do 
zadeklarowanej przez Unię 
Europejską redukcji emisji. 
– Wierzymy, że nowe poro-
zumienie będzie prawdziwie 
globalne i że wszystkie pań-
stwa podejmą wysiłki na rzecz 
zapobiegania zmianom klimatu. 
Dla Polski jest to podstawowy 
warunek przystąpienia do tego 
porozumienia – podkreśliła.

Beata Szydło przypomniała 
także, że nasz kraj należy 
do światowych liderów pod 
względem redukcji CO

2
. 

– Polska jako jedno z nielicz-
nych państw osiągnęła ogromne 
redukcje emisji. Nasz wynik 
to aż 30 proc. w stosunku do 
bazowego roku 1988 przy jed-
noczesnym wzroście PKB o 
200 proc. według parytetu siły 
nabywczej – mówiła szefowa 
rządu. Czujemy się liderami i 
mamy do tego realne podstawy, 
czujemy także odpowiedzial-
ność za przebieg i wynik tego 
szczytu – dodała. 

100 mld rocznie
W paryskiej konferencji ONZ 
biorą udział przedstawiciele 195 
krajów. Propozycje wkładu do 
porozumienia klimatycznego, 
czyli innymi słowy wstępne 
deklaracje dotyczące redukcji 
CO

2
 na poziomie krajowym, 

złożyły 183 państwa. Choć 
liczba złożonych deklaracji jest 
wyjątkowo wysoka, to analiza 
treści dokumentów dostarczo-
nych przez poszczególne kraje 

pokazuje, że wypracowanie 
ostatecznego kompromisu 
może być niezwykle trudne. 
Kraje rozwijające się uzależniają 
bowiem swoje działania od 
pomocy, jaką mają im przekazać 
na walkę ze zmianami klimatu 
kraje rozwinięte. Zgodnie z 
przyjętymi wcześniej zobowią-
zaniami od 2020 roku transfer 
ten ma wynosić 100 mld dola-
rów rocznie. Chodzi o wartość 
przekazywanych technologii, 

inwestycji prywatnych, ale też 
środków publicznych.

Ambicje UE
Kolejny problem dotyczy tego 
jaką formę powinno przyjąć 
ewentualne porozumienie. 
Unia Europejska opowiada się 
za przyjęciem w formie praw-
nie wiążącego zobowiązania 
ambitnych celów redukcyjnych, 
zbliżonych do tych zawartych 
w unijnej polityce klimatycznej. 

Dodatkowo realizacja porozu-
mienia miałaby być rewido-
wana co 5 lat. Trudno jednak 
oczekiwać, że duże gospodarki 
spoza UE, będące jednocześnie 
największymi emitentami CO

2
 

zgodzą się na takie rozwiązanie. 
Bardzo możliwe, że nawet 

w przypadku podpisania glo-
balnego porozumienia, będzie 
ono miało ogólny i niewiążący 
charakter pozbawiony instru-
mentów sankcji wobec państw 
nie wywiązujących się z jego 
zapisów. Jeżeli ta prognoza się 
spełni, sens kontynuowania 
restrykcyjnej polityki klima-
tycznej Unii Europejskiej stanie 
pod ogromnym znakiem zapy-
tania. Nawet przy założeniu, 
że powodowana działalnością 
człowieka emisja CO

2
 do atmo-

sfery rzeczywiście ma wpływ 
na ocieplenie klimatu, to bez 
przyjęcia na szczeblu globalnym 
celów redukcyjnych podobnych 
do tych, jakie funkcjonują w 
Unii, wysiłki podejmowane 
przez państwa zrzeszone w UE 
nie mają najmniejszego sensu. 
W takim wypadku jedynym 
ich skutkiem będzie spadek 
konkurencyjności europejskiej 
gospodarki, w tym w szczegól-
ności gospodarek krajów, takich 
jak Polska, których energetyka 
niemal w całości oparta jest 
na węglu. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: commons.wikimedia/Taxiarchos228
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Harmonogram szkoleń 
styczeń – marzec 2016

Miejsce szkoleń: siedziba Zarządu Regionu, Kato-
wice, ul. Floriana 7.

19-20 stycznia – Rozwój związku (Janusz Zabiega)

19-21 stycznia – Ogólnozwiązkowe i uprawnienia 
organizacji związkowych (Andrzej Kampa)

25-26 stycznia – Negocjacje – techniki  i strategie 
– szkolenie podstawowe (Jacek Majewski)

28 stycznia – Szkolenie doskonalące dla Społecz-
nych Inspektorów Pracy (prowadzący: Inspektor OIP)

1-2 lutego – Zagadnienia statutowo-organizacyjne  
skarbników KZ i Komisji Rewizyjnych (Andrzej Kampa/
Halina Murzyn)

3-4 lutego – Rokowania zbiorowe: warsztaty – 
szkolenie doskonalące (Agnieszka Lenartowicz-Łysik)

9-10 lutego – Zbiorowe prawo pracy (Jadwiga 
Piechocka)

22 lutego – SIP w oświacie (prowadzący: Inspektor OIP)

23-25 lutego – Ogólnozwiązkowe i uprawnienia 
organizacji związkowych (Andrzej Kampa)

1-2 marca – Negocjacje – szkolenie doskonalące 
(Jacek Majewski)

8-9 marca – Indywidualne prawo pracy (Jadwiga 
Piechocka)

8-9 marca – Zagadnienia statutowo-organizacyjne  
skarbników KZ i Komisji Rewizyjnych (Andrzej Kampa)

10 marca – Europejskie Rady Zakładowe – warsztaty 
dla członków ERZ (Jadwiga Piechocka)

15-16 marca – Rozwój związku (trener: Janusz Zabiega)

17 marca – Rozwój związku cz.2 (Janusz Zabiega)

22 marca – Szkolenie doskonalące dla Społecznych 
Inspektorów Pracy (Inspektor OIP)

Dodatkowych informacji udzielą Państwu:
Agnieszka Lenartowicz-Łysik (Biuro Szkoleń), 
pokój 223, tel. 32 353 84 25 w. 223, 555, 
zagraniczne@solidarnosckatowice.pl
Joanna Ciechelska (Sekretariat Ogólny), pokój 110, 
tel./fax 32 253 78 00, sekrzr@solidarnosckatowice.pl

Komunikat

Reklama

Finał ligi siatkówki w NSE Kubiak mistrzem świata

Drużyna z Zakładu Ciepłowni-
czego nr 2 z Woli zwyciężyła 
w V edycji Ligi Piłki Siatkowej 
Nadwiślańskiej Spółki Energe-
tycznej w Brzeszczach. W fi nale 
rozegranym 20 listopada w 
brzeszczańskiej Hali Sportowej 
drugie miejsce zajęli siatkarze 
z ZC nr 1 w Brzeszczach. Na 
trzeciej pozycji uplasowali się 
zawodnicy z drużyny ZC nr 3 
Janina z Libiąża.

– Finałowe rozgrywki były 
niezwykle emocjonujące. Po-
ziom gry drużyn, które wal-
czyły o mistrza naszej ligi w 
2015 roku, był bardzo wyrów-
nany. Wszystkie zespoły były 
potencjalnymi pretendentami 
do tego tytułu. Brak zdecydo-
wanego faworyta sprawił, że 
kibice do końca mieli kłopot 
z wytypowaniem zwycięz-
cy – mówi Dariusz Gierek, 
przewodniczący Regionalnej 

Sekcji Ciepłownictwa NSZZ 
Solidarność.

Najlepsze zespoły siatkarzy 
z NSE otrzymały pamiątkowe 
puchary, a każdy z ich graczy 
został nagrodzony medalem. 
Najbardziej wyróżniającym się 
zawodnikiem ligi został Prze-
mysław Łata ze zwycięskiej 
drużyny ciepłowników z Woli. 
– Najlepiej grającego siatkarza co 
roku wskazuje Marcin Sikorski, 
arbiter od początku sędziujący 
rozgrywki. Gorąco dziękujemy 
mu za profesjonalne i sprawied-
liwe werdykty podczas meczów 
– podkreśla przewodniczą-
cy RSC. – Serdeczne podzię-
kowania kierujemy też do 
Zbigniewa Lelka, członka 
Solidarności w NSE, który co 
roku zajmuje się organizacją 
naszej ligi. W trakcie rozgry-
wek czuwa nad wszystkimi 
tabelami punktowymi oraz 

pomeczowymi protokołami 
– wskazuje Dariusz Gierek. 

Utworzenie w NSE ligi 
piłki siatkowej to pomysł 
związkowców z zakładowej 
Solidarności. Tę sportową ini-
cjatywę realizują już od 2010 
roku. Od początku wspiera 
ją zarząd NSE, który sponso-
ruje nagrody dla najlepszych 
drużyn. Ligowe mecze roz-
grywane są przez cały rok. 
Na siatkarskim parkiecie 
w hali sportowej w Brzesz-
czach zespoły siatkarzy z NSE 
spotykają się przynajmniej 
raz w miesiącu.

W V edycji rozgrywek o 
tytuł najlepszej drużyny piłki 
siatkowej w spółce uczestni-
czyło sześć drużyn reprezen-
tujących poszczególne zakła-
dy ciepłownicze z NSE oraz 
administrację spółki.

BG

Łukasz  Kub iak  zosta ł 
mistrzem świata w sztuce 
walki Taekwon-do. Podczas 
Mistrzostw Świata WTKA 
rozgrywanych w listopadzie 
w Benidorm w Hiszpanii na 
najwyższym stopniu podium 
stanęły też trenowane przez 
niego zawodniczki: Dominika 
Filec i Nikola Wita. 

Ogółem z MŚ w Hiszpanii 
trzyosobowa drużyna z Rybni-
ckiego Centrum Sztuk Walki 
Fighter przywiozła aż 9 medali: 
trzy złote, cztery srebrne i 
dwa brązowe. Jej zawodnicy 
wystartowali w sześciu różnych 
dyscyplinach: Taekwon-do ITF, 
Taekwondo WTF, Kickboxing 
Light Contact, K-1, Muay 
Thai WKA, Muay Thai IFMA. 
– W najśmielszych snach nie 
zakładaliśmy tak znaczącego 
sukcesu. Do startu w tej presti-
żowej imprezie przygotowywa-

liśmy się długo i intensywnie. 
Do znudzenia powtarzaliśmy 
próby wytrzymałościowo-
-siłowe i pracę zadaniową w 
parach. Tuż przed startem w 
mistrzostwach ćwiczyliśmy 
formę na zgrupowaniu w 
górach. Jak widać nasze solidne 
przygotowania zaprocento-
wały znakomicie – komentuje 
mistrz świata Łukasz Kubiak. 

Łukasz Kubiak podkreśla, 
że na mistrzostwa do Beni-
dorm przyjechało ponad 5 tys. 
zawodników ze 101 krajów. 
Przeciwnikami reprezentantów 
Polski z rybnickiego RCSW 
byli najlepsi na świecie zawod-
nicy. – Ja i moje podopieczne 
bardzo staraliśmy się, by 
wypaść jak najlepiej. Wszyscy 
walczyliśmy na najwyższym 
poziomie. Zaprezentowa-
liśmy szereg widowiskowych 
i skutecznych akcji. Jeśli nasi 

przeciwnicy byli lepsi, to ze 
sportową pokorą uznawaliśmy 
ich wyższość. Choć niektóre 
werdykty sędziów były dość 
kontrowersyjne i odebrały 
nam szanse na zdobycie więk-
szej liczby złotych krążków 
– podkreśla Łukasz Kubiak. 

Łukasz Kubiak łączy prowa-
dzenie RCSW i sportowe 
treningi z pracą górnika w 
kopalni Jankowice w Rybniku. 
Jest członkiem zakładowej 
Solidarności. Jego startom w 
pojedynkach różnych sztuk 
walki kibicuje cała śląsko-
-dąbrowska „S”. – Za to bardzo 
dziękuję swoim kolegom 
związkowcom. Wiem, że na 
nich zawsze mogę liczyć. 
Dziękuję też wszystkim spon-
sorom naszego wyjazdu na 
mistrzostwa do Hiszpanii 
– mówi Łukasz Kubiak.

BEA

Foto: TŚD Foto: TŚD
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Bartosz Duda 
CDO24

Karta Nauczyciela – odprawa
Czy nauczycielowi zatrudnio-
nemu na podstawie miano-
wania, z którym rozwiązano 
stosunek pracy z powodu 
zmian organizacyjnych powo-
dujących zmniejszenie liczby 
oddziałów, przechodzącemu 
na emeryturę przysługuje 
odprawa?

Zgodnie z art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
– Karta Nauczyciela (zwana dalej 
Kartą Nauczyciela) w przypadku 
zmian organizacyjnych powo-
dujących zmniejszenie liczby 
oddziałów, które uniemożli-
wiałyby dalsze zatrudnienie 
nauczyciela dyrektor szkoły 
rozwiązuje z nim stosunek 
pracy. Natomiast na podstawie 
art. 20 ust. 2 Karty Nauczy-
ciela nauczycielowi z którym 
rozwiązano stosunek pracy z 
uwagi na zmiany organiza-
cyjne uniemożliwiające dalsze 
zatrudnianie takiego nauczy-
ciela przysługuje odprawa w 
wysokości sześciomiesięcznego 
wynagrodzenia zasadniczego.

Jeżeli natomiast z nauczy-
cielem rozwiązano stosunek 
pracy, a stosunek pracy ustał 
w związku z przejściem na 
emeryturę, to na podstawie art. 
87 Karty Nauczyciela, takiemu 
nauczycielowi, przysługuje 
odprawa w wysokości dwumie-
sięcznego lub trzymiesięcznego 
ostatnio pobieranego wyna-
grodzenia w szkole będącej 
podstawowym miejscem jego 
pracy. Wysokość odprawy 
przysługującej z tytułu przejścia 
nauczyciela na emeryturę jest 
uzależniona od okresu pracy w 
szkole. Jeżeli bowiem nauczy-
ciel przeszedł na emeryturę, a 
w szkole pracował przez okres 

krótszy niż 20 lat, odprawa przy-
sługuje w wysokości dwumie-
sięcznego wynagrodzenia. Jeżeli 
natomiast nauczyciel przepra-
cował w szkole co najmniej 
20 lat, odprawa przysługuje 
w wysokości trzykrotności 
miesięcznego ostatnio pobiera-
nego wynagrodzenia w szkole 
będącej podstawowym miej-
scem jego pracy (art. 87 ust. 1 
i 2 Karty Nauczyciela).

Podkreślić należy, iż art. 20 
ust. 2 oraz art. 87 ust. 1 i 2 Karty 
Nauczyciela stanowią nieza-
leżne podstawy przyznania 
odprawy pieniężnej. Jednakże 
ustalenia wymaga czy w przy-
padku zbiegu tychże podstaw, 
do wyżej wskazanych odpraw 
nauczycielowi, z którym rozwią-
zano stosunek pracy z powodu 
zmniejszenia liczby oddziałów 
w szkole, przechodzącemu na 
emeryturę przysługuje jedna 
czy też dwie odprawy, a jeżeli 
jedna to która z nich. 

W pierwszej kolejności 
wskazać należy, iż ustawo-
dawca nie zawarł w Karcie 
Nauczyciela normy wskazującej, 
która z odpraw przysługuje 
nauczycielowi, w przypadku 
zbiegu podstaw wypłaty na 
podstawie art. 20 ust. 2 oraz 
art. 87 ust. 1 lub 2 tejże ustawy. 
Tym samym uznać należałoby, 
iż w związku z tymże zbiegiem, 
nauczycielowi przysługuje 
każda z tych odpraw. 

N i e  m o ż n a  b o w i e m 
wyłącznie domniemywać, iż 
zasadne byłoby przyznanie 
wyłącznie jednej z odpraw. 
Jako bezpodstawne należałoby 
również uznać stanowisko, iż 
większa z przyznanych odpraw 
absorbowałaby drugą – mniejszą. 

Takiemu stanowisku sprzeciwia 
się bowiem wykładnia art. 87 
ust. 1 Karty Nauczyciela. W 
tymże artykule ustawodawca 
wyłączył uprawnienie do otrzy-
mania odprawy wynikającej 
z art. 87 ust. 1, jeżeli uzyskał 
odprawę na podstawie art. 28 
Karty Nauczyciela (rozwiązanie 
stosunku pracy z nauczycielem 
zatrudnionym na podstawie 
mianowania w razie orze-
czenia przez lekarza przepro-
wadzającego badanie okresowe 
lub kontrolne o niezdolności 
nauczyciela do wykonywania 
dotychczasowej pracy). 

Podkreślenia wymaga więc 
fakt, iż ustawodawca przewi-
dział co prawda możliwość 
wyłączenia odprawy z art. 
87 Karty Nauczyciela, wobec 
zbiegu z odprawą przyznaną 
na podstawie art. 28 Karty 
Nauczyciela. Jednakże takiego 
wyłączenia ustawodawca nie 
przewidział wobec zbiegu art. 
87 ust. 1 lub 2 z art. 20 ust. 2 
Karty Nauczyciela.

Powyższe stanowisko 
potwierdza również Sąd 
Najwyższy. Bowiem w wyroku 
z dnia 2 października 2008 
r., w sprawie oznaczonej 
sygnaturą akt I PK 54/08 
wyraźnie wskazał, iż „nauczy-
cielowi zatrudnionemu na 
podstawie mianowania, z 
którym rozwiązano stosunek 
pracy na podstawie art. 20 ust. 
1 Karty Nauczyciela, prze-
chodzącemu na emeryturę 
lub rentę przysługują dwie 
odprawy: jedna na podstawie 
art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela 
w wysokości sześciomiesięcz-
nego wynagrodzenia za pracę, 
druga na podstawie art. 87 ust. 

1 lub ust. 2 w wysokości dwu– 
lub trzymiesięcznego ostatnio 
pobieranego wynagrodzenia, 
gdyż Karta Nauczyciela nie 
zawiera przepisu wyłączają-
cego prawo do jednej z tych 
odpraw”.

Mając na uwadze powyższy 
stan prawny, wskazać należy, iż 
nauczycielowi zatrudnionemu 
na podstawie mianowania, z 
którym rozwiązano stosunek 
pracy z powodu zmian orga-
nizacyjnych powodujących 
zmniejszenie liczby oddziałów 
przechodzącemu na emeryturę 
przysługują dwie odprawy 
– zarówno na podstawie art. 
20 ust. 2, jak i na podstawie 87 
ust. 1 lub 2 Karty Nauczyciela.

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 infor-
macji ogólnych, które nie mogą 
zastąpić porady prawnej w 
indywidualnej sprawie.

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

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

Kalendarium obchodów 
34. rocznicy wprowadzenia 

stanu wojennego
13 grudnia 2015 roku

godz. 12.00 – msza św. w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej 
(Zabrze Zaborze, ul. Wolności 504).

godz. 13.00 – składanie kwiatów pod krzyżem upamiętniającym 
internowanych w stanie wojennym.

16 grudnia 2015 roku
godz. 16.00 – msza św. w kościele pw. Podwyższenia 
Krzyża Św.  (Katowice, ul. Piękna 8).

godz. 17.15 – przemarsz pod Pomnik-Krzyż przy kopalni Wujek 
(Plac NSZZ Solidarność).

godz. 17.30 – uroczystości pod Pomnikiem-Krzyżem
– odsłonięcie i poświęcenie tablicy Śląskiej Izby Lekarskiej
– apel poległych
– składanie wieńców i kwiatów

W godzinach przedpołudniowych odbędzie się „Bieg Dziewięciu 
Górników", w którym weźmie udział ponad 340 uczniów i nauczy-
cieli z 34 szkół województwa śląskiego. O godz. 11.00 uczestnicy 
sztafety przybiegną pod Pomnik-Krzyż, gdzie przedstawiciele każdej 
ze szkół złożą kwiaty i zapalą znicze.

Honorowy patronat nad obchodami 34. rocznicy pacyfi kacji 
kopalni Wujek objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Informacja

Kalendarium IPN
8 grudnia 2015 r., o godz. 10.00, w Przystanku Historia 

Centrum Edukacyjnego IPN im. H. Sławika w Katowicach 
(ul. św. Jana 10) odbędzie się uroczystość przekazania do 
archiwum katowickiego IPN zbiorów Kazimierza Świtonia, 
twórcy Wolnych Związków Zawodowych. Wydarzenie 
zorganizowane będzie  w 1. rocznicę jego śmierci. W spot-
kaniu weźmie udział Dorota Świtoń, wdowa po Kazimierzu.

10 grudnia 2015 r., o godz. 17.00, w Przystanku Historia 
Centrum Edukacyjnego IPN im. H. Sławika w Katowi-
cach odbędzie się przedpremierowy pokaz fi lmu „Inter-
nowane”. Film opowiada o internowaniu kobiet w lesie 
miechowickim w Bytomiu. Po projekcji spotkanie z boha-
terkami fi lmu i autorem dokumentu Pawłem Przybylskim. 
Prowadzenie: Andrzej Sznajder, dyrektor Oddziału 
IPN w Katowicach.
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» NIE WIEM, CZY WIECIE, że w 
dniach ostatnich dokonał się zamach na 
demokrację, praworządność, Konstytucję 
i wszystko inne, na co tylko można się 
było zamachnąć. Na szczęście wśród 
naszego narodu zniewolonego przez 
totalitarne rządy znaleźli się herosi, 
którzy za wezwaniem znanego publi-
cysty z grzywką a’la młody komsomolec 
urządzili przed Sejmem Majdan, aby 
bronić tych wszystkich szlachetnych 
wartości. Początki jak wiadomo bywają 
trudne, więc Majdan liczył kilkadzie-
siąt osób i po paru minutach rozszedł 
się do domu. Na zdjęciach z owego 
spektakularnego protestu internauci 
zidentyfikowali jego uczestników. 
Jak pewnie pamiętacie, w kampanii 
prezydenckiej Gajowego, za każdym 
razem, gdy przemawiał publicznie, za 
jego plecami w charakterze tła stała 
grupka młodzieńców obojga płci. Jak 
się okazuje obrońcy demokracji sprzed 
Sejmu to dokładnie ta sama ekipa. 
Nie wiemy, czy członków tej wesołej 
gromadki wynajmuje się indywidu-
alnie czy w pakiecie i ile liczą sobie 
za swoje usługi. Tanio pewnie nie jest. 
Co najmniej sokowirówka i blender z 
willi w Klarysewie na twarz.

»  OPRÓCZ EKSPERTÓW OD 
ROBIENIA TŁA, z wszechogarnia-
jącym faszyzmem walczy również grupa 
o nazwie Komitet Obrony Demokracji, 
która powstała na fejsie. Kilka dni 
temu gazeta, której nie jest wszystko 
jedno, poświęciła temu masowemu 
ruchowi społecznemu całą pierwszą 
stronę swojego opiniotwórczego pisma. 
Rozochoceni inicjatorzy faceboo-
kowej rewolucji postanowili wyjść z 
konspiry i przenieść swoje działania 
do realu. Sukces przekroczył wszelkie 

oczekiwania. Na inauguracyjny zjazd 
KOD przyjechało, jak przyznał jeden 
z jego liderów, „prawie 10 osób”. Na 
miejscu faszytów z PiS-u już teraz 
pakowalibyśmy manatki i uciekali 
do Argentyny. 

» ARTYKUŁ O CZARNYM WIDMIE 
FASZYZMU, które zawisło nad Wisłą, 
ukazał się w niemieckim dzienniku 
Süddeutsche Zeitung. I wszystko 
byłoby w najlepszym porządku, gdyby 
nie fakt, że swoją złowieszczą analizę 
zilustrowano flagą Indonezji, czyli 
czerwony pasek zamiast pod białym 
był nad nim. Przypadek? Nie wydaje 
nam się. Oni po prostu wiedzą, że jeżeli 
w porę nie powstrzymamy brunatnej 

fali, już wkrótce rozleje się ona na cały 
świat. Obstawiamy, że pierwsze będą 
Monako i Malta. 

» NA KONIEC ZOSTAWILIŚMY 
UROCZĄ ANEGDOTKĘ z Sejmu. 
Kilka dni temu na Wiejskiej do późnych 
godzin nocnych trwała debata dotycząca 
Trybunału Konstytucyjnego. Ok. godziny 
23.00 na mównicy pojawiła się sejmowa 
debiutantka z nowoczesnej peło i z 
rozbrajającą szczerością stwierdziła, że 
nie życzy sobie pracować po nocy i chce 
iść już spać. W naszej ocenie postulat 
pani poseł był ze wszech miar słuszny. 
Jak człowiek śpi, to przynajmniej nie 
robi z siebie idioty.

GOSPODZKI&PODRÓŻNY

ROZBAWIŁO nas to

Reklama

Foto: docinek.com

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

Jedzie facet samochodem i prze-
jeżdża na czerwonym świetle. 
Kolega obok: 
– Co ty robisz? 
– Spoko, spoko... Szwagier, tak 
jeździ od lat i nic mu się nie stało. 
Jadą dalej i znowu to samo i 
kierowca znowu: 
– Nie stresuj się, szwagier tak 
jeździ i nic mu się nigdy nie stało.
Podjeżdżają tym razem zielone, 
kierowca staje: 
– Co robisz? Masz zielone, jedź. 
– A jak mi szwagier z boku wyjedzie?

– Mamo, zobacz jaki jestem silny! 
Jak tata! Też złamałem widelec!
– Następny debil rośnie…

***
Przychodzi facet do pracy pobijany 
i podrapany. Kumpel go pyta: 
– Kto ci to zrobił? 
– Żona... 
– Żona? Za co? 
– Powiedziałem do niej „ty”. 
– I za to cię pobiła? A jak dokładnie 
powiedziałeś?
Ona mówi do mnie: 
– Nie kochaliśmy się już ze dwa 

lata...
A ja do niej:
– Chyba ty...

***
Przychodzi gość do prawnika:
– Mój sąsiad jest mi winien 5.000 
złotych i nie oddaje. Mogę jakoś 
wysądzić od niego te pieniądze?
– Tak, ale będzie potrzebny jakiś 
pisemny dowód. Ma pan takowy?
– Nie, na gębę pożyczył.
– To niech pan napisze do niego 
wezwanie do zapłaty 10.000 
złotych.

– Ale on mi jest winien tylko 5.000.
– I pewnie tak właśnie odpowie. 
I to będzie dowód.

***
Mały chłopczyk ogląda z wielkim 
zainteresowaniem swojego siusiaka.
– Mamo, czy to mój mózg?
– Nie synku, jeszcze nie…

***
– Bileciki do kontroli. 
– Nie dam. 
– Jak to? 
– Ten pociąg ma 2 godziny opóź-
nienia. Według rozkładu jazdy ja 

teraz siedzę w domu i jem kolację.
***

Deszcz pada już trzeci dzień. Żona 
ma depresję, ciągle patrzy w okno. 
Jeżeli jutro nie przestanie, chyba 
będę musiał wpuścić ją do domu.

***
Wykładowca pyta studentkę 
medycyny:
– No niech nam pani powie. Co 
oddziela głowę od reszty ciała?
– Topór?

***
– Kochanie, czy moje oczy są 

koloru wiosennego czystego nieba?
– Tak.
– A włosy jak górski czysty wodo-
spad?
– Tiaaa..
– A usta jak płatki róż?
– Mhmm...
– Ach. Jak uwielbiam jak mi prawisz 
komplementy!

***
Poradnik studenta: 
Jeżeli parówki ugotujesz w wodzie 
z dodatkiem kostki bulionowej 
będą pachnieć mięsem.


