
66 proc.
pracowników sądów 

jest narażonych 
na mobbing 

w miejscu pracy.

WIĘCEJ » STRONA 6

KATOWICE

Nr 62016

Zarząd Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ Solidarność
Tygodnik bezpłatny
ISSN 1732-3940
www.solidarnosckatowice.pl

11-17.02.2016

Mariusz Król:  Pracownicy w ostatniej 
chwili dowiadują się, czy następnego 
dnia mają przyjść do pracy. To rujnuje 
im życie rodzinne. » STRONA 4

Piotr Bienek: Szkoda, że zabrakło 
rozsądku. Moim zdaniem zgoda 
na kompromis byłaby lepszym 
rozwiązaniem. » STRONA 3

Pod koniec ubiegłego roku bezrobocie w województwie śląskim spadło do 8,2 proc. Przy ogólnym 
wskaźniku wynoszącym 9,8 proc. jest to jeden z najlepszych wyników w kraju. Wciąż jednak poważnym 
problemem jest niedopasowanie oczekiwań pracodawców i umiejętności osób poszukujących pracy.

System kształcenia zawodowego 
nie jest dopasowany do rynku pracy
W 

grudniu w 
statystykach 
Powiatowych 
Urzędów Pracy 
w woj. śląskim 

widniało 148,5 tys. bezrobot-
nych. To o ponad 27 tys. mniej 
niż przed rokiem. 27,3 proc. 
ogółu zarejestrowanych osób 
posiadało wykształcenie zawo-
dowe zasadnicze, policealnym 
lub średnim zawodowym 
legitymowało się 22 proc. 
bezrobotnych. Wydawać by się 
więc mogło, że pracodawcy nie 
potrzebują pracowników po 
szkołach zawodowych i techni-
kach. Nic bardziej mylnego. Pod 
koniec 2015 roku Wojewódzki 
Urząd Pracy w Katowicach, na 
podstawie własnych statystyk 
i rozmów z przedsiębiorcami, 
przygotował tzw. barometr 
zawodów. Profesje, które się 
w nim znalazły, podzielone 
zostały na trzy grupy: zawodów 
deficytowych, zawodów, w 
których występuje równo-
waga na rynku pracy oraz 
zawodów nadwyżkowych, czyli 
m.in. fi lozofów, historyków, 
politologów, pedagogów i 
fi lologów. Na liście zawodów 
defi cytowych umieszczonych 
zostało przeszło 40 profesji. 
Okazuje się, że przedsiębiorcy 
poszukują m.in. betoniarzy, 
zbrojarzy, blacharzy i lakier-
ników samochodowych, a także 
cieśli, cukierników, fryzjerów, 
piekarzy, techników elektryków 
oraz techników mechaników.

Kiepska jakość kształcenia
– Duża liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych, którzy posiadają 
wykształcenie zawodowe lub 
uprawnienia do wykonywania 
określonego zawodu, spowodo-
wana jest trzema czynnikami. 
Pierwszy z nich to kiepska 
jakość kształcenia zawodo-
wego, która nie jest ukierunko-
wana na praktykę zawodową. 
Drugi, zdezaktualizowanie 
kwalifikacji i umiejętności 
sporej grupy zarejestrowanych 
osób, najczęściej długotrwale 
bezrobotnych w wieku 50+. 
Trzecią przyczyną są niskie 

zarobki. Z tego powodu część 
osób wyuczonych w danym 
zawodzie nie chce podejmować 
w nim pracy – mówi Grzegorz 
Sikorski, dyrektor Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Katowi-
cach. Jego zdaniem kluczowe 
znaczenie ma sposób kształ-
cenia zawodowego, który w 
części szkół publicznych jest 
mało skuteczny. – Młodzi 
ludzie, którzy kończą taką 
szkołę, nie są w pełni funk-
cjonalnymi pracownikami, 
gotowymi do podjęcia pracy w 
danym zawodzie i pracodawcy 
niechętnie ich zatrudniają 
– dodaje dyrektor katowickiego 
WUP. – Młodzież od lat jest 
kształcona na tym samym 
poziomie. Część nauczycieli 
praktycznej nauki zawodu nie 
podnosi swoich kwalifi kacji i 
nie wsłuchuje się w potrzeby 
przedsiębiorców. W efekcie 
nawet jak młody człowiek ma 
w papierach zawód np. ślusarza, 

to w praktyce okazuje się, że 
jego umiejętności nie odpowia-
dają potrzebom pracodawców 
– dodaje Mirosław Truchan, 
wiceprzewodniczący śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności, 
reprezentujący związek w 
Wojewódzkiej Radzie Zatrud-
nienia.  W ocenie Beaty 
Białowąs, dyrektor Izby 
Rzemieślniczej oraz Małej i 
Średniej Przedsiębiorczości 
w Katowicach wprowadzane 
systematycznie reformy szkol-
nictwa zawodowego idą w 
złym kierunku. – Trzeba jak 
najwięcej środków przezna-
czać na to, żeby pracodawcy 
chcieli przyjmować uczniów 
na praktyki. Teraz ogromne 
pieniądze są pompowane w 
tworzenie tzw. centrów kształ-
cenia praktycznego. Nawet 
jeżeli będą one najlepsze, to 
nie zastąpią uczniom nauki 
zawodu w konkretnych fi rmach 
– przekonuje Beata Białowąs.

Bariery ustawowe i mentalne
Pracodawcy też dostrzegają ten 
problem i coraz częściej są gotowi 
sami kształcić młodzież, ale 
napotykają na bariery ustawowe 
i fi nansowe. Jak informuje Miro-
sław Truchan, niedawno gliwicka 
Izba Budownictwa zwróciła się 
do Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy i śląsko-dąbrowskiej Soli-
darności z informacją, że jest 
gotowa zaoferować młodzieży 
praktyki zawodowe. – Młodzi 
ludzie uczyliby się rzeczywi-
ście tego, co jest potrzebne, 
ale okazało się, że barierą są 
fi nanse. Pracodawca jest w stanie 
samodzielnie ponieść koszty np. 
odzieży roboczej, ale na razie 
nie można zrefundować mu 
samego kształcenia, czyli opłacić 
nauczyciela z tego zakładu pracy, 
który tych młodych ludzi będzie 
uczył. Mam nadzieję, że to się 
zmieni – dodaje Truchan.

Kolejną kwestią jest przeko-
nanie gimnazjalistów, że warto 

uczyć się konkretnego zawodu. 
Problemem wciąż jest stereo-
typowe myślenie. Większość 
rodziców jest przekonana, że 
tylko wyższe studia zagwa-
rantują ich dzieciom zdobycie 
dobrej pracy. – Dopiero teraz 
trwa powolny proces odkłamy-
wania mitu, że szkoły zawo-
dowe są dla kiepskich uczniów. 
Do szkoły zawodowej może 
iść dobry uczeń, który chce się 
nauczyć konkretnego zawodu i 
w nim pracować – mówi Beata 
Białowąs. W jej ocenie łatwa 
dostępność do ogólniaków 
spowodowała, że absolwenci 
gimnazjów często je wybierają, 
potem idą na studia i w wieku 
24 lat uświadamiają sobie, że 
nie mają w rękach konkretnego 
fachu i nie znajdą zatrudnienia. 

Utrudniona ścieżka edukacji
Innym powodem, dla którego 
młodzież niechętnie wybiera 
edukację w zasadniczych szko-

łach zawodowych, jest utrud-
niona ścieżka uzupełnienia 
wykształcenia, zdania matury 
i zdobycia uprawnień zawodo-
wych na poziomie technika. 
Reforma kształcenia zawodo-
wego z 2011 roku zlikwidowała 
technika uzupełniające dla 
dorosłych. – Teraz absolwent 
szkoły zawodowej jeżeli chce 
mieć wykształcenie średnie 
zawodowe, musi pójść do 
dwuletniego liceum ogólno-
kształcącego, zdać maturę oraz 
kwalifikacyjne kursy zawo-
dowe, które organizowane 
są tylko przez samorządy po 
zebraniu grupy 20 chętnych. 
W efekcie np. w Zabrzu od 
momentu wejścia w życie tej 
reformy nie przeprowadzono 
ani jednego kursu na technika 
cukiernika – dodaje dyrektor 
Izby Rzemieślniczej oraz Małej 
i Średniej Przedsiębiorczości w 
Katowicach.

AGNIESZKA KONIECZNY
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W
stajesz, idziesz do łazienki, odkrę-
casz kurek, a tu przykra niespo-
dzianka – woda lodowata jak w 

Bałtyku. Próbujesz nieco tej chłodnej wody 
„odpuścić”, ale nie pomaga. Jak była zimna, 
tak jest. Nikt tego nie lubi, poza morsami i 
stąd takie poparcie zyskiwała w ostatnich 
latach Platforma Obywatelska. Przedstawi-
ciele handlowi owej partii zapewniali, że są 
ekspertami od tego, żeby w kranie zawsze 
była ciepła woda. Po czasie okazało się, że ta 
woda nie zawsze jest ciepła, raczej tylko w 
wybranych kranach, tych samych od 25 lat. 
Trochę to trwało, ale w końcu społeczeństwo 
dojrzało do zmiany dostawcy ciepłej wody. 
Uwierzyło zapewnieniom politycznej konku-
rencji, że ciepła woda będzie dla wszystkich. 

Tym przydługim wstępem usiłuję uzasadnić 
przytoczenie pewnej historii, która zdarzyła 
mi się przed paroma dniami i dała do my-
ślenia. Otóż wchodzę do łazienki, odkręcam 
kurek, a tu wrzątek. Chcę dopuścić zimnej, 
a tu nic. Tylko gorąca leci. Z kurka z zimną 
dobiega tylko sapanie. – No, pisiorki prze-
sympatyczne, toście przedobrzyli z tą dobrą 
zmianą – przebiegło mi przez myśl, ale potem 
się zrefl ektowałem. Może to niesprawiedliwa 
ocena? Może jeszcze nie zdążyli wymienić 
zarządu spółki dostarczającej ciepłą i zimną 
wodę do mojego bloku? Sprawdziłem szyb-
ko w internetach. Wymienili, ale zaledwie 
parę tygodni temu, więc pewnie chłopaki i 
dziewczyny nie zdążyli się jeszcze wdrożyć. 
Postanowiłem tym nowym dać czas i pobie-
głem do osiedlowego sklepiku po 5-litrowy 
baniak z zimną wodą, bo przecież nie będę 
zaparzał herbatki na gorącej kranówie. Po 
paru godzinach zimna woda wróciła, naj-
pierw w kolorze brązowym, potem w żół-
tym, następnego dnia znów była przejrzysta. 
Krótko mówiąc, wszystko wróciło do normy, 
ale niepokój pozostał. I nie chodzi o to, że 
przez parę godzin nie było zimnej wody w 
bloku. Chodzi o to przestawianie wajchy.

Chciałbym, żeby w moim kranie była i 
gorąca, i zimna woda, a letnią już sobie zrobię 
jako wolny obywatel wolnego kraju płacący 
ciężkie pieniądze za dostarczanie do mojego 

mieszkania H
2
O. Ciesząc się ze zmiany wła-

dzy, miałem nadzieję na normalność, a nie 
na to samo, tylko pod inną marką. Nie in-
teresował mnie wybór pomiędzy Coca-Colą 
a Pepsi-Colą, między McDonald’s a Burger 
Kingiem. Liczyłem, że po długim okresie 
przegięcia w jedną stronę, nastąpi powrót do 
równowagi, a nie przegięcie w drugą stronę. 
Oczywiście marzenia o równowadze ideal-
nej byłyby wyrazem dziecięcej naiwności, 
ale marzenia o zachowaniu odpowiednich 
proporcji nie są żądaniem wygórowanym. 

Tymczasem coraz częściej widzę, jak nowa 
władza zaczyna popełniać błędy poprzed-
niej i naśladować modus operandi słusznie 
odsuniętych od konfitur poprzedników. 
Rozumiem, że trzeba przejąć kluczowe insty-
tucje, aby powrót do równowagi był moż-
liwy. Rozumiem, że pewne działania trzeba 
wykonać szybko, a więc ryzykując błędy. 
Nie rozumiem jednak, jak tak szybko można 
zapomnieć, że poprzednią władzę zgubiła jej 
własna arogancja. Zastąpienie dziennikarzy, 
którzy podlizywali się establishmentowi III 
RP, swoimi lizusami, to nie jest dobry pomysł. 
Trwanie w przekonaniu, że skoro chcemy 
dobrze, to nie musimy nikomu tego wyjaś-
niać, też nie jest dobrą metodą. Oczywiście, 
że w przypadku braku zimnej wody, mogę 
przez jakiś czas biegać do sklepu po 5-litrowy 
baniak źródlanej, oligoceńskiej czy innej mi-
neralnej kranówy. Ale ma to swoje granice. 
I są one bliżej, niż się głowom, do których 
uderza woda sodowa, wydaje.

JEDEN Z DRUGĄ;)

CHODZI O TO zwłaszcza...
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Ciesząc się ze zmiany 
władzy, miałem nadzieję 
na normalność, a nie na to 
samo, tylko pod inną marką. 
Nie interesował mnie wybór 
pomiędzy Coca-Colą a Pepsi-Colą.

10
– od tylu lat sądy nie skazały prawomocnym 
wyrokiem głównych oskarżonych w związku 
z katastrofą w kopalni „Halemba” w 
Rudzie Śląskiej. 10 lutego Sąd Apelacyjny w 
Katowicach uchylił w części wyrok dotyczący 
byłego dyrektora Kazimierza D., byłego 
szefa działu wentylacji Marka Z. oraz Jana J. i 
skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. 
W ocenie sądu w nowym procesie muszą 
wypowiedzieć się biegli, którzy powinni ustalić 
przyczyny wybuchu metanu i pyłu węglowego. 
Do tragedii, w wyniku której zginęło 23 
górników, doszło w listopadzie 2006 roku.

LICZBA tygodnia CZTERY pytania
ks. Łukasz Stawarz, duszpasterz chorych w Archidiecezji Katowickiej

W pokucie odkrywamy miłość Boga
Jakie praktyki zaleca Kościół katolicki w 
okresie Wielkiego Postu? 

– To post, modlitwa i jałmużna. Najbar-
dziej charakterystyczne w tym okresie są 
rekolekcje czyli ćwiczenia duchowe. Kościół 
zachęca też wiernych do udziału w Gorz-
kich Żalach i Drodze Krzyżowej. Zaleca 
czytanie Pisma Świętego, odmawianie tzw. 
brewiarza, czyli Liturgii Godzin i modlitwy 
„Ojcze Nasz”. Słowem zachęca do każdego 
aktu kultu i pobożności, który spowoduje w 
nas ożywienie ducha nawrócenia i pokuty. 
Ważnym aktem pobożności i rodzajem 
modlitwy jest wstrzemięźliwość i ścisły 
post w Środę Popielcową i w Wielki Piątek 
oraz powstrzymanie się przez 40 dni od 
zabaw i używek. Nieprzypadkowo Wielki 
Post zawsze rozpoczyna się tygodniem 
modlitw o trzeźwość. 
A jak powinniśmy przeżywać ten czas w 
wymiarze duchowym? 

– Tylko poprzez pokutę możemy zbliżyć 
się do Pana Boga zgodnie z jego wezwaniem: 
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. 
Nawrócenie to obowiązek każdego chrześ-
cijanina. W nim i w pokucie odkrywamy 

miłość Pana Boga. Nawrócenie może 
spowodować głęboki wstrząs naszych 
serc wobec grozy i ciężaru popełnionych 
przez nas grzechów. To dopiero może 
nas zachęcić do tego, by kolejny raz nie 
obrażać nimi dobrego i czułego Boga, i nie 
oddalać się od niego. To może nas wreszcie 
doprowadzić do radykalnej przemiany 
naszego życia.
Zatem, by autentycznie przeżywać Wielki 
Post należy nie tylko zjednoczyć się z 
Bogiem, ale również odwrócić od zła?

– To warunek, bo post oznacza zerwanie 
z grzechem, odrzucenie zła z odrazą do 
popełnionych przez nas czynów. To czas 
głębokiego praktykowania rachunku 
sumienia, zastanawiania się, czego dobrego 

doświadczyliśmy od Pana Boga i czym go 
obraziliśmy. Postanawiamy zmienić swoje 
życie i mamy nadzieję na Miłosierdzie 
Boże. Ufamy, że ono pomoże nam prze-
zwyciężyć wszystko co złe. Wtedy na 
nowo zjednoczymy się z Panem Bogiem, 
osiągniemy stan taki sam, jak w czasie 
naszego chrztu, gdy nasze serca były 
całkowicie czyste, wolne od zła i mocno 
zjednoczone z Panem Bogiem. 
Czy wielkopostna pokuta słusznie koja-
rzona jest ze smutkiem i przygnębieniem? 

– Według ojców Kościoła pokuta to 
czas, któremu towarzyszy ból i smutek. 
Nazwali go smutkiem duszy i skruchą 
serca. Trzeba przejść te stany, by później 
doświadczyć radości z tego, że jesteśmy 
blisko Pana Boga. Ale w Wielkim Poście 
nie chodzi o to, by cały czas mieć smutną 
minę i stawiać się w pozycji ofi ary. Dlatego 
Kościół przeżywa w tym czasie niedzielę 
Laetare, czyli radości. Bo ten smutek 
duszy i skrucha serca wcale nie stoi w 
sprzeczności, by czuć przedsmak radości 
ze Zmartwychwstania Pańskiego. 

BG

Ważnym aktem pobożności jest 
powstrzymanie się przez 40 dni od 
zabaw i używek. Nieprzypadkowo 
Wielki Post zawsze rozpoczyna się 
tygodniem modlitw o trzeźwość. 
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Konsultacje społeczne 
ustaw to obowiązek
» PO INTERWENCJI SZEFA KOMISJI KRAJOWEJ 
NSZZ SOLIDARNOŚĆ i przewodniczącego Rady Dialogu 
Społecznego Piotra Dudy u premier Beaty Szydło do 
RDS trafi ł projekt ustawy o tzw. podatku obrotowym 
(formalna nazwa to projekt ustawy o podatku od sprzedaży 
detalicznej). – Po moim piśmie do pani premier Szydło 
otrzymaliśmy ten projekt. Przekazałem go pozostałym 
partnerom społecznym – poinformował szef Solidarności 
podczas konferencji prasowej, która odbyła się 5 lutego 
w Płocku. Zapowiedział, że do kolejnego posiedzenia 
RDS zaplanowanego na 18 lutego, Rada podejmie próbę 
wypracowania stanowiska w tej sprawie. Jeżeli to się nie 
uda, każda organizacja przygotuje swoją opinię.
Przewodniczący „S” podkreślił, że tempo prac nad ustawami, 
jakie narzucił sobie rząd, nie usprawiedliwia braku 
konsultacji społecznych tych kwestii, które strona rządowa 
jest zobowiązana przedstawić organizacjom związkowym 
do zaopiniowania. – Tu nie będzie zmiłuj. My jesteśmy 
niezależnym związkiem zawodowym. Jeśli rząd będzie robił 
coś dobrego, to opinie będą pozytywne. Jeżeli będzie robił coś 
złego, opinie będą negatywne – zapowiedział Duda.
Jednym z projektów ustaw, do których strona społeczna 
ma sporo zastrzeżeń jest program „Rodzina 500+”. 
Solidarność domaga się m.in. wprowadzenia górnego progu 
dochodowego i zniesienia minimalnego progu dochodowego 
lub nie wprowadzania żadnego z tych ograniczeń.
Szef Solidarności nawiązał również do kwestii obniżenia 
wieku emerytalnego. Przypomniał, że związek domaga się 
uwzględnienia okresów składkowych wynoszących 40 lat 
dla mężczyzn i 35 lat dla kobiet. Postulat ten został ujęty 
w umowie podpisanej przed wyborami prezydenckimi 
z ówczesnym kandydatem, a dzisiaj prezydentem RP 
Andrzejem Dudą.

8 mln zł więcej dla PIP
» SOLIDARNOŚĆ SPRZECIWIA SIĘ OGRANICZENIU 
w projekcie budżetu na 2016 rok fi nansowania Państwowej 
Inspekcji Pracy o kwotę blisko 8 mln zł. 3 lutego Prezydium 
Komisji Krajowej NSZZ Solidarność zwróciło się do senatorów 
o wprowadzenie poprawki do projektu ustawy budżetowej i 
zwiększenie budżetu PIP o kwotę 7.995 tys. zł.
W stanowisku związkowcy zaznaczyli, że 22 lutego wejdzie w 
życie znowelizowany Kodeks pracy, który nakłada dodatkowe 
obowiązki na PIP. – Zwiększenie z jednej strony zadań 
i uprawnień Inspekcji przy jednoczesnym zmniejszaniu 
środków fi nansowych na jej działanie tworzy wrażenie 
realnego braku woli walki z nadużyciami i patologią 
występującymi na rynku pracy – czytamy w wystąpieniu 
do Senatorów. Reprezentanci „S” zwrócili też uwagę, że na 
etapie konsultacji społecznych znajduje się projekt ustawy 
ministra rodziny, pracy i polityki społecznej o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę oraz projekt ustawy o PIP, który 
nakłada na tę instytucję dodatkowe obowiązki i uprawnienia. 
– Projekt ten również przewiduje nałożenie na PIP 
dodatkowych obowiązków, m.in. prawo do przeprowadzania 
przez Inspekcję kontroli bez uprzedzenia i o każdej porze dnia 
i nocy, co może i powinno skutkować poprawą przestrzegania 
przepisów prawa pracy – podkreślono w piśmie.

NA PODST. SOLIDARNOSC.ORG.PL, AGA
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Zgoda na kompromis byłaby 
lepszym rozwiązaniem
Po fiasku negocjacji doty-
czących nagrody rocznej w 
KHW zarząd jednostronnie 
podjął decyzję o wypłacie 
„czternastki” w dwóch 
transzach bez odsetek za 
zwłokę. W trakcie wcześ-
niejszych negocjacji między 
związkami zawodowymi i 
zarządem spółki wypracowano 
znacznie korzystniejszy dla 
pracowników kompromis. 
Porozumienia w tej sprawie 
nie podpisali jednak przed-
stawiciele części związków 
zawodowych. 

Rozmowy o zasadach 
wypłaty tzw. czternastej pen-
sji w Katowickim Holdingu 
Węglowym rozpoczęły się w 
styczniu. Zarząd zaproponował, 
aby w związku z trudną sytu-
acją fi nansową spółki nagroda 
roczna została wypłacona pra-
cownikom w dwóch ratach. 
Związki zawodowe zażądały 
wypłaty nagrody w całości do 
5 lutego, czyli zgodnie z zapi-
sami Holdingowego Układu 
Zbiorowego Pracy. W trakcie 
kolejnych rund negocjacji 

wypracowano kompromis, 
zgodnie z którym pierwszą 
ratę „czternastki” w wyso-
kości nie mniejszej niż 2.100 
zł netto na jednego zatrud-
nionego pracownicy mieliby 
otrzymać 1 marca. Reszta, w 
kwocie uzależnionej od śred-
nich rocznych płac indywidu-
alnych, miała być wypłacona 
do 1 czerwca z odsetkami za 
zwłokę. Na te rozwiązania nie 
wyrazili jednak zgody przed-
stawiciele trzech z dziewięciu 
działających w spółce central 
związkowych: WZZ Sierpień'80, 
Związek Zawodowy Górni-
ków w Polsce i ZZ Kontra. To 
oznaczało, że porozumienie 
nie może wejść w życie.

– Ten kompromis pozwo-
liłby holdingowi na utrzymanie 
płynności fi nansowej. Z kolei 
ludzie mieliby gwarancje, że 
pieniądze otrzymają w pełnej 
wysokości w ciągu 3 miesięcy, 
tyle że w dwóch ratach wraz 
z odsetkami. Wszyscy wiemy, 
w jakiej sytuacji obecnie znaj-
duje się KHW i całe górni-
ctwo. Dlatego tym bardziej 

potrzebny jest rozsądek i 
odpowiedzialność za 14 tys. 
naszych pracowników – mówi 
Piotr Bienek, wiceprzewodni-
czący Solidarności w KHW. 

Po fi asku negocjacji zarząd 
KHW podjął jednostronnie 
decyzję dotyczącą zasad 
wypłaty nagrody rocznej 
dla pracowników. Są one 
znacznie mniej korzystne 
od warunków zapisanych w 
porozumieniu, którego nie 
podpisały trzy działające w 
spółce związki zawodowe. 
Pierwszą część nagrody w 
wysokości 1200 zł pracow-
nicy otrzymali 5 lutego, a 
druga ratę uzależnioną od 
indywidualnych zarobków 2 
lipca. – Pracodawca uszczuplił 
pierwszą ratę „czternastki”, na 
drugą ludzie będą czekać aż do 
lipca. W dodatku wypłacona 
zostanie bez żadnych odsetek. 
Szkoda, że zabrakło rozsądku. 
Moim zdaniem zgoda na 
kompromis byłaby lepszym 
rozwiązaniem – wskazuje 
Piotr Bienek.

BEA

W ocenie Solidarności w 
ArcelorMittal Poland praco-
dawca celowo przeciąga nego-
cjacje płacowe na 2016 roku. 2 
lutego związkowcy zwrócili się 
do zarządu spółki o przedsta-
wienie konkretnych rozwiązań 
dotyczących tegorocznych 
podwyżek wynagrodzeń. 
Równocześnie zapowiedzieli, 
że jeżeli pracodawca nie zapre-
zentuje swoich propozycji 
płacowych w ciągu 7 dniu, 
rozpoczną akcję protestacyjną.

– Zakładowa Organizacja 
Koordynacyjna NSZZ Soli-
darność ArcelorMittal Poland 
ponownie wzywa pracodawcę 
do przedstawienia merytorycz-
nego stanowiska odnoszącego 
się do wszystkich propozycji 
związkowych wzrostu miesięcz-
nych wynagrodzeń za pracę 
pracowników ArcelorMittal 
Poland S.A i Spółek Zależnych 
z dnia 09.11.2015 roku oraz do 
niezwłocznego przystąpienia do 
negocjacji celem uzgodnienia 
i podpisania porozumienia 
przedstawicieli ArcelorMittal 
Poland S.A z organizacjami 

związkowymi spółki w zakresie 
wzrostu płac w roku 2016 
– czytamy w stanowisku zakła-
dowej Solidarności skiero-
wanym do Geerta Verbeecka, 
dyrektora generalnego AMP.

Przedstawione przez Soli-
darność w listopadzie ubie-
głego roku postulaty płacowe 
dotyczyły m.in. wzrostu płac 
w wysokości 300 zł brutto 
w 2016 roku dla wszystkich 
pracowników firmy oraz 
wypłacenia jednorazowej 
nagrody za wkład pracy w 2015 
roku w wysokości 2500 zł dla 
każdego pracownika, który w 
2015 roku był zatrudniony w 
AMP lub w spółce świadczącej 
usługi na rzecz koncernu. 
– Zgodnie z zapisami Zakła-
dowego Układu Zbiorowego 
Pracy negocjacje płacowe na 
kolejny rok powinny zostać 
zakończone do końca roku 
poprzedniego, ale do tej pory 
zarząd spółki nie odniósł się 
do naszych postulatów – mówi 
Jerzy Goiński, szef Solidar-
ności w AMP. Przewodniczący 
podkreśla, że pracodawca 

dwukrotnie zapewniał stronę 
społeczną, że przedstawi swoje 
propozycje, ale obietnice te 
nie zostały spełnione.

Pozostałe postulaty skiero-
wane do pracodawcy przez Soli-
darność z AMP dotyczą m.in. 
objęcia wszystkich pracow-
ników programem gwaran-
tującym szybki i bezpłatny 
dostęp do specjalistycznej 
opieki medycznej oraz pozo-
stawienia środków finan-
sowych po odchodzących 
pracownikach do dyspozycji 
dyrektorów poszczególnych 
pionów, w celu przeznaczania 
na wzrost płac.

Do momentu zamknięcia 
tego numeru, czyli do 10  lutego, 
strona związkowa nie otrzy-
mała żadnej odpowiedzi od 
pracodawcy. 

Do ArcelorMittal Poland 
należą oddziały w Dąbrowie 
Górniczej, Krakowie, Sosnowcu, 
Zdzieszowicach, Świętochło-
wicach i Chorzowie, w których 
łącznie zatrudnionych jest 
ok. 10 tys. pracowników.

AGA

Albo konkretne propozycje, 
albo będzie protest

10 lutego zarząd Kompanii Węglowej wycofał decyzję o wypowiedzeniu porozumienia gwarantującego 
pracownikom KW utrzymanie warunków pracy i płacy po przejściu do Polskiej Grupy Górniczej. 
To był warunek kontynuacji rozmów przez stronę społeczną.

W Kompanii Węglowej powrót do 
rozmów na partnerskich warunkach
C

ieszymy się, że zarząd 
wreszcie wycofał 
się z tej decyzji. To 
oznacza, że wracamy 
do normalnych 

negocjacji i mam nadzieję, że 
będą one teraz prowadzone 
na partnerskich warunkach – 
powiedział Bogusław Hutek, 
przewodniczący kompanijnej 
Solidarności. Podczas środowego 
spotkania strony rozmawiały 
głównie o sposobie i terminie 
wypłaty tzw. czternastej pensji. 
– Zarząd przedstawił swoją 
propozycję w tej kwestii, strona 
społeczna swoją. Rozmowy będą 
kontynuowane w czwartek – 
dodał przewodniczący.

Tym samym zakończył 
się trwający od blisko dwóch 
tygodni impas w rozmowach 
pomiędzy zarządem spółki 
a kompanijnymi centralami 
związkowymi. Jego przyczyną 
była podjęta przez zarząd KW 
28 stycznia decyzja o wypo-
wiedzeniu porozumienia z 17 
lipca 2015 roku, które gwaran-
tuje pracownikom Kompanii 
przejście do nowej spółki na 
podstawie artykułu 231 Kodeksu 
pracy, czyli z zachowaniem 
przez 12 miesięcy dotychcza-
sowych warunków zatrudnie-
nia. Ten krok zarządu wywołał 

ostry sprzeciw reprezentantów 
załogi. Kompanijne centrale 
związkowe domagały się, aby 
zarząd wycofał decyzję o wypo-
wiedzeniu porozumienia. Od 
tego uzależniały dalsze rozmowy 

na temat terminu i sposobu 
wypłaty tzw. „czternastki” oraz 
kształtu Planu Techniczno-Eko-
nomicznego KW na 2016 rok. 
W pierwszym tygodniu lutego 
w Katowicach odbyły się dwie 

rundy rozmów przedstawicieli 
kompanijnych central związ-
kowych z zarządem KW i wice-
ministrem energii Grzegorzem 
Tobiszowskim. W zeszły piątek 
w Warszawie obradował Trój-

stronny Zespół Branżowy ds. 
Bezpieczeństwa Socjalnego 
Górników. W spotkaniu z 
przedstawicielami górniczych 
central związkowych i związ-
ków pracodawców stronę rzą-

dową reprezentował minister 
energii Krzysztof Tchórzew-
ski. Żadne z tych spotkań nie 
przyniosło przełomu. 

9 lutego we wszystkich kopal-
niach i zakładach górniczych 
Kompanii przeprowadzone 
zostały masówki, podczas któ-
rych związkowcy informowali 
załogę o przebiegu dotychczaso-
wych negocjacji i przyczynach 
przedłużającego się impasu w 
rozmowach. – Frekwencja na 
masówkach była bardzo wysoka. 
Ludzie doskonale pamiętają 
przedwyborcze i powyborcze 
deklaracje rządzących wobec 
górników i całej branży. Ocze-
kują realizacji tych obietnic 
i partnerskiego traktowania 
– podkreśla Bogusław Hutek. 

GRZEGORZ PODŻORNY

Foto: TŚD

Ludzie doskonale 
pamiętają deklaracje 
rządzących wobec 
górników i całej branży. 
Oczekują realizacji 
tych obietnic i 
partnerskiego 
traktowania.
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„Nie” dla agencji 
pracy tymczasowej
» W TYM ROKU BĘDĄ NOWE MIEJSCA 
PRACY w branży motoryzacyjnej, ale zdecydo-
wana większość pracodawców woli zatrudniać 
pracowników za pośrednictwem agencji pracy 
tymczasowej – mówi Izabela Będkowska, prze-
wodnicząca Regionalnej Sekcji Przemysłu Moto-
ryzacyjnego NSZZ Solidarność. Ten problem był 
jednym z najważniejszych tematów posiedzenia 
RSPM, które odbyło się 5 lutego w siedzibie 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności.
Jak podkreśla przewodnicząca, osobom przyj-
mowanym przez agencje pracy tymczasowej 
pracodawcy proponują warunki pracy i płacy 
zbliżone do tych, na jakich zatrudnieni są 
pracownicy etatowi. Problemem jest nato-
miast długi czas oczekiwania na przyjęcie do 
macierzystej fi rmy. – Większość pracowników 
z agencji, którzy się sprawdzą, ma co prawda 
szansę na etat, ale dopiero po upływie 18 
miesięcy – dodaje Będkowska. W jej ocenie 
skala tego procederu jest coraz większa. Tylko 
w spółce Bitron w najbliższych miesiącach 
powstanie ok. 300 nowych miejsc pracy, ale 
wszystkie mają być obsadzone za pośredni-
ctwem agencji pracy tymczasowej.
Podczas posiedzenia sekcji związkowcy rozma-
wiali też o warunkach pracy i płacy pracow-
ników z sektora motoryzacyjnego i o planowa-
nych podwyżkach wynagrodzeń. 
– W najbliższych miesiącach z postulatami płaco-
wymi wystąpią do pracodawców związkowcy z 
trzech fi rm: Yazaki Automotive Products Poland 
w Mikołowie, Bitron w Sosnowcu oraz Valeo w 
Chrzanowie – zapowiada Izabela Będkowska.

Szefowa MEN w 
Jastrzębiu-Zdroju
» MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 
ANNA ZALEWSKA spotkała się 5 lutego 
ze związkowcami z oświatowej Solidarności 
z Jastrzębia-Zdroju. Jak informuje Krzysztof 
Janicki, przewodniczący Komisji Międzyzakła-
dowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Jastrzębiu-Zdroju, spotkanie 
zorganizowane zostało w ramach konsultacji 
społecznych na temat zapowiedzianych przez 
rząd zmian w systemie oświaty. Dotyczą 
one m.in. likwidacji tzw. godzin karcianych, 
likwidacji egzaminu 6-klasisty od 2017 roku, 
ułatwienia weryfi kacji arkusza maturalnego 
oraz zmian zasad funkcjonowania komisji 
dyscyplinarnych dla nauczycieli. Związkowcy 
dyskutowali także z szefową MEN o koniecz-
ności wprowadzenia zmian do podstawy 
programowej i powrotu do nauczania historii 
we wszystkich klasach, włącznie z maturalną. 

Podwyżki płac w 
tarnogórskiej AIG
» O 120 ZŁ BRUTTO WZROSŁY W TYM 
ROKU płace zasadnicze pracowników Agencji 
Inicjatyw Gospodarczych w Tarnowskich Górach. 
O wzrost wynagrodzeń upominali się związ-
kowcy z zakładowej Solidarności, wskazując, 
że podwyżek w zakładzie nie było już od 5 
lat. - Podwyżki zaledwie o 120 zł brutto to z 
pewnością o wiele za mało w stosunku do ocze-
kiwań załogi, ale gdy zarząd przedstawił nam 
analizę sytuacji ekonomicznej spółki, to próby 
wynegocjowania wyższej sumy straciły sens. 
Pozostaje mieć nadzieję, że w tym roku sytuacja 
zacznie się poprawiać - mówi Jerzy Dobrowolski, 
przewodniczący zakładowej Solidarności. 
Tarnogórska Agencja Inicjatyw Gospodarczych 
zatrudnia ponad 90 pracowników. Obsługuje 
miejski aquapark i halę sportową.

BEA, AGA

KRÓTKO 

Sprzeciw załogi 
przyniósł skutek
Nie będzie zmiany czasu pracy 
w zakładzie Isover, należącym 
do spółki Saint-Gobain Constru-
ction Products Polska w Gliwi-
cach. Po protestach załogi i 
wszczęciu przez zakładową 
Solidarność sporu zbiorowego 
w tej sprawie, pracodawca 
wycofał się z planów zmiany 
czasu pracy z 12-godzinnego 
na 8-godzinny.

Do odstąpienia od zmian 
w czasie pracy zarząd spółki 
zobowiązał się w porozumie-
niu podpisanym ze związkow-
cami 1 lutego. Zawarte w tym 
dokumencie gwarancje były 
warunkiem do zakończenia 
przez stronę społeczną sporu 
zbiorowego. 

Planowana zmiana systemu 
pracy w Isoverze miała obowią-
zywać od 1 kwietnia i doty-
czyła 120 pracowników spośród 
300-osobowej załogi. Wśród nich 
byli  pracownicy laboratorium, 
pracownicy części działu logistyki 
oraz produkcyjni. – 12-godzinny 
system w naszym zakładzie 
obowiązuje od kilkunastu lat. 
Pracownicy bardzo go sobie 
cenią. Po 12 godzinach pracy 
mają co najmniej dobę wolnego. 
To pozwala im m.in. poświęcać 

więcej czasu dla dzieci. Dostoso-
wali do tego systemu swoje życie 
prywatne i rodzinne. Informacja 
o planach zmiany czasu pracy 
wywołała sprzeciw wśród załogi. 
27 listopada rozpoczęliśmy 
spór zbiorowy z pracodawcą. 
W styczniu przeprowadzona 
została akcja protestacyjna. 
Pracownicy przypięli do robo-
czych ubrań plakietki z napisem 
„Pamiętaj! Oprócz pracy masz 
także dom”  – mówi Bogusław 
Superat,  przewodniczący zakła-
dowej Solidarności.

Protesty odniosły skutek. 
W trakcie mediacji prowadzo-
nych w ramach sporu zbio-
rowego związkowcom udało 
się przekonać pracodawcę do 
odstąpienia od wprowadzania 
planowanych zmian. Bogusław 
Superat podkreśla, że bardzo 
pomocne w rozmowach oka-
zało się merytoryczne wspar-
cie, jakiego udzielili zakłado-
wej organizacji związkowej 
eksperci ze śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności. 

Gliwicka spółka Isover jest 
częścią międzynarodowego 
koncernu zajmującego się pro-
dukcją materiałów izolacyjnych.

BEA

Pracownicy Gimplasta 
żądają podwyżek płac
5 lutego Solidarność wystąpiła do 
zarządu spółki Gimplast w Sosnowcu 
z żądaniem rozpoczęcia rozmów 
płacowych. Minimum 2 tys. zł 
brutto dla każdego pracownika 
fi rmy to najważniejszy postulat 
przedstawiony pracodawcy przez 
stronę związkową. 

– Zarobki w Gimplaście są zbli-
żone do poziomu płacy mini-
malnej, a jedyne podwyżki, jakie 
pracownicy tej spółki dostali w 
ciągu minionych ośmiu lat, były 
wymuszone jej wzrostem – mówi 
Izabela Będkowska, przewodnicząca 
Międzyzakładowej Organizacji 
Związkowej NSZZ Solidarność 
Bitron Poland.

Międzyzakładowa organiza-
cja Solidarności z Bitronu objęła 
spółkę Gimplast zasięgiem swego 
działania w 2012 roku. Jednym z 
pierwszych sukcesów związkow-
ców było przywrócenie odpisu na 
Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych. Załoga zrzekła się go 
dobrowolnie po pożarze, który 
wybuchł w zakładzie w 2008 roku. 
– Ludzie chcieli wtedy pomóc pra-
codawcy, ale zostali wykorzystani. 
Przez ponad cztery lata fundusz 
nie funkcjonował. Gdy objęliśmy 
zakład swoją działalnością od razu 
przystąpiliśmy do rozmów w tej 

sprawie. Uznaliśmy, że minęło 
wystarczająco dużo czasu, aby 
pracodawca mógł odbudować 
zakład i powinien jak najszybciej 
przywrócić odpis na świadczenia, 
które załodze się należą – dodaje 
Będkowska.

Zaznacza jednak, że prowa-
dzone co roku negocjacje w spra-
wie wykorzystania pieniędzy z 
Zakładowego Funduszu Świad-
czeń Socjalnych są bardzo trudne. 
– Musimy przekonywać praco-
dawcę, że związki zawodowe mają 
prawo do współdecydowania o 
sposobie rozdysponowania fun-
duszu. W 2015 roku udało nam 
się wynegocjować dwie premie: 
świąteczną w wysokości 500 zł 
brutto i wakacyjną wynosząca 600 
zł brutto. W jednakowej wysokości 
otrzymali je wszyscy pracownicy 
spółki – dodaje przewodnicząca. 
W tym roku związkowcy również 
będą domagać się przeznaczenia 
pieniędzy z funduszu na premię 
wakacyjną i premię świąteczną.

Spółka Gimplast produkuje pod-
zespoły do sprzętu AGD. Załoga 
liczy ok. 200 osób. Połowę sta-
nowią pracownicy zatrudnieni 
za pośrednictwem agencji pracy 
tymczasowej.

AGA

W gliwickiej fabryce Opla rozpoczęła się akcja protestacyjna. Związki zawodowe 
zarzucają pracodawcy łamanie porozumienia z sierpnia ubiegłego roku, dotyczącego m.in. 
zasad zmian w harmonogramach czasu pracy  i opracowania nowego regulaminu pracy.

Protest w gliwickim Oplu
P

rzesłaliśmy pisma prote-
stacyjne do europejskich 
i polskich władz Opla. 
Kolejnym krokiem będzie 
ofl agowanie zakładu. Jeżeli 

pracodawca nie usiądzie z nami do 
stołu rozmów, zaostrzymy protest 
– mówi Mariusz Król, przewodni-
czący Solidarności w General Motors 
Manufacturing Poland (GMMP).

W ocenie działających w gliwi-
ckiej fabryce związków zawodowych 
zarząd spółki nie realizuje zapisów 
porozumienia z 6 sierpnia 2015 
roku, które zakończyło trwający 
w fi rmie spór zbiorowy. Powodem 
sporu było m.in. wprowadzenie 
sześciodniowego tygodnia pracy 
dla części pracowników oraz ciągłe 
zmiany w harmonogramach czasu 
pracy. Zgodnie z zawartym wów-
czas porozumieniem sześciodniowy 
tydzień pracy dla pracowników 
wydziału tłoczni ma obowiązywać 
jedynie do końca 2016 roku. Pra-
codawca zobowiązał się także, że 
do 1 listopada 2015 roku uzgodni 
ze związkami zawodowymi zasady 
zmian harmonogramów dla pozo-
stałej części pracowników nieobję-
tych sześciodniowym tygodniem 
pracy. – Zarząd zrealizował jedynie 
zapisy porozumienia korzystne 
dla siebie, czyli punkt dotyczący 
sześciodniowego tygodnia pracy na 
wydziale tłoczni. O innych spra-
wach zapisanych w porozumieniu 
albo w ogóle nie chce rozmawiać, 
albo proponuje rozwiązania gorsze 

niż te zapisane w Kodeksie pracy 
– podkreśla Mariusz Król. 

Jak podkreślają związkowcy, 
ciągłe zmiany harmonogramów 
czasu pracy są prawdziwą plagą w 
gliwickiej fabryce. Tylko w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy zmieniano je 
ponad dwadzieścia razy. – Zdarzały 
się dniówki, których status z dni 
wolnych na robocze i odwrotnie 
zmieniano kilkakrotnie. Pracownicy 
w ostatniej chwili dowiadują się, czy 
następnego dnia mają przyjść do 
pracy. To rujnuje im życie rodzinne, 
nie pozwala niczego zaplanować. 

Jeśli w danym dniu czy tygodniu 
pracy do wykonania jest więcej, 
pracodawca powinien zaoferować 
pracownikom pracę w godzinach 
nadliczbowych na zasadach dobro-
wolności i za dodatkowe wyna-
grodzenie. Zamiast tego zmienia 
harmonogram pracy i pracownik 
musi być na każde zawołanie 
– wskazuje przewodniczący.

Kwestia harmonogramów czasu 
pracy to główna, ale nie jedyna przy-
czyna konfl iktu w GMMP. Zgodnie 
z ubiegłorocznym porozumieniem 
już kilka miesięcy temu zarząd 

fi rmy miał rozpocząć z przedsta-
wicielami załogi rozmowy doty-
czące nowego regulaminu pracy. 
Kolejnym tematem uzgodnień 
miał być dokument określający 
zasady współpracy pracodawcy 
ze ze związkami zawodowymi. 
– Żadna z tych spraw do dzisiaj 
nie została załatwiona. My cały 
czas jesteśmy gotowi do powrotu 
do rozmów. Niestety, zachowanie 
pracodawcy wskazuje, że dąży on 
do konfrontacji z pracownikami 
– mówi szef Solidarności w GMMP.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: TŚD



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

www.solidarnosckatowice.pl   Nr 6/2016 |  KATOWICE 11-17.02.2016 5

Autopromocja

ZAŁÓŻ ZWIĄZEK I BĄDŹ SILNY W PRACY. 
ZORGANIZOWANI MAJĄ LEPIEJ!
Skontaktuj się z nami – nie będziesz sam, 
pomożemy Ci: 
tel.: 32 728 41 13 kom. 693 410 836 
e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl

Niskie płace, brak stabilności zatrudnienia i przeciążenie pracą – tak wygląda praca w handlu wielkopowierzchniowym 
w Polsce. W dyskontach i marketach, w których działa Solidarność, pracownicy mogą skutecznie walczyć o poprawę swoich warunków 
pracy. Tam, gdzie związek nie działa, nie mają nic do powiedzenia.

Pracownicy handlu potrzebują związku
W 

sklepach wiel-
kopowierzch-
n i o w y c h 
należących 
do zagranicz-

nych sieci handlowych pracuje 
w naszym kraju ok. 350 tys. 
osób. Wynagrodzenia w tej 
branży należą do najniższych 
spośród wszystkich działów 
gospodarki. – Zarobki wielu 
pracowników handlu oscylują w 
okolicach płacy minimalnej. W 
części sieci płace są wyższe, ale 
w należących do nich sklepach 
pracownicy zatrudnieni są tylko 
na niepełny etat. Nawet jeżeli 
pracownicy dostają podwyżki, 
to ich wysokość z reguły nie jest 
proporcjonalna do zwiększenia 
obciążenia pracą. Zatrudnienie 
w handlu cały czas rośnie, bo 
wciąż powstają nowe markety 
i dyskonty. Jednocześnie w 
funkcjonujących od dawna 
placówkach liczba pracow-
ników ustawicznie maleje. W 
ciągu ostatnich 10 lat poziom 
zatrudnienia w poszczególnych 
sklepach spadł od 40 do 60 proc., 
przy ciągle rosnących obrotach 
i zyskach. Obowiązkom, które 
kiedyś wykonywało dwóch 
pracowników, dzisiaj musi 
sprostać jedna osoba – mówi 
Alfred Bujara, przewodniczący 
Sekretariatu Banków, Handlu i 
Ubezpieczeń NSZZ Solidarność. 

Pomoc prawna i opieka ekspertów
Jak podkreśla, sytuacja pracow-
ników jest znacznie lepsza w 
tych sieciach handlowych, w 
których działa Solidarność. 
– Przede wszystkim pracow-

nicy zrzeszeni w związku 
zyskują dostęp do bezpłatnej 
pomocy prawnej i opiekę 
związkowych prawników. 
Mogą negocjować podwyżki 
płac i lepsze warunki pracy. 
Przy rozmowach z pracodawcą 
Solidarność zapewnia wsparcie 
ekonomistów i doświadczo-
nych negocjatorów. Będąc w 
związku, pracownicy zyskują 
po prostu wpływ na to, co 
dzieje się w ich zakładzie pracy 
– zaznacza Bujara. 

Solidarność to stabilne zatrudnienie
Poza niskimi płacami jednym z 
głównych problemów pracow-
ników handlu jest brak stabil-
ności zatrudnienia. Znaczna 
część osób zatrudnionych w 
sklepach zagranicznych sieci 
pracuje na umowach na czas 
określony lub na niepełny etat. 
Co więcej, sieci handlowe często 
korzystają z usług agencji pracy 
tymczasowej. W sklepach, 
w których pracownicy zało-
żyli organizację Solidarności, 

związek skutecznie działa na 
rzecz stabilnych warunków 
zatrudnienia. – W Kaufl andzie 
kilka lat temu Solidarność 
wynegocjowała z pracodawcą 
porozumienie, zgodnie z którym 
po trzymiesięcznej umowie 
na okres próbny pracownicy 
zatrudniani są na stałe na 
podstawie umowy o pracę. 
W innej sieci związek uzgodnił 
z zarządem, że liczba pracow-
ników tymczasowych będzie 
stopniowo maleć z roku na 

rok – mówi szef handlowej 
Solidarności. 

Związek pomaga w każdej sytuacji
Jednak korzyści ze zorgani-
zowania się w związek zawo-
dowy to nie tylko porozu-
mienia dotyczące podwyżek 
czy warunków zatrudnienia. 
Pracownicy zrzeszeni w Soli-
darności mogą na bieżąco, 
skutecznie interweniować u 
pracodawcy w kwestiach zwią-
zanych z codzienną pracą, np. 

związanych z warunkami BHP, 
niewłaściwym traktowaniem 
szeregowych pracowników 
przez przełożonych, czy złym 
ewidencjonowaniem czasu pracy. 

Jak wynika z opublikowa-
nego w zeszłym roku raportu 
Państwowej Inspekcji Pracy, 
czas pracy był ewidencjono-
wany nieprawidłowo w niemal 
co dziesiątej skontrolowanej 
placówce handlu wielkopo-
wierzchniowego. Pracownicy 
często byli zmuszani do zosta-
wania w pracy po godzinach, 
za co pracodawca nie wypłacał 
im należnego wynagrodzenia. 
Ponadto, jak wykazały kontrole 
PIP w marketach i dyskontach 
zdarzają się przypadki nie-
przestrzegania regulaminów 
pracy, złej organizacji pracy, 
czy lekceważenia zasad BHP 
przez kadrę kierowniczą. – To 
często z pozoru drugorzędne 
sprawy, ale bardzo ważne dla 
pracowników. W sklepach, w 
których działa Solidarność takie 
problemy rozwiązywane są na 
bieżąco, bo po prostu ma kto 
pilnować, żeby wszystko funk-
cjonowało zgodnie z przepisami. 
Działają społeczni inspektorzy 
pracy, związkowcy mają do 
dyspozycji różnego rodzaju 
instrumenty prawne, pozwa-
lające im interweniować w 
przypadku nieprawidłowości. 
Tam, gdzie związku nie ma, te 
codzienne bolączki pracowni-
ków są często bagatelizowane 
przez kadrę kierowniczą, a 
na ich skargi nikt nie reaguje 
– wskazuje Alfred Bujara. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: commons.wikimedia.org/Henryk Borawski
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Poziom stresu związanego z pracą w sądach jest znacznie wyższy niż w przypadku innych zawodów. 
Dwie trzecie pracowników sądownictwa jest narażonych na mobbing. To wnioski płynące z badania „Temida 2015”.

Stres i mobbing w polskich sądach
B

adanie „Temida 2015” 
zostało zrealizo-
wane przez Stowa-
rzyszenie Zdrowa 
Praca przy współ-

udziale Międzyzakładowej 
Organizacji Związkowej NSZZ 
Solidarność Pracowników 
Sądownictwa. Prowadzono 
je w ramach projektu „Moni-
toring stresu zawodowego 
w sądach i jego skutków 
zdrowotnych”. 

W badaniu wzięli udział pra-
cownicy sądów ze wszystkich 
grup zawodowych – zarówno 
sędziowie i referendarze, jak 
i kuratorzy, urzędnicy sądowi 
oraz pracownicy obsługi. Jak 
wynika z raportu, ponad 58 
proc. osób zatrudnionych 
w sądach pracuje w warun-
kach wysoce stresogennych, 
co niesie ryzyko wielu cho-
rób, zwłaszcza zaburzeń psy-
chicznych oraz dolegliwości 
układu sercowo-naczyniowego 
i mięśniowo-szkieletowego. 
Ponad połowa osób zatrud-
nionych w sądownictwie 
cierpi na choroby przewle-
kłe, 8 proc. przyznaje się do 
zdiagnozowanych zaburzeń 
stanu zdrowia psychicznego, 
32 proc. znajduje się w stanie 
podwyższonego ryzyka tego 
typu zaburzeń.

Najgorzej w sądach rejonowych
Najbardziej zestresowani są 
pracownicy sądów rejonowych 
i okręgowych. Niemal połowa 
badanych pracowników sądów 
pierwszej instancji wskazała, 
że brakuje im czasu na reali-
zację  zadań. Aż 80 proc. z 
nich ze względu na nadmiar 
obowiązków nie jest w stanie 
właściwie zaplanować sobie 
dnia pracy. 64 proc. pracow-
ników nie ma poczucia, że 
jest kimś ważnym i cenionym 
przez przełożonych, a ponad 
połowa skarży się, że nie 
znajduje u nich wsparcia w 
trudnych sytuacjach. – Te 
wyniki potwierdzają to, o 

czym alarmujemy Minister-
stwo Sprawiedliwości od 
dawna. Pracownicy sądow-
nictwa są przeciążeni, a praca 
w sądach jest źle zorgani-
zowana. W naszej pracy 
codziennie stykamy się z 
ludzkimi dramatami. Z czasem 
ludzie przestają sobie radzić 
z obciążeniem psychicznym, 
załamują się, chorują. Od 
dawna zwracamy uwagę 
na ten problem kolejnym 
ministrom sprawiedliwości, 
jednak nasze uwagi jak dotąd 
były bagatelizowane – mówi 
Edyta Odyjas, przewodni-
cząca MOZ NSZZ Solidarność 
Pracowników Sądownictwa.

Mobbing wszechobceny
Badanie  „Temida 2015” 
w s k a z u j e  r ó w n i e ż ,  j a k 
powszechnym problemem 
w polskim sadownictwie 
jest mobbing. Bezpośrednio 
narażonych na to zjawisko 
jest 66 proc. pracowników 
sądów. Co więcej ,  w 70 
proc. sądów panuje atmo-
sfera pobłażania i akcep-
towania zachowań noszą-
cych znamiona mobbingu. 
Również w 70 proc. polskich 
sądów nie ma wypracowanych 
obiektywnych norm i zasad 
pozwalających traktować 
pracowników jednakowo i 
sprawiedliwie.

Jak podkreślają autorzy 
raportu, stres związany z pracą 
i występowaniem zachowań 
mobbingowych w polskich 
sądach to nie tylko problem 
pracowników, ale również 
koszty dla systemu ubezpie-
czeń społecznych, związane 
z leczeniem chorób powsta-
łych w wyniku stresu. Przede 
wszystkim jednak wysoki 
poziom stresu wśród pracow-
ników negatywnie wpływa 
na jakość funkcjonowania 
polskich sądów. – Największe 
obciążenie stresem jest w 
sądach rejonowych, im wyższy 
szczebel sądu, tym mniejsza 
stresogenność. Oznacza to, że 

największe ryzyko błędów i 
pomyłek sądowych istnieje 
tam, gdzie spraw jest najwięcej. 
Błędy na poziomie rejonów 
wpływają w pewnym stopniu 
na pracę okręgów. Jeśli zaś 
w drugiej instancji zostaną 
skorygowane błędy pierw-
szoinstancyjne, sprawa może 
z powrotem trafi ć do rejonu, 
wtórnie zwiększając obcią-
żenie pierwszoinstancyjne. 
Załatwianie spraw może być 
więc nieefektywne – czytamy 
w opracowaniu.

Czarno na białym
Raport z badania „Temida 
2015” w formie książkowej 

został przesłany do wszystkich 
okręgów i apelacji, a także 
do ministra sprawiedliwości, 
Krajowej Rady Sądownictwa, 
Rzecznika Praw Obywatelskich 
i Państwowej Inspekcji Pracy. 
– W tym dokumencie czarno na 
białym wykazano, jak fatalne 
są warunki pracy w polskich 
sądach. Oczekujemy, że resort 
sprawiedliwości wreszcie 
podejmie odpowiednie dzia-
łania w tym zakresie, bo obecny 
stan rzeczy zagraża nie tylko 
pracownikom, ale funkcjo-
nowaniu całego wymiaru 
sprawiedliwości w naszym 
kraju – zaznacza Edyta Odyjas. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: TŚD
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Łukasz Wocławek 
CDO24

Postępowanie uproszczone 
D

ochodząc przed sądem 
powszechnym zapłaty 
kwoty poniżej 10.000 

zł, jeżeli roszczenie opiera 
się na umowie lub wynika 
z rękojmi, gwarancji jakości 
lub z niezgodności towaru 
konsumpcyjnego z umową 
sprzedaży konsumenckiej, 
a także dochodząc zapłaty 
czynszu najmu lokali miesz-
kalnych i opłat obciążają-
cych najemcę oraz opłat z 
tytułu korzystania z lokalu 
mieszkalnego w spółdzielni 
mieszkaniowej bez względu 
na wartość przedmiotu sporu, 
należy pamiętać, że znaj-
dują zastosowanie przepisy 
Kodeksu postępowania 
cywilnego o postępowaniu 
uproszczonym. Postępo-
wanie to różni się nieco od 
„zwykłego” postępowania 
cywilnego. Różnice te obja-
wiające się przede wszystkim 
w mniejszym formalizmie 
procesowym, w zamiarze 
ustawodawcy, mającym dopro-
wadzić do przyspieszenia 
postępowania. Podstawowa 
różnica dotyczy tego, że 
pozew w takim postępowaniu 
należy złożyć na odpowiednim 
formularzu. Formularze takie 
są dostępne w sądach oraz 
na stronach internetowych 
Ministerstwa Sprawiedliwości. 
Opłata od pozwu w takim 
postępowaniu jest niższa 
niż „standardowa” opłata 
w postępowaniu cywilnym 
i wynosi (w zależności od 
wartości przedmiotu sporu 
– wysokości dochodzonej 
kwoty) od 30 do 300 zł. W 
przypadku wygrania sprawy 
opłata ta jest zasądzona na 
rzecz powoda od pozwanego. 

W postępowaniu uprosz-
czonym nie jest dopuszczalne 
przeprowadzenie dowodu z 
opinii biegłego (5056§2 K.p.c.), 
jeżeli sprawa jest szczególnie 
zawiła lub jej rozstrzygnięcie 
wymaga wiadomości specjal-
nych, Sąd w dalszym ciągu 
rozpoznaje ją z pominięciem 
przepisów o postępowaniu 
uproszczonym. W postępo-
waniu uproszczonym obowią-
zuje ogólny zakaz kumulacji 
roszczeń – zasada, że jednym 
pozwem można dochodzić 
jednego roszczenia. Połączenie 
kilku roszczeń w jednym 
pozwie jest dopuszczalne 
tylko wtedy, gdy wynikają z tej 
samej umowy lub umów tego 
samego rodzaju. W wypadku 
niedopuszczalnego połą-
czenia w jednym pozwie kilku 
roszczeń przewodniczący 
zarządza zwrot pozwu (art. 
5053§1 i 2). Dodatkowo nie jest 
możliwa w tym postępowaniu 
zmiana powództwa, nato-
miast powództwo wzajemne 
oraz zarzut potrącenia są 
dopuszczalne tylko wtedy, 
jeżeli roszczenia nadają się 
do rozpoznania w postę-
powaniu uproszczonym. 
Ustawodawca  uprośc i ł 
postępowanie nie tylko na 
etapie I instancji sądowej, ale 
również II instancji. Wniosek 
o sporządzenie uzasadnienia 
wyroku Sądu I instancji strona 
może zgłosić również do 
protokołu bezpośrednio po 
ogłoszeniu wyroku. Strona 
obecna na posiedzeniu, na 
którym ogłoszono wyrok, 
może po jego ogłoszeniu w 
oświadczeniu złożonym do 
protokołu zrzec się prawa 
do wniesienia apelacji. W 

razie zrzeczenia się prawa 
do wniesienia apelacji przez 
wszystkich uprawnionych 
wyrok staje się prawomocny 
(art.  5058 K.p.c.). Skład sądu 
II instancji rozpoznającego 
apelację również jest inny, 
zamiast 3 sędziów zawodo-
wych, w tym postępowaniu 
apelację rozpoznaje Sąd odwo-
ławczy w składzie jednego 
sędziego. Bardzo istotną i 
budzącą częste zaskoczenie 
strony wnoszącej apelację 
różnicą jest to, że w tym 
postępowaniu, na etapie 
rozpoznania apelacji, co do 
zasady nie ma rozprawy 
– sąd drugiej instancji może 
bowiem rozpoznać sprawę 
na posiedzeniu niejawnym, 
a strony otrzymują wyrok 
tego ządu „pocztą do domu”. 
W praktyce zdarza się to 
bardzo często. Obligatoryjna 
rozprawa ma miejsce jedynie 
wówczas, gdy wniosek taki 
zgłoszą strony (w apelacji 
lub odpowiedzi na apelację) 
zgodnie z art.   50510 K.p.c. 
Sąd drugiej instancji nie 
przeprowadza postępowania 
dowodowego z wyjątkiem 
dowodu z dokumentu. Inaczej 
jest jedynie wówczas gdy, 
apelację oparto na później-
szym wykryciu okoliczności 
faktycznych lub środkach 
dowodowych, z których strona 
nie mogła skorzystać przed 
sądem pierwszej instancji. 
Jedynie wyjątkowo sąd drugiej 
instancji może przekazać 
sprawę sądowi pierwszej 
instancji do ponownego 
rozpoznania. Mianowicie, 
jeżeli sąd drugiej instancji 
stwierdzi, że zachodzi naru-
szenie prawa materialnego, 

a zgromadzone dowody nie 
dają wystarczających podstaw 
do zmiany wyroku, uchyla 
zaskarżony wyrok i przekazuje 
sprawę do ponownego rozpo-
znania. Sąd drugiej instancji 
oddala apelację również wtedy, 
gdy mimo naruszenia prawa 
materialnego lub przepisów 
postępowania albo błędnego 
uzasadnienia zaskarżony 
wyrok odpowiada prawu. 
Należy pamiętać o tym, że 
także w sprawach pracowni-
czych, w których pracownik 
dochodzi wynagrodzenia za 
pracę lub innego świadczenia 
ze stosunku pracy o wartości 
poniżej 10.000 zł, znajdują 
zastosowanie przepisy postę-
powania uproszczonego. 

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 szczegółowych infor-
macji w departamencie prawnym 
CDO24 pod numerem telefonu 
801 00 31 38 lub 32 47 81 
700, 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 2016 roku):   1.850,00 zł
» Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze

przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
(w IV kwartale 2015 roku):  4.280,39 zł

» Najniższa emerytura (od 1 marca 2015 roku):  880,45 zł

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.

23-25 lutego – Ogólnozwiązkowe 
i uprawnienia organizacji związ-
kowych. Trener: Andrzej Kampa, 
sala 235

1-2 marca – Negocjacje – szko-
lenie doskonalące. Trener: Jacek 
Majewski, sala 108

8-9 marca – Indywidualne prawo 
pracy. Trener: Jadwiga Piechocka, 
sala 108

8-9 marca – Zagadnienia statu-
towo-organizacyjne  skarbników 
KZ i Komisji Rewizyjnych. Trener: 

Andrzej Kampa, sala 235

10 marca – Europejskie Rady 
Zakładowe – warsztaty dla członków 
ERZ. Trener: Jadwiga Piechocka, 
sala 108

15-16 marca – Rozwój związku. 
Trener: Janusz Zabiega, sala 235

17 marca – Rozwój związku cz.2. 
Trener: Janusz Zabiega, sala 235

22 marca – Szkolenie doskonalące 
dla Społecznych Inspektorów Pracy. 
Trener: Inspektor OIP, sala 235

Harmonogram szkoleń 
luty – marzec  2016

Miejsce szkoleń: siedziba Zarządu Regionu, Katowice, ul. Floriana 7.

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

Komunikaty
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» DOBRA ZMIANA JAK WIADOMO 
ma niejedno oblicze. W ostatnich dniach 
objawiło się kolejne. Nieodżałowany 
Radzio Sikorski, który jest tak ważnym 
politykiem peło, że koledzy z partii w 
dowód uznania nie wystawili go na 
listach wyborczych, ogłosił, że wyjechał 
z Polski i już nie wróci, bo boi się, że będą 
go podsłuchiwać. I tak człowiek, który 
nie robił łaski Amerykanom, osiadł w 
Wielkiej Brytfanii. Czego tam nie będzie 
robił i komu, boimy się zgadywać. 

» KIEDYŚ NA POLSKIEJ, ZA PRZE-
PROSZENIEM, scenie politycznej 
występował gość o nazwisku Kamiński, 
a imion dwojga Mariusz Antoni, w 
odróżnieniu od tego drugiego, ważniej-
szego Kamińskiego, który jest tylko 
Mariuszem. Mariusz Antoni popadł w 
niełaskę po tzw. aferze madryckiej i ze 
sceny zniknął. Koledzy z partii nie dali 
mu jednak zginąć i parę dni temu wygrał 
konkurs na prezesa Polskiego Holdingu 
Obronnego. Jego kariera nie trwała jednak 
długo, bo inni, mniej życzliwi koledzy 
z partii, już następnego dnia przekonali 
Kamińskiego dwojga imion, aby złożył 
rezygnację. Fajna jest ta polityczna 
nowomowa. Wsadzenie na synekurkę 
to „wygranie konkursu”, a zrzucenie ze 
stołka to „złożenie rezygnacji”. Wzorując 
się na tym bełkocie, można powiedzieć, 
że Mariusz Antoni wcale nie jest teraz 
bezrobotny. On stał się specjalistą od 
zarządzania czasem wolnym. 

» OKAZUJE SIĘ, ŻE NIE TYLKO 
MARIUSZ ANTONI wygrał ostatnio 
konkurs w państwowej spółce. Udało 

się to również Marcinowi Mastalerkowi, 
który został dyrektorem ds. komunikacji 
w Orlenie. Z kronikarskiego obowiązku 
przypominamy, że pan Mastalerek to 
spin doktor PiS, który ponoć był jednym 
z ojców sukcesu wyborczego prezydenta 
Andrzeja i premier Beaty. Potem jednak 
z niewyjaśnionych przyczyn popadł w 
niełaskę Prezesa Całej Polski i nawet 
do Sejmu się nie załapał. Jak pewnie 
pamiętacie, dawno, dawno temu, gdy 
Donek został królem Europy, jego spec od 
piaru niejaki Igor Ostachowicz dostał na 
otarcie łez fuchę członka zarządu Orlenu 
również ds. komunikacji. Sami przyznacie, 
że trudno nie dostrzec analogii między 
nominacjami obu panów. I spółka ta 

sama i posada podobna. Jak się okazuje, 
w tym przypadku dobra zmiana polega 
głównie na zmianie nazwiska. 

» NA KONIEC ODNOTOWAĆ NALEŻY 
CHWALEBNĄ INICJATYWĘ proro-
dzinną peło. Otóż partia Grzecha Schetyny 
zgłosiła swój własny projekt programu 
„pińcet plus”. Peło postanowiła być 
lepsza od PiS-u, bo chce dać pińcet 
złotych wszystkim na każde dziecko i to 
bez względu na dochody. Dziwimy się, 
dlaczego nie przebili jeszcze wyżej. My na 
ich miejscu obiecalibyśmy tauzena albo 
dwa na każde dziecko swoje, sąsiada, na 
każdego psa, kota i świnkę morską. A co!

GOSPODZKI&PODRÓŻNY

ROZBAWIŁO nas to

Foto: fb.com/NowoczesnyMaoizm

– Tatusiu, Marsjanie to nasi przy-
jaciele czy wrogowie?
– A czemu pytasz Jasiu?
– Bo przyleciał wielki statek i 
zabrał babcię.
– Aaa, to w takim razie przyjaciele. 

***
Starszy pan pyta żonę:
– Kochanie, nie widziałaś mojej 
sztucznej szczęki?
– Jest w kuchni, patelni nie mogłam 
doszorować. 

***
Na lekcji plastyki nauczycielka 
mówi do uczniów:
– Dzieci, do wykonania tego 
rysunku potrzebny jest miękki 
ołówek. Takie ołówki oznaczone 

są napisem B. Sprawdźcie czy 
takie posiadacie. Jasiu, co ty masz 
napisane na ołówku?
Jasio odpowiada:
– Made in China. 

***
Nauczyciel wezwał Jasia do odpo-
wiedzi i pyta:
– Gdybym ci dał 500 złotych, a 
ty byś dał 100 zł Marysi, 100 zł 
Basi i 100 zł Zuzi, to co byś miał?
Rezolutny Jasio na to:
– Orgię.

***
Facet mówi do sąsiada:
– Byłem z teściową w zoo.
– I jak było?
– Nie przyjęli jej.

W zoo:
– Tatusiu dlaczego ta gorylica 
tak krzywo się na na nas patrzy? 
– Uspokój się synku, jesteśmy 
dopiero przy kasie. 

***
Tata do Jasia:
– Synu, czas porozmawiać o seksie.
– Dobra ojciec, co chcesz wiedzieć?

***
Dlaczego Sierotka Marysia nie 
może iść do lekarza? Bo w okolicy 
jest tylko rodzinny.

***
Jasiu cały mokry przychodzi do 
domu. Mama pyta chłopca:
– Co się stało?
– Mieliśmy się bawić w pieski, ale 

ja nie chciałem być jamnikiem 
więc zostałem drzewkiem...

***
– Tato, czy to prawda, że w niektó-
rych krajach afrykańskich mężczyzna 
nie zna swojej żony przed ślubem?
– Tak się dzieje w każdym kraju, 
synku – odpowiada ojciec.

***
Wchodzi sadysta do sklepu zoolo-
gicznego i pyta sprzedawczynię:
– Czy są papużki nierozłączki?
– Tak są.
– To poproszę jedną.

***
Facet wygląda przez okno a tam 
ślimak chodzi sobie po parapecie. 
Więc facet go pstryknął. Za trzy 

lata słyszy dzwonek do drzwi, 
patrzy na dzwonek a tam ślimak 
z rozbitą skorupą. I ślimak mówi:
– Ej ty, koleś, a to przed chwilą, 
to co to było?!

***
Dyrektor do sekretarki:
– Czy dała pani ogłoszenie, że 
szukamy nocnego stróża? 
– Dałam. 
– I jaki efekt? 
– Natychmiastowy, okradli nam 
magazyn.

***
– Ile razy śmieje się z kawału 
podofi cer?
– Trzy. Raz jak mu opowiedzą, 
drugi jak mu wytłumaczą, a trzeci 

jak zrozumie.
– A ile razy śmieje się ofi cer?
– Dwa. Jak mu opowiedzą i jak 
wytłumaczą.
– A generał?
– Raz, bo on sobie nie da wytłu-
maczyć.

***
Żona do męża: 
– Pamiętasz, jak wczoraj krzy-
czałam: „Hurra, znalazłam wreszcie 
te cholerne klucze!”? 
– No.
– To gdzie je potem położyłam?

***
Przychodzi baba do lekarza i pyta:
– Panie doktorze, za ile wyzdrowieję?
– Za kilkanaście tysięcy...

Reklama

Pomóż dzieciom 
– przekaż 1 proc. podatku 

Każdy, kto chciałby wesprzeć Fundację Na Rzecz Zdrowia 
Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza 
Kolosy, może to zrobić, przekazując 1 proc. swojego podatku 
na rzecz tej instytucji. Pozyskane w ten sposób pieniądze 
zostaną przeznaczone na dofi nansowanie kolonii dla dzieci 
z niezamożnych rodzin. 

Fundacja im. Grzegorza Kolosy powstała w 1992 roku. Jej głów-
nym celem jest organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzie-
ży z województwa śląskiego. W ciągu minionych 23 lat na kolonie i 
obozy organizowane przez Fundację wyjechało blisko 83 tys. dzieci.
Fundacja im. Grzegorza Kolosy posiada status organizacji po-
żytku publicznego. Dzięki temu każdy może wesprzeć jej dzia-
łalność przekazując 1 proc. swojego podatku dochodowego. 

Aby wesprzeć Fundację, w formularzu PIT w rubryce: „Wnio-
sek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji 
pożytku publicznego” wpisujemy numer Krajowego Rejestru 
Sądowego – 0000111954. 

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


