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Zniesienie obowiązku informowania przez inspektorów pracy przedsiębiorców prowadzących działalność 
usługową o zamiarze przeprowadzenia kontroli to ważny, ale dopiero pierwszy krok w kierunku wyeliminowania 
pracy „na czarno” i procederu nadużywania umów cywilnoprawnych.

Kontrole PIP bez zapowiedzi
G

łówny Inspek-
tor Pracy Iwona 
Hick iewicz  w 
połowie stycznia 
skierowała do 

wszystkich Okręgowych In-
spektoratów Pracy pismo, w 
którym poinformowała o zmia-
nie dotychczasowej interpretacji 
przepisów obowiązujących w 
Państwowej Inspekcji Pracy w 
zakresie uprzedzania praco-
dawców o zamiarze przepro-
wadzenia kontroli. – Zgodnie 
m.in. ze stanowiskiem rządu 
wskazującym, że Konwen-
cja nr 81 Międzynarodowej 
Organizacji Pracy dotycząca 
inspekcji pracy w przemyśle 
i handlu ma zastosowanie do 
wszystkich przedsiębiorców 
objętych zakresem działania PIP, 
przyjęliśmy, iż inspektor pracy 
bez uprzedzenia będzie kontro-
lować wszystkich pracodawców 
– informuje Danuta Rutkowska, 
rzecznik prasowy Głównego 
Inspektora Pracy.

To było utrudnienie
Do tej pory, na podstawie wcześ-
niejszej interpretacji odnoszącej 
się do ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej z 2009 
roku, inspektorzy pracy bez 
wcześniejszego poinformowania 
pracodawcy mogli wejść do fi rm 
przemysłowych i placówek 
handlowych. Przedsiębiorcom 
prowadzącym działalność usłu-
gową musieli się zaanonsować 
siedem dni wcześniej. – To 
utrudniało inspektorom pracy 
skuteczne działanie, zwłaszcza w 
zakresie legalności zatrudnienia 
w tych branżach, gdzie skala 
pracy „na czarno” jest szcze-
gólnie wysoka, np. w fi rmach 
budowlanych i zakładach usług 
leśnych. Jeżeli przedsiębiorca 
zatrudniający „na czarno” 
siedem dni wcześniej dowia-
dywał się o naszej kontroli, jest 
oczywiste, że mijała się ona z 
celem. Stawała się bezskuteczna. 
Wprowadzona zmiana pozwala 
na natychmiastową reakcję, gdy 
łamane są prawa pracownicze i 
na szybkie przywrócenie stanu 
zgodnego z obowiązującymi 
standardami prawnymi – mówi 
Danuta Rutkowska.

Nierówna konkurnecja
Rafał Sałabun, sekretarz Sekcji 
Krajowej Drogownictwa NSZZ 
Solidarność, która zrzesza 
m.in. firmy zajmujące się 
budową i utrzymaniem dróg, 
przyznaje, że dotychczasowe 
kontrole PIP rzeczywiście były 
mało skuteczne, zwłaszcza w 
niedużych firmach budow-
lanych zatrudnianych w 
charakterze podwykonawców. 

– Pracodawcy uprzedzeni o 
takiej kontroli mieli czas, żeby 
antydatować dokumenty i na 
czas kontroli usunąć z placu 
budowy nielegalnie zatrud-
nionych pracowników – mówi 
Rafał Sałabun. W jego ocenie 
coraz poważniejszym prob-
lemem w budowlance staje 
się zatrudnianie pracowników 
z agencji pracy tymczasowej, 
na co inspektorzy pracy z 
pewnością zwrócą uwagą 
podczas niespodziewanych 
kontroli. – Jeżeli inspektor 
pracy wejdzie do takiej fi rmy 
bez zapowiedzi, to odkryje 
również wiele nieprawidło-
wości związanych z pracą 
tymczasową. Zatrudniając 
osoby z agencji, pracodawcy 
wywierają presję na pozosta-
łych pracowników i pokazują, 
że można zatrudnić jeszcze 
tańszego pracownika na warun-
kach urągających jego godności 
– mówi sekretarz SKD.

Czekają na kolejne zmiany
Zniesienie obowiązku informo-
wania o kontroli pracodawców 
prowadzących działalność 
usługową pozytywnie oceniają 
również związkowcy z fi rm 
ochroniarskich. Jednak oni, 
podobnie jak przedstawiciele 
branży budowlanej, zwracają 
uwagę, że zmiana ta musi 
pociągnąć za sobą kolejne. 
– Czekamy na dalsze wzmac-
nianie Państwowej Inspekcji 
Pracy, przede wszystkim na 
przekazanie inspektorom pracy 
uprawnień do zmieniania 
umów cywilnoprawnych na 
umowy o pracę w trybie decyzji 
administracyjnej – mówi 
Ryszard Pradela, wiceprze-
wodniczący Solidarności w 
Konsorcjum Ochrony Kopalń.

W tym tygodniu Stanisław 
Szwed, wiceminister rodziny, 
pracy i polityki społecznej 
zapowiedział, że propozycja 
przyznania inspektorom pracy 

tego typu uprawnień zosta-
nie poddana pod dyskusję w 
Radzie Dialogu Społecznego. 
– Tylko ta zmiana w połącze-
niu z niezapowiedzianymi 
kontrolami inspektorów PIP 
daje nadzieję, że patologicz-
ny rynek agencji ochroniar-
skich może ulec poprawie. W 
naszej branży zarobki są tak 
niskie, że ludzie zatrudnieni 
głównie na śmieciówkach 
muszą pracować nawet po 300 
godzin miesięcznie – mówi 
Ryszard Pradela.

Podkreśla, że zdarzały się 
takie sytuacje, w których in-
spektorzy PIP stwierdzali pod-
czas kontroli, że pracownik 
zatrudniony na umowie śmie-
ciowej pracuje w miejscu i w 
czasie wyznaczonym przez 
pracodawcę oraz pod jego 
nadzorem, a w takim wypadku 
powinien zostać zatrudniony 
na podstawie umowy o pracę, 
ale mimo zaleceń pokontrol-

nych pracodawcy zwlekali ze 
zmianą umowy. Pracowniko-
wi pozostawało skierowanie 
sprawy do sądu, z czego wiele 
osób rezygnowało. Przyznanie 
inspektorom pracy uprawnień 
do zmieniania umów cywilno-
prawnych na umowy o pracę w 
formie decyzji administracyjnej 

sprawi, że ciężar udowodnienia, 
iż wykonywana praca ma cha-
rakter pracy stałej, nie będzie 
już spoczywał na pracowniku. 
To pracodawca, jeśli nie będzie 
zgadzał się z decyzją inspek-
tora, będzie mógł odwołać się 
do sądu administracyjnego.

AGNIESZKA KONIECZNY

Coraz więcej umów śmieciowych
Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję 
Pracy w ciągu ostatnich trzech lat pokazują, że wśród praco-
dawców nasila się tendencja zastępowania umów o pracę 
umowami cywilnoprawnymi.
– Ze wstępnych danych PIP za okres od stycznia do listopada 2015 roku 
wynika, że przeprowadzone przez inspektorów pracy kontrole wykazały 
bezpodstawne zawarcie umów cywilnoprawnych z ponad 12 tys. osób 
– mówi Danuta Rutkowska. Do 15 grudnia dzięki działaniom inspek-
torów pracy z 7,5 tys. tych osób zawarte zostały umowy o pracę. – W 
sumie w ciągu ostatnich trzech lat inspektorzy wyegzekwowali zawarcie 
umów etatowych dla ok. 22 tys. osób, które miały umowy cywilnoprawne 
– mówi rzeczniczka OIP.

Foto: pixabay.com/CC0
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INNI napisali

Francuzi masowo 
wyszli na ulice

W
e wtorek 23 stycznia we Francji 
zorganizowanych zostało ponad 
120 demonstracji. Protestowali 

nauczyciele, urzędnicy państwowi oraz 
kontrolerzy lotów. Jak poinformowały 
agencje co piąte połączenie na paryskich 
lotniskach zostało odwołane, a pozostałe 
loty miały spore opóźnienia. Jako powód 
strajku kontrolerzy lotów podali zbytnie 
obciążenie pracą. Do strajku przyłączyli się 
nauczyciele i urzędnicy służby publicznej, 
którzy protestowali przeciwko reformie 
edukacji, niskim płacom, złym warunkom 
pracy oraz likwidacji miejsc pracy w kluczo-
wych sektorach służby publicznej.

Na ulice wyszli też taksówkarze, którzy 
protestują przeciwko aplikacji Uber koja-
rzącej ludzi, którzy chcą wyświadczyć usługę 
przewozu za niższą cenę i chętnych na 
skorzystanie z tej oferty. W ocenie taksów-
karzy Uber stanowi dla nich nieuczciwą 
konkurencję i eliminuje ich z rynku. W 
niektórych miejscach protest kierowców 
taksówek miał dramatyczny przebieg, doszło 
do starć z policją. W pobliżu lotniska Orly 
na południu Paryża jeden z taksówkarzy 
został ranny, gdy próbował zablokować 
przejazd autobusu.

Strajk w redakcji 
Financial Times

D
ecyzję o przeprowadzeniu 24-godzin-
nego strajku podjęli dziennikarze 
z brytyjskiego dziennika Financial 

Times. Zapowiedziany przez nich protest 
będzie pierwszym od 30 lat strajkiem w tej 
redakcji. Dokładna data akcji protestacyjnej 
nie została jeszcze podana, ale może do niej 
dojść już w przyszłym tygodniu.

Jak poinformował krajowy związek 
zawodowy brytyjskich dziennikarzy (NUJ), 
decyzja o strajku zapadła w związku z 
fi askiem rozmów z dyrekcją, która odmó-
wiła respektowania ustaleń dotyczących 
emerytur. Zobowiązania te zostały podjęte 
po ubiegłorocznej sprzedaży pisma Nikkei 
japońskiej grupie medialnej specjalizującej 
się w wiadomościach gospodarczych. Jednak 
jak twierdzi NUJ, pracownicy londyńskiej 
redakcji nie zostali objęci zapisami poro-
zumienia. Ponadto według związkowców 
z funduszy emerytalnych przedsiębiorstwa 
zniknęły 4 mln funtów, które w ich ocenie 
zostały wydane na wynajem siedziby dzien-
nika i pokrycie innych zobowiązań.

Financial Times wychodzi w liczbie  
720 000 egzemplarzy i jest uważany za 
najlepszy dziennik gospodarczy na świecie. 
Nikkei zapłaciła za niego 844 mln funtów.

Protesty rolników  
i portowców

W 
środę 27 stycznia w godzinach poran-
nych greccy pracownicy żeglugi 
morskiej rozpoczęli 48-godzinny 

strajk w proteście przeciwko zmianom w 
systemie emerytalnym, które zamierza wpro-
wadzić rząd Aleksisa Tsiprasa. Strajkujący 
zapowiedzieli, że w czasie trwania protestu 
wszystkie promy w Atenach, Pireusie i na 
tych wyspach, na których nie ma lotnisk 
pozostaną przycumowane. Reformie emery-
talnej sprzeciwia się także wiele innych grup 
zawodowych oraz przedstawiciele wolnych 
zawodów. Do strajku pracowników żeglugi 
morskiej dołączyli m.in. pracownicy fi rm 
komunikacyjnych, szkół i aptek. Protest 
na drogach zaostrzyli też rolnicy, którzy do 
trzech godzin wydłużyli czas trwania blokad. 
Takie protesty greccy rolnicy organizują od 
kilku dni. Na drogach znajduje się już ponad 
dziesięć tysięcy traktorów, które zostały 
ustawione w kilkudziesięciu punktach. 
Zdeterminowani rolnicy zapowiadają, że 
nie zakończą akcji, dopóki rząd nie wycofa 
się z reformy. Zmiany w systemie emery-
talnym, którym sprzeciwiają się Grecy mają 
obejmować znaczne zwiększenie składek 
oraz zmniejszenie przyszłych świadczeń.

OPRAC. AGA

20 
lat temu z okładem, na długo 
przed uniowstąpieniem Polski, 
zdarzyło mi się pojechać do 

Wielkiej Brytfanii. Pojechałem odwiedzić 
znajomych ze studiów, którzy wyjechali 
tam do pracy, zanim stało się to modne. 
Na takie saksy jeździły wówczas dzieci z 
tzw. dobrych, czytaj bogatych, domów 
i wcale nie dlatego, że uciekały przed 
brakiem perspektyw w Polsce. Nie mówiło 
się wówczas, że jadą zarabiać hajs, ale 
żeby podszlifować język angielski, nabrać 
nowych doświadczeń oraz inne pierdoły, 
które później wypisywano w CV składa-
nych w polskich oddziałach zachodnich 
korporacji. Miałem to szczęście, że znajomi 
załatwili mi zaproszenie od faceta, który 
wynajmował im pokoje. Uzbierałem 
pieniądze na bilet autobusowy w obie 
strony, zapakowałem zaproszenie od 
landlorda, indeks Uniwersytetu Śląskiego 
jako dowód dla brytyjskich służbimigra-
cyjnych, że mam do czego wracać, ani mi 
w głowie emigracja zarobkowa, a Lądek-
-Zdrój odwiedzam w celach turystycznych 
i wyruszyłem w drogę. 

To było tuż przed Świętami Bożego Naro-
dzenia. Podróż zza nie do końca odsłoniętej 
żelaznej kurtyny trwała ponad 33 godziny. 
Wszystko dlatego, że w Polsce spadł śnieg, 
więc najpierw autokar w żółwim tempie 
ślizgał się do polsko-niemieckiej granicy, 
gdzie utknął w wielogodzinnej kolejce do 
trzepania przez niemieckich celników. Choć 
potem śmigał autostradami przez Niemcy, 
Holandię i Belgię, nie zatrzymując się już 
na granicach, to do francuskiego portu w 
Calais nie zdążyliśmy na czas. Nasz prom 
odpłynął i na następny czekaliśmy w kilku-
godzinnej kolejce. Im bliżej było białych 
skał Dover, tym więcej ludzi modliło się, 
żeby demoniczni urzędnicy Home Offi  ce 
wpuścili nas za szlaban. Modlitwy i zaklęcia 
mniej więcej jednej trzeciej pasażerów 
autobusu nie zostały wysłuchane. Zawró-
cono ich z Dover do Calais. Demoniczni 
urzędnicy nie dali się przekonać, że jadą 
w odwiedziny, na krótko i absolutnie 
nie do pracy. Z bagażami wypełnionymi 
krakowską suchą i innymi niedostępnymi 
na wyspach produktami z polskich masarni, 

mleczarni i gorzelni, musieli się udać w 
drogę powrotną. Mnie się udało przejść 
przez to sito, choć tak naprawdę nie wiem 
dlaczego. Wówczas sobie tłumaczyłem, 
że to ten indeks Uniwersytetu Śląskiego 
przeważył. Wszak w Home Offi  ce muszą 
wiedzieć, że student wyższej uczelni w 
Polsce ma przed sobą takie perspektywy, 
że ani mu w głowie emigracja zarobkowa. 
Sam się dziś z tego śmieję.

Spędziłem w Lądku-Zdroju dwa intere-
sujące tygodnie, włócząc się po ulicach i po 
muzeach, oglądając na żywo to, co znałem 
tylko z kolorowych fotografii   i z telewizji, 
zachwycając się innym porządkiem świata 
i zżymając się na niektóre angielskie aber-

racje typu ruch lewostronny czy oddzielne 
kurki z wodą zimną i ciepłą. Zazdrościłem 
znajomym, którzy mieszkając tam zale-
dwie od kilku miesięcy i wykonując prace 
pomocników budowlanych czy kelnerek, 
mogli żyć tak, jak w Polsce żyli wówczas 
ci, którzy byli uznawani za zamożnych. 

Oprócz tych sympatycznych wspo-
mnień i ciekawych doświadczeń, jedna 
rzecz utkwiła mi mocno w pamięci jako coś 
wyjątkowo przykrego. To właśnie sposób, 
w jaki potraktowali Polaków na granicy 
funkcjonariusze Home Office. To było 
upokarzające. A przecież nie powinienem 
się dziwić, wiedząc jak Angole potraktowali 
polskich sojuszników z czasów II wojny 
światowej. Generał Stanisław Sosabowski 
pracował jako magazynier, a generał Stani-
sław Maczek jako barman. Wiem, jesteśmy 
teraz w Unii, jest traktat z Schengen, ale 
granica, którą oddzielali się od nas starsi 
bracia w kapitalizmie, wcale nie znikła. 
Oni tylko w innych miejscach ustawili 
szlabany i swoich urzędników. 

JEDEN Z DRUGĄ;)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: demotywatory.pl

Im bliżej było białych skał Dover, 
tym więcej ludzi modliło się, 
żeby demoniczni urzędnicy 
Home Offi  ce wpuścili nas
za szlaban.

2 mld zł
tyle, jak wynika z danych Krajowego Rejestru 
Długów, wynosi zadłużenie polskich emerytów. 
Tylko w ciągu ostatniego roku wzrosło ono 
o 61 proc. Średni dług emeryta sięga blisko 
10 tys. zł. W Krajowym Rejestrze Długów 
notowanych jest 203 630 emerytów. Zdaniem 
ekspertów ludzie starsi zadłużają się, sięgając 
po łatwo dostępne pożyczki gotówkowe, ze 
spłatą których mają później problemy. Część 
długów ciągnie się za nimi także z czasów 
aktywności zawodowej. Inne zobowiązania 
zostały zaciągnięte przez małżeństwa, a w 
chwili śmierci jednego z małżonków spłacanie 
rat przekracza fi nansowe możliwości osoby 
owdowiałej.

LICZBA tygodnia

KRÓTKO

Zarząd Regionu o 
ustawie emerytalnej
» ZAŁOŻENIA PREZYDENCKIEGO PROJEKTU 
USTAWY dotyczącej obniżenia wieku emerytalnego były 
jednym z głównych tematów obrad Zarządu Regionu Śląsko 
Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, które odbyło się 26 
stycznia w Katowicach. 
W ocenie członków Zarządu Regionu, w projekcie nowej 
ustawy emerytalnej należy uwzględnić możliwość nabycia 
świadczeń emerytalnych po uzyskaniu odpowiednio 
długiego stażu pracy. Powinno to być 40 lat okresów 
składkowych dla mężczyzn oraz 35 lat w przypadku kobiet. 
Powiązanie stażu pracy z uzyskaniem uprawnień do 
świadczenia emerytalnego nie znalazło się w prezydenckim 
projekcie ustawy, mimo tego że ten mechanizm został 
zapisany w umowie programowej zawartej przed wyborami 
prezydenckimi pomiędzy ówczesnym kandydatem na 
prezydenta RP Andrzejem Dudą i Komisję Krajową NSZZ 
Solidarność. W umowie przyszły prezydent zadeklarował, 
że będzie realizował postulaty Solidarności dotyczące m.in. 
systemu emerytalnego, minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, ograniczenia umów śmieciowych czy wzmocnienia 
instytucji referendum oraz obywatelskiej inicjatywy 
ustawodawczej. W zamian Komisja Krajowa udzieliła 
Andrzejowi Dudzie ofi cjalnego poparcia. 
W trakcie obrad Zarządu Regionu przyjęto również 
prowizorium budżetowe ZR na 2016 rok. Wyznaczono 
także termin tegorocznego Walnego Zebrania Delegatów 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność. Odbędzie 
się ono 26 kwietnia.

AND

Komunikat

1-2 lutego – Zagadnienia statutowo-organizacyjne skarb-
ników KZ i Komisji Rewizyjnych, sala 108

3-4 lutego – Rokowania zbiorowe: warsztaty – szkolenie 
doskonalące, sala 235

9-10 lutego – Zbiorowe prawo pracy, sala 108

22 lutego – SIP w oświacie, sala 235

23 -25 lutego – Ogólnozwiązkowe i uprawnienia organi-
zacji związkowych, sala 235

Harmonogram szkoleń
związkowych 

luty 2016
Miejsce szkoleń: siedziba ZR, Katowice, ul. Floriana 7.

Dodatkowych informacji udzielą Państwu:

Agnieszka Lenartowicz-Łysik (Biuro Szkoleń), 
pokój 223, tel. 32 353 84 25 w. 223 lub 555, email: 
zagraniczne@solidarnosckatowice.pl
Joanna Ciechelska (Sekretariat Ogólny), pokój 110, 
tel./fax 32 253 78 00, sekrzr@solidarnosckatowice.pl
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SGL Carbon
» OD 1 STYCZNIA WZROSŁY STAWKI 
OSOBISTEGO ZASZEREGOWANIA pracowni-
ków spółek SGL Carbon Polska w Raciborzu i w 
Nowym Sączu. Maksymalne podwyżki wynoszą 
5 proc. średniej płacy zasadniczej w tych zakła-
dach, a minimalne 3 proc.
Porozumienie w tej sprawie pomiędzy zarządem 
fi rmy a zakładową Solidarnością zostało zawarte 
pod koniec 2015 roku. Reprezentanci związku 
podkreślają, że co roku negocjują  z zarządem 
spółki kilkuprocentowy wzrost płac dla pracow-
ników obu zakładów. – W obu mamy swoich 
członków i dbamy o to, by ich stawki zasadnicze 
systematycznie rosły. Bywa, że rozmowy z zarzą-
dem przeciągają się nawet do końca stycznia. 
Teraz negocjacje też nie były łatwe, ale ostatecz-
nie po trzech spotkaniach zawarliśmy porozu-
mienie – informuje Paweł Rycka, przewodniczący 
podzakładowej Solidarności w raciborskim SGL 
Carbon Polska.
Zakłady SGL Carbon Polska w Raciborzu i w 
Nowym Sączu należą do niemieckiego koncernu 
SGL Carbon SE. Produkują m.in. elektrody grafi -
towe, wyłożenia wielkopiecowe oraz inne 
materiały dla przemysłu stalowego.

Rafamet
» ŚREDNIO PO 170 ZŁ BRUTTO PREMII 
będą otrzymywać od stycznia do marca pra-
cownicy Fabryki Obrabiarek Rafamet w Kuźni 
Raciborskiej. Wysokość dodatku uzależniona 
została od poziomu płac zasadniczych poszcze-
gólnych pracowników.
Jak mówi Jan Filas, przewodniczący Solidarno-
ści w Rafamecie, premie w tej samej wysokości 
załoga fabryk otrzymywała przez większą część 
2015 roku. Podkreśla, że była to pewna forma 
rekompensaty za brak podwyżek płac zasadniczych. 
Co kwartał związkowcy negocjowali przedłużenie 
obowiązywania premii na kolejne trzy miesiące. W 
listopadzie rozpoczęli rozmowy z kierownictwem 
fabryki w sprawie dalszego wypłacania tego 
dodatku w pierwszym kwartale 2016 roku. – Tym 
razem mieliśmy w ręku dodatkowy atut, bo zakład 
znalazł nowych odbiorców. Dzięki temu łatwiej 
było nam przekonać pracodawcę – mówi Jan Filas.
Przewodniczący zapowiada, że jeszcze przed 
upływem pierwszego kwartału zakładowa 
Solidarność zamierza rozpocząć z pracodawcą 
rozmowy na temat wliczenia premii do płac 
zasadniczych pracowników.
Rafamet zatrudnia ponad 340 pracowników. 
Zakład produkuje m.in. wielkogabarytowe 
obrabiarki specjalne.

Real Dąbrowa
» DO 1850 ZŁ BRUTTO, CZYLI DO POZIOMU 
tegorocznej płacy minimalnej wzrosły wynagro-
dzenia zasadnicze pracowników hipermarketu 
Real w Dąbrowie Górniczej. Zakładowa Solidar-
ność przez kilka miesięcy prowadziła rozmowy 
na temat wzrostu płac pracowników z zarządem 
francuskiej sieci handlowej Auchan, nowym właś-
cicielem dąbrowskiej placówki.
– Nowy pracodawca podkreślał, że wyższe płace 
w ogóle nie są dla nas przewidziane. Utrzymywał, 
że Real to bankrut, którego teraz trzeba podnosić 
z kolan. Sytuacja zmieniła się wraz z ogłoszeniem 
przez rząd podwyżki płacy minimalnej na 2016 
rok. Tylko dzięki temu nasze zarobki wzrosły z 
1750 zł brutto do 1850 zł brutto. Gdyby nie to, 
od nowego pracodawcy nie dostalibyśmy nic 
– informuje Beata Lis, przewodnicząca zakładowej 
Solidarności. – Ludzie liczyli, że wraz z przejęciem 
przez Auchan wzrosną płace w naszym markecie. 
Są rozczarowani, że wciąż zarabiają na poziomie 
płacy minimalnej. Nie zamierzamy się poddawać 
i za jakiś czas wystąpimy z kolejnym wnioskiem o 
podwyżki płac – dodaje przewodnicząca. 
Real w Dąbrowie Górniczej zatrudnia blisko 
170 pracowników.

BEA

Spór zbiorowy w Best Poland
21 stycznia fi askiem zakończyły się 
rokowania w ramach sporu zbio-
rowego w Best Poland w Zabrzu. 
Pracownicy fi rmy domagają się 
podwyżek płac. W ich ocenie praco-
dawca unika konstruktywnego 
dialogu, co może doprowadzić do 
eskalacji trwającego konfl iktu. 

– Około 1/3 pracowników 
Best Poland zarabia najniższą 
krajową. Część tych osób pracuje 
w naszej fi rmie nawet 9 lat. Gdy 
zakład w ostatnich latach był w 
nie najlepszej sytuacji fi nansowej, 
nie domagaliśmy się podwyżek. 
Teraz, gdy sytuacja firmy się 
poprawiła, załoga też powinna to 
odczuć – mówi Dariusz Stasiuk, 
przewodniczący Solidarności w 
Best Poland.

Spór zbiorowy w Best Poland 
trwa od grudnia ubiegłego roku. 
Solidarność domaga się podwyżek 
wynagrodzeń w wysokości 430 zł 
brutto dla wszystkich pracowni-
ków. Pracodawca zaproponował 
wzrost wynagrodzeń w wysokości 
5 proc. Kolejny postulat dotyczy 
zwiększenia ekwiwalentu za pra-
nie odzieży roboczej. – Dzisiaj 
ten ekwiwalent wynosi 10 zł 

miesięcznie. Dla porównania 
w pralni taka usługa kosztuje 
51 zł. Nie dość, że pracownicy 
sami muszą prać robocze ubra-
nia, to jeszcze do tego dopłaca-
ją – podkreśla przewodniczący.

Zgodnie z ustawą o rozwią-
zywaniu sporów zbiorowych, 
po fiasku rokowań kolejnym 

etapem sporu będą rozmowy z 
udziałem mediatora. Jeżeli i one 
nie przyniosą porozumienia, w 
zakładzie może dojść nawet do 
strajku. – W naszej ocenie pra-
codawca unika rzeczywistego 
dialogu. Na początku w ogóle nie 
uznawał sporu zbiorowego. Nie 
pojawił się na pierwszej rundzie 

rokowań, wysłał jedynie repre-
zentantów. Naprawdę liczymy, 
że to podejście się zmieni i uda 
nam się podpisać porozumienie 
korzystne dla obu stron – wska-
zuje Dariusz Stasiuk.

Jak informuje szef zakłado-
wej Solidarności, od momentu 
rozpoczęcia sporu zbiorowego w 
zakładzie, niektórzy kierownicy 
zaczęli wypytywać szeregowych 
pracowników o ich przynależność 
związkową i rozpowszechniać nie-
prawdziwe informacje na temat 
sporu płacowego. – Opowiadają 
np., że to Solidarność blokuje pod-
wyżki, co jest oczywistą nieprawdą. 
Ponadto przepytywanie ludzi, czy 
należą do Solidarności, w naszej 
ocenie nosi znamiona dyskrymi-
nacji ze względu na przynależność 
związkową. Takie działania mogą 
tylko zaostrzyć trwający konfl ikt 
– zaznacza Stasiuk.

Best Poland produkuje okapy 
kuchenne. Zakład zatrudnia ok. 
300 pracowników oraz ponad 50 
osób za pośrednictwem fi rmy ze-
wnętrznej. Blisko 1/3 załogi Best 
Poland należy do Solidarności.

ŁK

Foto: TŚD

W Kompanii Węglowej i Katowickim Holdingu Węglowym trwają rozmowy 
na temat terminu wypłaty tzw. czternastej pensji. W Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej „czternastki” zostaną wypłacone górnikom do 1 czerwca.

Problemy z „czternastkami”
R

ozmowy dotyczące 
14. pensji pomiędzy 
zarządem i  związ-
kami zawodowymi 
w Kompanii Węglowej 

rozpoczęły się 26 stycznia. Repre-
zentanci central związkowych 
przedstawili stanowisko, zgodnie 
z którym nagroda roczna powinna 
zostać wypłacona pracownikom 
w całości do 15 lutego, tak jak 
wynika to z obowiązujących w 
spółce porozumień. Z kolei zarząd 
KW zaproponował, aby wypłatę 
14. pensji rozłożyć na trzy raty. 
Pierwsza, w wysokości 25 proc., 
miałaby zostać wypłacona 15 
lutego. Druga, stanowiąca 50 
proc. całej kwoty 30 czerwca, 
a trzecia rata, której wysokość 
miałaby wynieść 25 proc. – 30 
września. Kolejne spotkanie w 
sprawie „czternastek” odbyło 
się 27 stycznia. Jednak i ono 
nie przyniosło porozumienia. 
Zarówno stanowisko strony 
społecznej, jak i pracodawcy 
w sprawie „czternastek” pozo-
stało niezmienne. Zarząd przed-
stawił również założenia Planu 
Techniczno-Ekonomicznego 
na 2016 rok. Kolejne rozmowy 
w sprawie 14. pensji oraz PTE 
odbędą się 29 stycznia.

Na raty „czternastkę” chce 
również rozłożyć zarząd Kato-
wickiego Holdingu Węglowego. 
Pracodawca proponuje rozłożenie 
nagrody rocznej na dwie raty. 
Pierwsza w wysokości 20 proc. 
miałaby trafi ć do pracowników 
5 lutego, a pozostała część czyli 
80 proc. zostałaby wypłacona 1 
lipca. Propozycja nie uzyskała 
akceptacji przedstawicieli central 

związkowych. Związkowcy do-
magają się wypłaty „czternastki” 
w całości do 5 lutego zgodnie z 
zapisami Holdingowego Układu 
Zbiorowego Pracy. 25 stycznia 
reprezentanci związków zawo-
dowych działających w KHW 
wysłali pismo do premier Beaty 
Szydło, w którym zażądali in-
terwencji w tej sprawie. 

W Jastrzębskiej Spółce Węglo-
wej 13 stycznia reprezentatywne 
organizacje związkowe podpisały 
porozumienie z zarządem spółki, 
zgodnie z którym „czternastka” 

trafi  na konta pracowników do 1 
czerwca, a sposób jej wyliczania 
nie będzie się różnił od metody 
zastosowanej przy wyliczaniu 
czternastej pensji za 2014 rok. 
– Wynegocjowaliśmy z zarządem 
naliczenie ustawowych odsetek 
od opóźnionego terminu wypła-
ty świadczenia. Zarząd zgodził 
się, aby kwota „czternastki” 
wypłacona 1 czerwca była po-
większona o odsetki ustawowe 
naliczone między 15 lutego a 1 
czerwca – mówi przewodniczący 
Zakładowej Organizacji Koor-

dynacyjnej NSZZ Solidarność 
JSW SA Sławomir Kozłowski. 

W kontekście rozmów doty-
czących wypłaty tzw. 14. pensji 
w spółkach węglowych warto 
zaznaczyć, że nazwa tej nagrody 
jest nieco myląca. Wbrew powta-
rzanej często mylnej opinii fakt, iż 
górnicy otrzymują „czternastkę” 
nie oznacza, że jest im wypłacana 
również 13 pensja. „Czternastka” 
to po prostu nagroda roczna. Po-
dobne nagrody występują w wielu 
innych zakładach i branżach. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK
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Dobre zmiany w 
regulaminie pracy
» W URZĘDZIE MIASTA W JAWORZNIE 
zniesiony został obowiązek planowania przez 
pracowników całego rocznego urlopu. Teraz 
wystarczy, że każdy z nich zaplanuje tylko swój 
najdłuższy wypoczynek. Pracownicy magistratu 
zyskali też prawo do zgłaszania swoich prob-
lemów bezpośrednio do prezydenta miasta. 
Takie zmiany w regulaminie pracy wynegocjo-
wali z pracodawcą reprezentanci zakładowej Soli-
darności. Nowe zapisy weszły w życie 1 stycznia.
Negocjacje w sprawie zmian w zakładowym 
regulaminie pracy trwały ponad pół roku. 
Przedstawiciele związku wskazują, że zwłaszcza 
zmiana dotycząca planowania przez nich 
krótszych urlopów jest dużym udogodnieniem 
dla pracowników. – Precyzyjne planowanie 
urlopu na cały rok to fi kcja. Dotychczas, gdy 
pracownik z różnych przyczyn potrzebował 
kilku dni wolnego, to zdarzało się, że trafi ał 
na sprzeciw przełożonego, bo urlop w tym 
terminie nie był wcześniej zaplanowany. 
Obecny zapis w regulaminie pracy oznacza, 
że pracownicy muszą jedynie wskazać termin 
tego najdłuższego urlopu, trwającego 14 dni. 
Pozostałe dni wolne będą mogli wybierać 
w dowolnym terminie – wyjaśnia Halina 
Jamroz, przewodnicząca Solidarności w 
jaworznickim magistracie.
Dodaje, że korzystny jest również zapis wpro-
wadzony do regulaminu pracy, który umoż-
liwia pracownikom informowanie prezydenta 
miasta o swoich problemach w miejscu pracy. 
– Do tej pory ludzie zgłaszali je do swoich 
przełożonych. Obecnie każdy pracownik może 
bezpośrednio powiadomić prezydenta o swoim 
problemie, a on zobowiązany jest udzielić mu 
odpowiedzi w ciągu 30 dni od daty jego zgło-
szenia – podkreśla Jamroz.
Zmiany w regulaminie pracy to nie jedyny 
sukces, jakim na początku roku może 
pochwalić się Solidarność z jaworznickiego 
Urzędu Miasta. Efektem długotrwałych starań 
związkowców jest powołanie w magistracie 
zakładowego Społecznego Inspektora Pracy. 
Została nim przedstawicielka zakładowej 
Solidarności Teresa Bilińska.
Urząd Miasta w Jaworznie zatrudnia blisko 
450 pracowników. 

Powstanie Śląski 
Instytut Onkologii?
» PRZY GLIWICKIM ODDZIALE 
CENTRUM ONKOLOGII Instytucie im. Marii 
Skłodowskiej-Curie zawiązało się Stowa-
rzyszenie Na Rzecz Utworzenia Śląskiego 
Instytutu Onkologii, którego celem jest 
wyodrębnienie oddziału i przekształcenie go w 
samodzielną jednostkę.
Oprócz gliwickiego oddziału w skład Centrum 
Onkologii wchodzi oddział w Krakowie 
oraz centrala w Warszawie. Dla instytutu w 
Gliwicach poważnym problemem stało się 
wyprowadzanie wypracowanych zysków do 
Warszawy i Krakowa. W ciągu trzech ostatnich 
lat wydrenowano w ten sposób ponad 82 
mln zł, a pod koniec ubiegłego roku centrala 
zwróciła się o kolejne 65 mln zł. – Wszyscy, 
i dyrekcja, i pracownicy uważają, że jedynym 
rozwiązaniem jest odłączenie. Odział nie 
może normalnie funkcjonować i planować 
inwestycji, ponieważ nie wiadomo kiedy 
Warszawa znowu zażąda pieniędzy – mówi 
Katarzyna Lisowska, przewodnicząca Solidar-
ności w oddziale w Gliwicach oraz jedna z 
założycielek Stowarzyszenia na Rzecz Utwo-
rzenia Śląskiego Instytutu Onkologii.
W gliwickim oddziale Centrum Onkologii 
zatrudnionych jest ponad 1400 osób, rocznie 
leczonych jest w nim przeszło 
35 tys. pacjentów.

BEA, AGA

KRÓTKO Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność popiera cele rządowego programu 
„Rodzina 500+”. Jednak w ocenie władz związku, zawarte w nim rozwiązania w obecnym 
kształcie mogą przynieść bardzo ograniczone efekty.

Potrzebne dalsze prace
W 

opinii  prezy-
dium KK chociaż 
projekt ustawy o 
pomocy państwa 
w wychowywaniu 

dzieci zawiera rozwiązania stano-
wiące znaczne wsparcie dla rodzin, 
jego szczegółowe zapisy budzą szereg 
wątpliwości. Najważniejsze zastrze-
żenie dotyczy kryteriów dochodo-
wych uprawniających do uzyskania 
świadczenia na pierwsze dziecko. 
– Przy kryterium określonym na 
poziomie 800 zł na członka rodziny 
(1200 zł, gdy w rodzinie jest dziecko 
niepełnosprawne) jedynie 31proc. 
wszystkich rodzin otrzyma świad-
czenie na pierwsze dziecko. Takie 
ograniczenie budzi niepokój ze 
względu na fakt, że ustalona kwota 
jest niższa, niż minimum socjalne 
wyliczone przez Instytut Pracy 
i Spraw Socjalnych dla rodzin z 
jednym dzieckiem, które wynosi 
ok. 880 zł lub 935 zł. To oznacza 
wykluczenie ze wsparcia rodzin z 
jednym dzieckiem, o dochodach 
poniżej minimum socjalnego, 
czyli żyjących na granicy ubóstwa 
– czytamy w opinii prezydium 
Komisji Krajowej.

Prezydium zwraca również 
uwagę, że choć projekt zakłada 
wprowadzenie progu dochodo-
wego w przypadku świadczenia 
na jedno dziecko, jednocześnie 
nie znalazły się w nim zapisy do-
tyczące górnej granicy dochodów, 
po przekroczeniu której rodziny 

z większą liczbą dzieci nie byłyby 
uprawnione do świadczeń wycho-
wawczych. – Ograniczenie wspar-
cia na pierwsze dziecko wśród 
rodzin najmniej zamożnych, przy 
jednoczesnym wsparciu dzieci w 
rodzinach najzamożniejszych, jest 
niesprawiedliwością społeczną, 
której NSZZ Solidarność nie może 
zaakceptować – ocenia prezydium.

W swojej opinii przedstawiciele 
władz NSZZ Solidarność podkre-
ślili również potrzebę dalszych 

prac nad systemem pomocy dla 
rodzin w najtrudniejszej sytuacji 
materialnej. Zdaniem prezydium 
Komisji Krajowej bezpośrednim 
formom wsparcia dochodów ro-
dzin z dziećmi, które  przewiduje 
program „Rodzina 500+”, powinny 
towarzyszyć także inne działania. 
– Chcąc zbudować powszechny 
system wsparcia w ramach poli-
tyki rodzinnej państwa, należy 
rozważyć również świadczenie 
kierowane do rodziców i dzieci w 

formie niepieniężnej, tj. powszech-
nie dostępnej i bezpłatnej opieki 
instytucjonalnej nad dziećmi w 
wieku przedszkolnym, bezpłatnych 
posiłków w szkołach, biletów na 
komunikację miejską dla dzieci i 
młodzieży uczących się czy bezpłat-
nych podręczników na wszystkich 
szczeblach edukacji szkolnej, a także 
opieki stomatologicznej dla dzieci 
na wysokim poziomie – napisano 
w dokumencie.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Pracownicy delegowani muszą być chronieni
Zaniżanie wynagrodzenia za pracę 
i nieprawidłowości w naliczaniu 
godzin nadliczbowych – to najpo-
ważniejsze problemy, z którymi 
spotykają się pracownicy dele-
gowani do pracy za granicę. Ich 
ochronę ma wzmocnić odrębna 
ustawa. Dokument powinien 
zacząć obowiązywać przed 18 
czerwca tego roku. Projekt jego 
powstania został pozytywnie 
zaopiniowany przez Prezydium 
Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

Zgodnie z unijnym prawem w 
zakresie wysokości płacy minimal-
nej, czasu pracy i przepisów BHP 
delegowany pracownik podlega 
przepisom państwa, do którego 
został wysłany. Natomiast skład-
ki na ubezpieczenie społeczne i 
podatki regulowane są w kraju, 
w którym został on zatrudniony.

Jak mówią związkowcy z jednej 
ze śląskich fi rm, która regularnie 
wysyła ludzi za granicę, w prak-
tyce jednym z najpoważniejszych 
problemów pracowników dele-
gowanych są dysproporcje pła-
cowe. Pracownik z Polski zarabia 
mniej np. od robotnika niemie-
ckiego, mimo że obaj stoją przy 
tej samej taśmie produkcyjnej i 
wykonują identyczne czynno-
ści. Różnice te dotyczą nie tylko 
wynagrodzenia podstawowego, 
ale także nadgodzin. Nierzadkie 
są sytuacje, w których delegowani 
pracownicy otrzymują takie wy-

nagrodzenia, jakie dostawaliby w 
Polsce plus dietę za każdy dzień 
pobytu za granicą. Chcieliby, aby 
ustawa rozwiązała ten problem.

W opinii do projektu ustawowej 
ochrony pracowników delegowa-
nych prezydium Komisji Krajowej 
podkreśliło, że unijne przepisy w 
zakresie minimalnej ochrony nie 
powinny stanowić przeszkody 
do stosowania korzystniejszych 
warunków zatrudnienia.

Związkowcy zwracają też uwagę 
na kłopoty związane z rozliczaniem 
czasu pracy w dni, które w Polsce są 

świętami wolnymi od pracy, a nie 
mają takiego charakteru w innych 
krajach. Jak podkreślają, nie było 
wiadomo, czy taki dzień powinien 
zostać rozliczony według grafi ku 
przyjętego w fabryce w Polsce, 
czy w zakładzie zagranicznym, 
czyli według stawki obowiązują-
cej w święto, czy w zwykły dzień 
roboczy. W ich ocenie tego typu 
problemy mogłyby zostać skutecz-
nie rozwiązane, gdyby przedsta-
wiciele organizacji związkowych 
reprezentujący delegowanych 
pracowników mieli możliwość 

bezpośredniego kontaktowania 
się z pracodawcami za granicą i 
mogli podpisywać z nimi wiążące 
porozumienia.

Naruszanie praw osób delego-
wanych za granicę potwierdzają 
kontrole przeprowadzone przez in-
spektorów pracy. W ciągu ostatnich 
dwóch lat Okręgowy Inspektorat 
Pracy w Katowicach przeprowa-
dził ponad 20 tego typu kontroli. 
– W większości były to sprawy 
związane z podstawą świadczenia 
pracy, ze szczególnym uwzględnie-
niem rodzaju i warunków umowy 
o pracę oraz okresów delegowania 
pracowników – mówi Beata Sikora-
-Nowakowska, rzecznik prasowy 
Okręgowego Inspektora Pracy w 
Katowicach.

Podkreśla, że podczas kontroli 
inspektorzy pracy stwierdzili sze-
reg nieprawidłowości. Dotyczyły 
one m.in. niewłaściwego ustala-
nia wysokości wynagrodzenia za 
pracę, również w godzinach nad-
liczbowych, nieterminowego od-
prowadzania składek na Fundusz 
Pracy i błędnego prowadzenia akt 
osobowych. Uchybienia stwier-
dzono również w zakresie prze-
strzegania przepisów BHP. Było to 
m.in. dopuszczenie pracowników 
do pracy na danym stanowisku 
bez wymaganego orzeczenia le-
karskiego czy odpowiedniego 
przeszkolenia. 

AGA

Foto: fi atpress.pl

Foto: www.torange.us
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Reklama

Wśród dziesięciu największych banków działających w naszym kraju, tylko dwa nie mają zagranicznych właścicieli. 
70 proc. aktywów sektora bankowego jest kontrolowana przez obcy kapitał. Co ciekawe, w radach nadzorczych sprywatyzowanych niegdyś 
polskich banków wciąż roi się od byłych i obecnych polityków. 

Czyje są banki w Polsce?
W 

ciągu 25 lat 
III RP sektor 
bankowy w 
naszym kraju 
podobnie jak 

rodzimy przemysł, handel czy 
media został zdominowany 
przez zagraniczny kapitał. Przy 
obecnej strukturze własnoś-
ciowej, określenie „polski” 
niespecjalnie pasuje do działa-
jącego w naszym kraju systemu 
bankowego. 

Najwięksi gracze
Choć w przypadku największego 
banku w Polsce, czyli PKO BP, 
głównym udziałowcem wciąż 
jest Skarb Państwa, to w zdecy-
dowanej większości innych 
wiodących banków kontrole 
sprawują zagraniczne instytucje 
fi nansowe. Większościowy pakiet 
akcji drugiego pod względem 
wielkości aktywów banku w 
naszym kraju, czyli PeKaO S.A 
jest włoskie Unicredit. Trzecie 
miejsce na podium rankingu 
największych graczy na naszym 
rynku zajmuje BZ WBK. Ten 
bank z kolei należy do hiszpań-
skiej grupy Santander. Kolejny 
na liście mBank to własność 
niemieckiego Commerzbanku. 
W pierwszej dziesiątce jest jeszcze 
holenderski ING Bank Śląski, 
portugalski Millenium Bank, 
austriacki Raiff eisen Polbank, 
amerykański Citi Handlowy, 
francuski BGŻ BNP Paribas i 
niemiecki Deutsche Bank. Wyjąt-
kiem w tym zestawieniu jest 
piąty pod względem wielkości 
Getin Noble Bank kontrolowany 
przez polski prywatny kapitał. 

Dziejowa konieczność?
Działające w Polsce oddziały 
zagranicznych banków nie 
zostały stworzone w naszym 
kraju „od zera”. W zdecydo-
wanej większości są to dawne 
polskie instytucje fi nansowe, 
które zostały sprzedane obcemu 
kapitałowi głównie w ostatniej 
dekadzie ubiegłego stulecia. 
Wedle panującej wówczas 
narracji polityków i wiodących 

mediów masowa wyprzedaż 
polskiego sektora bankowego 
była wręcz dziejową koniecz-
nością i jedynym sposobem 
na dostosowanie gospodarki 
do warunków wolnego rynku. 
Jednak zdaniem wielu ekono-
mistów oddanie banków w obce 
ręce było kardynalnym błędem, 
a ich sprzedaż odbywała się po 
znacznie zaniżonych cenach. 
Prof. Kazimierz Poznański 
ekonomista z Uniwersytetu 
Waszyngtońskiego w Seattle w 
głośnej książce „Obłęd Reform: 
Wyprzedaż Polski” określił 
ten proces wprost jako „prze-
kręt”, któremu towarzyszyła 
korupcja na gigantyczną skalę. 
– Do sprzedaży pozostającego 
w gestii państwa majątku 
narodowego prawie za darmo 
doszło dlatego, że zagrożeni 

utratą swych posad decy-
denci mieli mało czasu na 
ukartowanie przetargów. W 
tym pośpiechu najbardziej 
przydatni okazali się obcy 
nabywcy, bardziej dyskretni w 
działaniu i zasobni fi nansowo, 
niż ich krajowi konkurenci. 
Spośród obcych inwestorów 
wybrano z kolei tych, którzy 
byli skłonni do zaoferowania 
najwyższych tzw. prowizji w 
zamian za zaniżone ceny. (...) 
Nie byle jaki to przekręt, w 
którym majątek banków i 
przemysłu jest upłynniany 
przez aparat państwa za około 
dziesięć procent jego aktu-
alnej wartości. Pozostałe dzie-
więćdziesiąt procent wycieka 
oczywiście do nabywców za 
granicę, zamiast zasilić mocno 
wygłodzoną gospodarkę, 

którą zostawił po sobie stag-
nacyjny komunizm – pisze 
prof. Poznański.

„Komercyjna dziewiątka”
Historia prywatyzacji polskich 
banków zaczęła się już w 1989 
roku. Wówczas z Narodowego 
Banku Polskiego wydzielono 
dziewięć banków komercyjnych. 
Miały one przejąć od banku 
centralnego działalność deta-
liczną. W ten sposób powstały: 
Bank Przemysłowo-Handlowy, 
Powszechny Bank Kredytowy, 
Bank Zachodni, Wielkopolski 
Bank Kredytowy, Bank Gdański, 
Powszechny Bank Gospodarczy, 
Bank Depozytowo-Kredytowy, 
Pomorski Bank Kredytowy i 
Bank Śląski. Banki z komer-
cyjnej dziewiątki miały stop-
niowo trafi ać na giełdę. 

W kolejnych latach wszystkie 
banki z „komercyjnej dziewiąt-
ki” NBP znalazły się w rękach 
obcego kapitału. Po licznych 
fuzjach i zmianach nazw funk-
cjonują one na polskim rynku 
do dzisiaj. Co ciekawe, mimo iż 
te instytucje od dawna są włas-
nością prywatnych, zagranicz-
nych właścicieli, w ich radach 
nadzorczych nadal zasiadają 
ludzie powiązani ze światem 
polityki. Podobnie wygląda sy-
tuacja w wielu innych, kiedyś 
polskich, a obecnie zagranicz-
nych bankach. 

Od polityka do bankiera
Szefem rady nadzorczej PeKaO 
SA, w którego skład włączono 
w 1996 roku aż trzy banki 
z „komercyjnej dziewiątki” 
(Bank Depozytowo-Kredytowy, 

Powszechny Bank Gospodarczy, 
Pomorski Bank Kredytowy) jest 
prof. Jerzy Woźnicki, który w 
przeszłości należał do Kongresu 
Liberalno-Demokratycznego oraz 
Unii Wolności, a w późniejszym 
okresie zasiadał w radzie progra-
mowej Platformy Obywatelskiej. 

Wiceprzewodniczącym rady 
nadzorczej banku Millenium po-
wstałego m.in. na bazie Banku 
Gdańskiego jest Dariusz Rosati, 
członek PZPR, minister spraw 
zagranicznych w rządzie Józe-
fa Oleksego, poseł, a obecnie 
eurodeputowany Platformy 
Obywatelskiej. Do niedawna w 
radzie nadzorczej tego banku 
zasiadał też inny aktywny po-
lityk PO senator Marek Rocki.

Przewodniczącym rady nad-
zorczej Citi Handlowego (daw-
niej Bank Handlowy) jest Andrzej 
Olechowski, minister fi nansów 
w rządzie Jana Olszewskiego, 
szef resortu spraw zagranicznych 
w rządzie Waldemara Pawlaka 
oraz jeden z założycieli Platfor-
my Obywatelskiej. Członkiem 
rady nadzorczej Citi Handlowe-
go z rządową przeszłością jest 
również Igor Chalupec, który 
pełnił funkcję podsekretarza 
stanu w resorcie fi nansów w 
czasach, gdy premierem był 
Marek Belka. Kolejny były 
minister zasiadający obecnie 
we władzach komercyjnego 
banku należącego do zagra-
nicznego kapitału to Jarosław 
Bauc, szef resortu fi nansów w 
rządzie Jerzego Buzka, a obec-
nie wiceprzewodniczący rady 
nadzorczej banku BGŻ BNP 
Paribas.

 Wymienione powyżej na-
zwiska to tylko cześć przykła-
dów przenikania się świata 
polityki i sektora bankowego. 
Pozostaje mieć nadzieję, że 
wszyscy byli i obecni politycy, 
którzy piastują dzisiaj intratne 
funkcje w zagranicznych ban-
kach, zawdzięczają to tylko 
i wyłącznie swojej wybitnej 
wiedzy oraz nieprzeciętnym 
umiejętnościom. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: fl ickr.com/Tax Credits
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2 lutego Kościół katolicki obchodzi Święto Ofi arowania Pańskiego. W Polsce ta uroczystość powszechnie 
określana jest jako Święto Matki Boskiej Gromnicznej. 

Polska Matka Boska Gromniczna 
U

roczystość Ofi aro-
wania Pańskiego 
jest jednym z 
n a j s t a r s z y c h 
k o ś c i e l n y c h 

świąt. Przypada w 40 dniu 
po Bożym Narodzeniu. Już 
w VII wieku papież Sergiusz I 
ofi cjalnie polecił wiernym, by 
2 lutego odprawiali procesje 
błagalne na pamiątkę ofia-
rowania Panu Bogu małego 
Jezusa w świątyni w Jerozolimie.
– Prawo Mojżeszowe zapisane w 
Starym Testamencie wskazuje, 
by wszystko, co pierworodne 
było ofi arowane Panu. Również 
syna pierworodnego należało 
złożyć mu w ofi erze albo na stałą 
służbę, albo wykupić go inną 
ofi arą. Maryja dopełniła tego 
obowiązku i złożyła w świątyni 
ofi arę ubogich kobiet, czyli dwa 
gołąbki – mówi ks. Krzysztof 
Bąk, duszpasterz niepełno-
sprawnych i dyrektor Caritas 
przy Archidiecezji Katowickiej. 

To dzień światła Chrystusa
Polscy katolicy od wieków 
uroczystość Ofiarowania 
Pańskiego nazywają Świętem 
Matki Boskiej Gromnicznej 
dlatego, że w Polsce to święto 
ma charakter wybitnie maryjny. 
Wierni postrzegają Maryję 
jako tę, która sprowadziła na 
ziemię niebiańskie światło i 
osłania nim ludzi od wszelkiego 
zła. Polskim zwyczajem jest, 
że w tym dniu księża święcą 

w kościołach przyniesione 
przez nich duże świece zwane 
gromnicami. W tradycji katoli-
ckiej gromnica jest symbolem 
światłości wiekuistej. – To jest 
dla katolików dzień światła 
Chrystusa, które oświeca 

ich przez ich całe życie. Bo 
Pan Jezus jest jedyną świat-
łością tego świata. Wierzą w 
szczególną ochronę naszego 
Zbawiciela i Maryi przed 
niebezpiecznymi sytuacjami, 
a także w chwili śmierci. Gdy 

człowiek umiera, to wtedy 
również zapalamy gromnicę. 
Wskazuje ona zmarłemu, 
w którym kierunku ma się 
kierować, by spotkać światło 
w postaci ofi ary Chrystusa 
– podkreśla ks. Bąk.

Wiara w interwencję 
Opatrzności Bożej
Mimo że uroczystości Matki 
Boskiej Gromnicznej nie są 
świętem nakazanym przez 
Kościół katolicki, to jednak 2 
lutego polscy wierni bardzo 

licznie odwiedzają świątynie. 
Wierzą, że poświęcona w tym 
dniu gromnica, będzie ich 
chronić przed niebezpieczeń-
stwami. – Sama świeca na pewno 
tego nie sprawi, ale jej zapalenie 
zawsze powoduje, że bardziej 
pamiętamy o Panu Jezusie i 
Matce Bożej. W groźnych dla 
nas chwilach to właśnie do 
nich należy modlić się przy 
poświęconej świecy i wierzyć w 
interwencję Opatrzności Bożej 
– wskazuje ks. Krzysztof Bąk. 

Gromnica od słowa „grom”
Nazwa gromnica pochodzi od 
słowa „grom”. Ludzie od dawien 
dawna wierzyli, że poświęcona 
świeca będzie ich strzec przed 
uderzeniami piorunów i poża-
rami. W niektórych regionach 
po powrocie z kościoła na stro-
pach swoich domów kopcili 
gromnicą znak krzyża. Miał 
on uchronić ich domostwa 
przed uderzeniami gromów. 
– Gdy nadchodziła burza, ludzie 
zapalali gromnice i modlili się 
do Matki Boskiej o jej wsta-
wiennictwo. Świece stawiali 
również w oknach. Niektórzy 
byli przekonani, że należy 
je poświęcić przynajmniej 
siedem razy z rzędu. Wierzyli, 
że dopiero wtedy gromnice 
miały moc ochronną – wyjaśnia 
Agnieszka Przybyła-Dumin, 
etnograf z Górnośląskiego Parku 
Etnografi cznego w Chorzowie.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Od 1 lutego w „Przystanku Historia" 
Centrum Edukacyjnym Instytutu 
Pamięci Narodowej w Katowicach 
im. Henryka Sławika (ul. św. Jana 
10, III piętro) prezentowana będzie 
wystawa „Obóz dwóch totalita-
ryzmów. Jaworzno 1943–1956”, 
przygotowana przez Muzeum Miasta 
Jaworzna. 

Honorowy patronat nad wystawą objął 
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Łukasz 
Kamiński. Wystawa przedstawia w rzetelny, 
kompleksowy i przystępny sposób dzieje 
obozu, który funkcjonował w Jaworznie 
w latach 1943–1956. Jaworznicki obóz 
to miejsce symbolicznego spotkania 
nazizmu i komunizmu. W 1943 roku 
utworzono tu fi lię KL Auschwitz-Birkenau: 
Neu-Dachs. W 1945 roku komuniści prze-
jęli hitlerowski obóz i w oparciu o jego 
infrastrukturę utworzyli Centralny Obóz 
Pracy. Rok 1949 przyniósł likwidację 
obozów pracy w całym kraju, natomiast 
w Jaworznie rozpoczęto przebudowę COP 
na eksperymentalne Centralne Więzienie 
dla Młodocianych Więźniów Politycznych. 
Tragiczna historia tego miejsca kończy 
się w 1956 roku.

Wystawę można zwiedzać do końca 
lutego, od poniedziałku do piątku w 
godz. 9.00-17.00. 

Prezentacja wystawy 
„Obóz dwóch 

totalitaryzmów. 
Jaworzno 1943-1956”

Dzień Pamięci o Tragedii Górnośląskiej 
31 stycznia w naszym regionie 
upamiętniona zostanie 71. rocznica 
Tragedii Górnośląskiej. Ofi arami 
sowieckich represji po II wojnie 
światowej padły dziesiątki tysięcy 
mieszkańców Górnego Śląska. 
Ich liczba do dzisiaj nie została 
dokładnie ustalona. 

W przestrzeni publicznej ter-
min Tragedia Górnośląska pojawił 
się dopiero w 1989 roku. Dopiero 
wraz z nadejściem wolnej Pol-
ski można było mówić głośno o 
zbrodni Armii Czerwonej i pol-
skich władz komunistycznych 
dokonanej na Górnoślązakach 
w latach w 1945-1948. Terminem 
Tragedii Górnośląskiej określa 
się akty terroru wobec Śląza-
ków: aresztowania, egzekucje 
oraz wywózki na Sybir i do ko-
palń Donbasu. Szacuje się, że 
wywieziono – według różnych 
opracowań – od 50 do 90 tys. 
osób. Część z nich nigdy już nie 
powróciła do domów. Ich liczba 
jest trudna do ustalenia. 

Podłożem represji była sytuacja 
polityczna ziem Górnego Śląska w 
okresie II wojny światowej. Część 
tego regionu przed wojną nale-
żała do III Rzeszy, a mieszkańcy 
tych terenów mieli obywatelstwo 
niemieckie. Z kolei mieszkańcy 
części Górnego Śląska należącej 
do II RP po wybuchu wojny i 
wkroczeniu wojsk niemieckich 

byli zmuszani do podpisywania 
tzw. Volkslisty. Jak podkreślają 
historycy odmowa jej podpisania 
na Górnym Śląsku oznaczała do-
tkliwe represje włącznie z zsyłką 
do obozów koncentracyjnych. 
Po wkroczeniu na Górny Śląsk 
Armii Czerwonej Górnoślązacy 
zostali uznani za „element ger-
mański” co stało się pretekstem 
do prześladowań. 

Bolesnymi symbolami represji 
Tragedii Górnośląskiej w naszym 
regionie są dawne obozy karne m.in. 
w Mysłowicach, Łambinowicach i 
Świętochłowicach-Zgodzie. W tych 
ośrodkach dokonywano weryfi kacji 
narodowościowej Ślązaków. Stąd też 
wyruszały transporty w głąb ZSRR. 
Na porządku dziennym w obozach 
było stosowanie przemocy wobec 
osadzonych, gwałty i morderstwa. 

W 2011 roku Sejmik Województwa 
Śląskiego podjął uchwałę o ustano-
wieniu w ostatnią niedzielę stycznia 
Dnia Pamięci o Tragedii Górnoślą-
skiej. W tym dniu w kościołach w 
całym regionie odprawiane są msze 
w intencji jej ofi ar. W miejscach ko-
munistycznych mordów mieszkań-
cy regionu oddają hołd ich ofi arom. 
Składają kwiaty i zapalają znicze.

BG

Foto: IPN

Foto: commons.wikimedia.org/CC0

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

Służebność drogi koniecznej
Z

darzają się niejedno-
krotnie sytuacje, gdy 
ktoś staje się właści-

cielem gruntu, który w żaden 
sposób nie ma zapewnionego 
dostępu do drogi publicznej. 
W takim wypadku, by móc 
w pełni realizować swoje 
uprawnienia właścicielskie 
wobec tej nieruchomości, 
niezbędne jest ustanowienie 
służebności drogi koniecznej.

Zgodnie bowiem z art. 145§1 
ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 121 z późn. 
zm.) „Jeżeli nieruchomość nie 
ma odpowiedniego dostępu do 
drogi publicznej lub do nale-
żących do tej nieruchomości 
budynków gospodarskich, 
właściciel może żądać od 
właścicieli gruntów sąsiednich 
ustanowienia za wynagrodze-
niem potrzebnej służebności 
drogowej (droga konieczna). 

Istotą ustanowienia tej 
służebności jest zatem umoż-
liwienie przechodzenia lub 
przejazdu przez cudzą nieru-
chomość, w celu dotarcia 
do drogi publicznej. Co 
niezwykle istotne, jej usta-
nowienie możliwe jest nie 
tylko w sytuacji kompletnego 
braku dostępu do drogi, ale 
również w wypadku istnienia 
takiego dostępu, lecz na tle 
konkretnego przypadku, 
uznanego za nieodpowiedni. 
Z taką sytuacją możemy mieć 
do czynienia wówczas, gdy 
pomimo istnienia fi zycznego 
dostępu do drogi publicznej, 
jest on przez znaczną część 
roku nieprzejezdny lub 
przejazd taki jest utrud-
niony ze względu na zły 
stan techniczny nawierzchni 

(tak m.in. Sąd Najwyższy 
w postanowieniu z dnia 07 
marca 2007 r., II CSK 482/06; 
także w postanowieniu z 
dnia 31 stycznia 2007 r., II 
CSK 421/06). 

Ustanowienia służebności 
drogi koniecznej może żądać: 
właściciel nieruchomości 
gruntowej lub budynkowej 
pozbawiony dostępu do 
drogi publicznej, jak również 
użytkownik wieczysty. Adre-
satem roszczenia są nato-
miast właściciele sąsiednich 
nieruchomości gruntowych, 
przez które przebiegać będzie 
ustanowiona służebność 
(por. A. Zbiegień-Turzańska 
(w:) K. Osajda (red.), Kodeks 
cywilny. Komentarz, 2015). 
Warto również dodać, iż 
możliwe jest ustanowienie 
służebności gruntowej na 
prawie użytkowania wieczy-
stego (tak Sąd Najwyższy w 
wyroku z dnia 15 paździer-
nika 2008 r., I CSK 135/08, 
OSN 2009, Nr C, poz. 62).

Samo roszczenie o usta-
nowienie służebności drogi 
koniecznej może być zrea-
lizowane w drodze umowy 
zawartej między stronami, tj. 
odpowiednio np. właścicielem 
nieruchomości niemającej 
dostępu do drogi publicznej, 
a właścicielem nieruchomości, 
przez którą taki dostęp ma 
zostać zapewniony. Należy 
w tym miejscu zaznaczyć, 
iż oświadczenie właściciela 
musi w tym przypadku być 
złożone w formie aktu nota-
rialnego (patrz art. 245 K.c.). 
W sytuacji gdy o zawarciu 
umowy mowy być nie może, 
art. 145§1 K.c. umożliwia 
wystąpienie do sądu z wnio-

skiem o ustanowienie drogi 
koniecznej. W takim wniosku 
należy przede wszystkim 
wskazać właścicieli wszyst-
kich nieruchomości, przez 
które miałaby prowadzić 
droga, która zapewniłaby 
wnioskodawcy dostęp do 
drogi publicznej. Sąd przed 
wydaniem postanowienia 
może dopuścić i przepro-
wadzić dowód z oględzin 
nieruchomości, celem usta-
lenia okoliczności niezbęd-
nych do wytyczenia drogi 
koniecznej (por. W. Szydło 
(w:) E. Gniewek (red.), Kodeks 
cywilny. Komentarz, 2014). 
Warto w tym miejscu wskazać, 
iż opłata sądowa od takiego 
wniosku wynosi 200 zł.

N i e  n a l e ż y  r ó w n i e ż 
zapomnieć, iż służebność 
ta ustanawiana jest za wyna-
grodzeniem dla właściciela 
nieruchomości obciążanej, 
a więc tej przez którą prze-
biegać będzie ustanowiona 
droga konieczna. Co ciekawe, 
wynagrodzenie to przysługuje 
również w wypadku, gdy nie 
poniósł on żadnej szkody 
związanej z ustanowieniem 
służebności. Mimo, iż sam 
Kodeks cywilny nie zawiera 
żadnych zasad dotyczących 
ustalania wysokości takiego 
wynagrodzenia, reguły te 
zostały przewidziane przez 
doktrynę i orzecznictwo. 
Należy zatem brać pod uwagę 
przede wszystkim: szczególne 
zwiększenie wartości nieru-
chomości władnącej, poprzez 
uzyskanie dostępu do drogi 
publicznej; obniżenie wartości 
nieruchomości służebnej 
(obciążanej); wydatki na 
niezbędne adaptacje, itp. 

(por. S. Rudnicki, Prawo 
obrotu, s. 842).

Warto również dodać, iż 
przy ustanawianiu służeb-
ności drogowej, powinien 
zostać uwzględniony interes 
społeczno-gospodarczy. 
Oznacza to, iż przeprowa-
dzenie takiej drogi powinno 
nastąpić przy uwzględ-
nieniu potrzeb nierucho-
mości niemającej dostępu do 
drogi publicznej, przy równo-
czesnym jak najmniejszym 
obciążeniu gruntów, przez 
które droga ma prowadzić 
(tak m.in. Sąd Najwyższy 
w postanowieniu z dnia 13 
lutego 1985 r., III CRN 311/84). 

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 opraco-
wania, 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 stronie internetowej 
www.cdo24.pl.

Martyna Bugajska 
CDO24

Ogłoszenie

Komunikat 
dla Komisji Zakładowych

Komisje nieposiadające numeru REGON i NIP oraz nieskła-
dające aktualnej ankiety informacyjnej, analizy składek, 
nie otrzymają potwierdzenia rejestracji ZOZ i MOZ. 
Ponadto przypominamy o ustawowych terminach składania spra-
wozdań w urzędach skarbowych.

WAŻNE: Decydującą datą jest data podjęcia uchwały 
zatwierdzającej sprawozdania (bilans, rachunek wyników, 
informacja dodatkowa).

Jeżeli data podjęcia uchwały jest przed 31 marca 2016 roku – komplet 
(CIT-8, CIT-8/O, sprawozdania) składa się do 10 dni od daty uchwały.

Jeżeli data podjęcia uchwały jest po 31 marca 2016 roku, CIT-8, 
CIT-8/O, należy składać do 31 marca 2016 roku; pozostałe spra-
wozdania składa się do 10 dni od daty uchwały, ale nie później 
niż do 30 czerwca 2016 roku.

PIT 4R – do 1 lutego 2016 roku.

PIT 11 i PIT 8C – rozliczeniowe z tytułu podatku dochodowego 
od osób fi zycznych należy złożyć do 1 lutego 2016 roku do urzędu 
skarbowego, a do 29 lutego 2016 roku wysłać podatnikom.

Termin składania do ZR analizy składek za rok 2015 upływa 
31 marca 2016 roku.

Termin składania informacji o liczebności członków dwa razy 
każdego roku za I i II półrocze danego roku.

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

W serwisie internetowym śląsko-dąbrowskiej Solidarności można 
pobrać druki bilansu, rachunku wyników, informacji dodat-
kowej – załączniki do CIT-8 oraz inne (zakładka: Dla związkowców/
Dokumenty do pobrania/Druki fi nansowe).

Komunikat
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY. Ledwie 
Rychu Swetru mianował liderem opozycji 
Rycha Swetru, a już pod bokiem wyrosło 
mu dwóch groźnych konkurentów. Z 
jednej strony królową polskiego kabaretu 
Ewkę Kopacz zastąpił Grzechu Schetyna, 
a z drugiej miejsce żelaznego kanclerza 
Milera Leszka zajął Włodek Czarzasty. 
Trudno powiedzieć, który z tych panów 
wygryzie Rycha z fotela lidera opozycji, 
ale większe szanse ma naszym zdaniem 
Schet. Grzechu to jednak nie tylko 
nowa jakość, ale także, a może przede 
wszystkim nowe zęby. 

» CO DO WŁODKA CZARZASTEGO 
od zawsze budzi on naszą zazdrość. 
Chodzi nie tylko o kolekcję kolorowych 
sweterków i cięte riposty, z których słynie 
nowy szef LSD. Włodek ma jeszcze jeden 
atut. Jak przyznał kiedyś w wywiadzie 
dla Super Expressu, gdy jedzie na spot-
kania z działaczami w terenie pakuje do 
walizki zapasową wątrobę. My nie dość, 
że mamy tylko po jednej, to na dodatek 
żadni działacze nie zapraszają nas na 
spotkania, podczas których moglibyśmy 
naszych wątrób poużywać.

» NIE WIEMY, ILE WĄTRÓB POSIADA 
GRZECH SCHETYNA, ale smutków do 
zapijania z pewnością mu nie brakuje. 
Tyle lat bidok czyhał na stołek szefa peło, 
a zdobył go w momencie, gdy to ugru-
powanie najprawdopodobniej kończy 
swój żywot. To tak, jakby trzy godziny 
stać w kolejce po bilet do kina i wejść na 
ostatnie 5 min fi lmu. Jak donosi gazeta, 
której nie jest wszystko jedno, działacze 

peło masowo wycierają klamki u Swetru, 
aby przyjął ich do swojej partii. W sumie 
żadna to niespodzianka. Przecież nie po 
to mozolnie przez wiele miesięcy wespół 
z zaprzyjaźnionymi mediami budowali 
sobie nowoczesną szalupę, żeby teraz iść 
na dno razem ze starą łajbą peło. I tylko 
bidny Schet, trzymając się terminologii 
fi lmowej, wyjdzie na tej przesiadce jak 
Di Caprio w Titanicu. 

» NA KONIEC SŁÓW KILKA O TYM, 
jak radzą sobie obecnie posłowie, którzy 
zostali skrzywdzeni przez wyborców 
i musieli pożegnać się z gmachem na 
Wiejskiej. W poprzedniej kadencji w 
sejmowych ławach z ramienia paliko-

ciarni zasiadał niejaki Armand Ryfi ński. 
Facet słynął głównie z tego, że nawet 
jeśli ktoś zapytał go, która jest godzina 
odpowiadał, że trzeba wypowiedzieć 
konkordat i zdelegalizować Kościół 
katolicki. Otóż, jak można było przy-
puszczać, nietuzinkowy intelekt pana 
Armanda oraz jego wybitne kompetencje 
sprawiły, że po zakończeniu kariery 
politycznej, był wprost rozchwytywany 
na rynku pracy. Ostatecznie spośród 
dziesiątek lukratywnych ofert wybrał 
profesję, która łączy się z ciągłymi 
podróżami i bezpośrednim kontaktem 
z ciekawymi ludźmi. Innymi słowy 
został taksówkarzem. 

GOSPODZKI&PODRÓŻNY

ROZBAWIŁO nas to

Foto: demotywatory.pl

Walentynki. Facet do laski:
– Zabiorę cię właśnie tam, gdzie 
jeszcze nie byłaś.
– Gdzie kochanie? Gdzie?
– Do biblioteki, kochanieńka.

***
Ławeczka, dwóch chłopów posta-
nowiło zasmakować wina z wyższej 
półki i nie może otworzyć go bez 
korkociągu.
– Zobacz, Józek, żyjemy na zadupiu, 
a problemy mamy jak w Warszawie.
– Jakie problemy?!
– Z korkami, Józek, z korkami. 

***
Trwa sesja na akademii medycznej. 
Z sali wychodzi smutny student. 
Otaczają go koledzy z grupy:
– Zdałeś?
– Nie.
– Dlaczego?
– Bo mi zadał takie głupie pytanie.
– Jakie?
– Co trzeba mieć, aby zrobić lewatywę?
– I co odpowiedziałeś?
– Dupę. 

***
– Mamo, czy ja jestem adoptowany? 
– Byłeś. 
– Jak to byłem? 
– No byłeś, ale cię oddali.

***
– Poproszę pastę do butów. 
– Jakich? – pyta sprzedawca.
– Sznurowanych.

***
– Halo?
– Sklep obuwniczy, słucham?
– Przepraszam, pomyliłem numer...

– Nic nie szkodzi. Niech pan 
przyjdzie, wymienimy.

***
Oburzony klient woła kelnera: 
– I wy to nazywacie rosołem?! 
– Szanowny panie, to jest więcej niż 
rosół. To jest rosół z młodych kurcząt. 
A mówiąc jeszcze ściślej, to jest 
woda w której gotowały się jajka.

***
Jaś pyta dziadka:
– Dziadku, czy leciałeś już samo-
lotem?
– Tak.
– A bałeś się?
– Tylko za pierwszym razem.
– A później?
– Później już nie latałem.

***
Rozmawia dwóch kolegów:
– Czy znasz moją żonę?
– Znam.
– A ile byś mi za nią zapłacił?
– Ani grosza.
– Dobra. Umowa stoi.

***
Nowożeńcy w Paryżu:
– Kochanie, idziemy najpierw do 
łóżka czy na wieżę Eiffl  a?
– Do łóżka skarbie. Wieża postoi 
zdecydowanie dłużej.

***
– Kochanie, czy nie krepuje cię 
gdy musisz rozebrać się do naga 
w czasie wizyty u ginekologa? 
– pyta mąż żonę.
– Dlaczego miałoby mnie to 
krępować, przecież to taki mężczyzna 
jak wszyscy inni.

Reklama

Autopromocja

NIE MUSISZ BYĆ SAM. ZAŁÓŻ ZWIĄZEK I BĄDŹ 
SILNY W PRACY. ZORGANIZOWANI MAJĄ LEPIEJ! 

Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci: 
tel.: 32 728 41 13 kom. 693 410 836 

e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl


