
3 
marca Najwyższa 
Izba Kontroli opubli-
kowała raport dotyczący 
warunków nauczania 
w szkołach publicznych. 

W żadnej ze skontrolowanych 
szkół nie zapewniono uczniom 
optymalnych warunków do 
nauki. We wszystkich placówkach 
odwiedzonych przez kontro-
lerów NIK zdarzało się, że przed-
mioty wymagające zwiększonej 
koncentracji, np. matematyka, 
fi zyka czy chemia, planowano na 
ostatnich godzinach lekcyjnych, 
a w przypadku niemal 92 proc. 
szkół łączono te przedmioty
w dwu lub trzygodzinne bloki. 
Z kolei w 2/3 szkół przerwy 
międzylekcyjne wynosiły zale-
dwie 5 min. W skrajnym przy-
padku przerwa trwała tylko 
minutę i to w sytuacji, gdy 
zajęcia odbywały się w trzech 
budynkach szkolnych, w tym w 
jednym oddalonym kilka minut 
drogi od budynku głównego. 

Jak wskazuje Lesław Ordon, 
przewodniczący Regionalnego 
Sekretariatu Nauki i Oświaty 
NSZZ Solidarność w Katowi-
cach, do tego rodzaju patologii 
dochodzi z kilku powodów. 
– Dyrektor każdej szkoły ustala 
plan godzin dopasowany do 
warunków i możliwości dzieci. 
Z kolei kuratorium jest organem 
mającym kontrolować czy robi 
to właściwie. Niestety w ostat-
nich latach pozycja kuratoriów 
była systematycznie osłabiana. 
Odbierano kolejne kompetencje. 
W ramach szukania oszczędności 
obcinano etaty, przez co kontrole 
w szkołach stały się niezwykle 
rzadkie. Dzisiaj obserwujemy 
opłakane skutki tych działań. 
Na szczęście obecnie powoli 
zaczyna się to zmieniać i rola 

kuratoriów jest wzmacniana 
– wskazuje przewodniczący. 

Efekt likwidacji szkół
Jednak główną przyczyną 
złych warunków nauczania w 
polskich szkołach jest ich prze-
ludnienie. W czasach rządów 
koalicji PO-PSL zamknięto w 
naszym kraju prawie 3 tys. szkół. 
Samorządy uzasadniały likwi-
dację niżem demografi cznym. 
W rzeczywistości często chodziło 
głównie o pieniądze. – Niestety 
znaczna cześć gmin organizując 
oświatę na swoim terenie, co jest 

zadaniem własnym gminy, na 
realizację którego otrzymuje 
dochody w postaci podatków, 
kieruje się przede wszystkim 
względami ekonomicznymi. Na 
szkole łatwo jest zaoszczędzić, a 
największe oszczędności przynosi 
jej likwidacja. W efekcie szkoły 
są przeludnione, pracują na 
dwie zmiany, na czym cierpią 
przede wszystkim uczniowie. 
Gdy słyszymy o szkole, w 
której przerwa trwa minutę, 
lub najtrudniejsze przedmioty są 
umieszczane w kilkugodzinnych 
blokach, to możemy mieć niemal 

pewność, że ta szkoła pracuje na 
dwie zmiany – tłumaczy Ordon. 

Ciężkie plecaki
Jak wynika z raportu NIK, prze-
pełnienie szkół sprawia, że 
dzieci i młodzież uczą się w 
zbyt licznych klasach, a zajęcia 
prowadzone są w za ciasnych 
salach. Z powodu braku miejsca 
połowa skontrolowanych przez 
Izbę szkół nie umożliwia uczniom 
pozostawienia części książek 
w szkole. W efekcie dzieci 
codziennie muszą taszczyć 
z domu do szkoły i z powrotem 

bardzo ciężkie plecaki. Zalecana 
waga szkolnego tornistra nie 
powinna przekraczać 10 proc. 
masy ciała ucznia. Tymczasem 
w blisko połowie szkół ta norma 
jest przekraczana. W skraj-
nych przypadkach wykaza-
nych w raporcie NIK, waga 
plecaka ucznia wynosiła 43 proc. 
jego masy ciała. To tak jakby 
dorosły mężczyzna codziennie 
nosił do pracy teczkę ważącą 
35 kilogramów. 

W związku z wdrażaną 
reformą systemu oświaty gminy 
przygotowują obecnie sieci 

szkół na własnym terenie. Choć, 
jak podkreśla Lesław Ordon, 
większość samorządów robi 
to w sposób odpowiedzialny, 
dla niektórych jest to kolejna 
okazja do zaoszczędzenia na 
oświacie. – Docierają do nas 
sygnały, m.in. z Chorzowa, Świę-
tochłowic czy Dąbrowy Górni-
czej, że sieci szkół są tworzone 
w taki sposób, aby było jeszcze 
taniej, aby można było upchnąć 
jeszcze większą liczbę uczniów 
w jednej szkole – podkreśla 
przewodniczący nauczycielskiej 
Solidarności w naszym regionie. 

Resort się wycofuje
Problem przeludnienia szkół 
mógłby rozwiązać resort 
edukacji. Oświatowa Solidar-
ność od wielu lat dopomina 
się u kolejnych ministrów 
o wprowadzenie jednolitych 
i wiążących standardów dotyczą-
cych maksymalnej liczebności 
klas. Choć minister edukacji 
Anna Zalewska wielokrotnie 
deklarowała, że podziela postu-
laty związku w tej kwestii i 
będzie dążyć do ich realizacji, 
nic takiego się nie dzieje. 
– Te deklaracje pani minister 
składała publicznie, jednak 
dzisiaj się z tego wycofuje. 
Resort zasłania się statystykami, 
z których wynika, że np. w skali 
kraju średnia liczebność klasy 
w szkole podstawowej wynosi 
19 uczniów. Jednak bierze się to 
z tego, że w małych, wiejskich 
szkołach tych uczniów jest 
5 czy 6, a w klasie w dużym 
mieście 35. Średnia wychodzi 
piękna, ale to nie sprawia, że 
warunki, w których uczą się 
dzieci, są lepsze – zaznacza 
Lesław Ordon. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

2 tys.
pracowników AMP 

pikietowało przed 
siedzibą fi rmy, 
domagając się 

podwyżek płac.
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Tyle musi nosić codziennie na plecach uczeń V klasy szkoły podstawowej.

Za ciasne i źle wyposażone sale lekcyjne, zbyt liczne klasy, za ciężkie plecaki, za krótkie przerwy, 
źle ułożone plany lekcji i kiepski stan techniczny budynków – tak wyglądają polskie szkoły według 
raportu Najwyższej Izby Kontroli. 

ALARMUJĄCY RAPORT NIK

Reklama
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miejsce od końca zajęła Polska w zestawieniu 
dotyczącym wzrostu zatrudnienia w 
IV kwartale 2016 roku w państwach 
członkowskich UE – wynika z raportu 
Eurostatu. Nowe miejsca pracy powstają 
głównie w Irlandii – wzrost o 2,8 proc oraz 
w Hiszpanii, na Słowacji i w Czechach, gdzie 
zanotowano ponad 2-procentowe wzrosty. 
W całej UE zatrudnienie w IV kwartale 
2016 roku wzrosło o 1 proc. rok do roku, 
w tym w strefi e euro o 1,1 proc. W Polsce 
nawet nie drgnęło, choć w pierwszych 
dwóch kwartałach notowane były wzrosty 
o 1 proc. Pięć ostatnich miejsc w rankingu 
zajęły Łotwa, Estonia, Chorwacja, Grecja i 
Rumunia, gdzie liczba miejsc pracy spadła. 

N
a początek pytanie. Czy jedząc dziś 
śniadanie zastanawialiście się jak ma 
na imię piekarz, który upiekł chleb 

do waszej kanapki i czy mleko do waszych 
płatków dała krowa imieniem Mućka czy 
Krasula? Daje głowę, że nie. Stojąc w korku 
w drodze do roboty raczej też nie specjalnie 
interesowało Was czy auto, które rozkraczyło 
sie kilkaset metrów dalej na skrzyżowaniu 
było prowadzone przez pana w średnim 
wieku czy studentkę jadącą na zajęcia. 
Innymi słowy w prawdziwym życiu ważne 
są dla nas konkrety, skutki czyichś działań 
i efekty czyjegoś postępowania. Personalia 
na ogół nie mają żadnego znaczenia. Gdy 
wzywamy hydraulika, interesuje nas, żeby 
naprawił cieknący kran, a nie, czy ma na 
imię Janusz, czy Andrzej. Tak samo, gdy 
kupujemy pomidory w warzywniaku, jest 
nam wszystko jedno czy pani za ladą ma 
na imię Krystyna, czy Grażyna.

Nie wiedzieć dlaczego w polityce jest 
dokładnie na odwrót. Już na etapie kampanii 
wyborczej ważniejsze od tego, co dany 
kandydat ma do zaoferowania, jest to, czy 
ładnie wyszedł na zdjęciu na billboardzie. 
Później jest tylko gorzej. Wymieńcie choć 
jeden projekt ustawy, nad którym pracował 
wasz ulubiony poseł i temat choć jednej 
interpelacji, którą zgłosił. Nie da rady, 
prawda? Za to na pewno pamiętacie jakąś 
jego soczystą wypowiedź pod adresem 
adwersarza z innej partii.

W ubiegłym tygodniu wszyscy emocjo-
nowaliśmy się wyborem Donalda Tuska 
na stanowisko przewodniczącego Rady 
Europejskiej i niewybraniem na ten stołek 
Jacka Saryusz-Wolskiego. Opozycja darła 
łacha z rządu, który przerżnął w Brukseli 27 
do 1, a politycy partii rzadzącej próbowali 
zamienić potężne lanie w sukces, witając 
premier na Okęciu, jakby przywiozła 
złoty medal mistrzostw świata w piłce 
nożnej. Opozycja zamierza złożyć wniosek 
o wotum nieufności dla rządu, a rząd próbuje 
ratować twarz, jak dzieciak z podstawówki, 
który po bójce z klasowym osiłkiem ma 

co prawda złamany nos, rozkwaszoną 
wargę i podbite oko, ale za to osiłek złamał 
sobie na jego zębach palec. Wszystko jak 
w dobrym fi lmie. Budowanie napięcia, 
zwroty akcji i spektakularny komediowy 
fi nał. Tylko co z tego?

Kilkanaście dni wcześniej w Brukseli 
wydarzyła się inna rzecz, która nie wzbu-
dziła w politykach i dziennikarzach nawet 

promila emocji, jakie towarzyszyły walce 
o stołek szefa Rady Europejskiej. 28 lutego 
ministrowie środowiska państw członkow-
skich UE klepnęli reformę unijnego systemu 
pozwoleń na emisję CO

2
, która będzie miała 

katastrofalne skutki dla polskiej energetyki, 
gospodarki i dla portfeli Polaków. Wcześniej 
ta sama reforma została przyjęta przez Parla-
ment Europejski. Zarówno polscy europar-
lamentarzyści, jak i polski rząd zwyczajnie 
sprawę przespali, a zdziałać coś próbowali 
dopiero wówczas, gdy już było dawno po 
ptakach. I to jest prawdziwa porażka, którą 
odczujemy wszyscy bardzo dotkliwie. Gdy 
wzrosną nam rachunki za prąd, spora część 
z nas straci robotę, gospodarka popadnie w 
stagnację to problem, czy w Brukseli siedzi 
Donald, czy Jacek, naprawdę nie będzie 
miał najmniejszego znaczenia.

TRZECI Z CZWARTĄ:)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: fb.com/hipsterski.maoizm

Gdy gospodarka popadnie w 
stagnację, to problem, czy 
w Brukseli siedzi Donald, 
czy Jacek, naprawdę nie 
będzie miał najmniejszego 
znaczenia.

KRÓTKO

Polscy biskupi popierają 
wolne niedziele
» BISKUPI OBECNI NA 375. ZEBRANIU PLENARNYM 
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI w Warszawie pono-
wili swoje poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy NSZZ 
Solidarność w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę. 
Poniżej przytaczamy w całości oświadczenie Konferencji 
Episkopatu Polski w sprawie projektu ustawy o ograniczeniu 
handlu w niedziele:

Wkrótce minie rok od złożenia w Sejmie obywatelskiego 
projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Postu-
lowane w projekcie zmiany ustawodawcze mają skutkować 
wprowadzeniem wolnych niedziel dla pracowników handlu, 
zatrudnionych przede wszystkim w sklepach wielkopo-
wierzchniowych. To rozwiązanie poparło własnoręcznym 
podpisem ponad pół miliona obywateli. 

Warto przypomnieć, że proponowana ustawa bierze w 
obronę około 1,3 mln osób, szczególnie kobiet, pracują-
cych zawodowo w niedziele oraz dni świąteczne. Pośrednio 
podkreśla wartość niedzieli jako dobra kulturowego i dnia 
wolnego od pracy. Skutecznym i społecznie zaakcepto-
wanym funkcjonowaniem tej zasady cieszy się od lat wiele 
krajów europejskich, a wśród nich m.in. Austria, Niemcy, 
Norwegia, Szwajcaria, Francja oraz Wielka Brytania. Co 
więcej, w Niemczech niedziela jest chroniona zapisem w 
konstytucji tego państwa jako wartość i spoiwo wspólnoty 
narodowej. Wydaje się, że także my powinniśmy przyjąć 
odnośnie do niedzieli rozwiązania podobne jak w wielu 
nowoczesnych krajach Europy!

Niestety, w ostatnich tygodniach w środkach społecz-
nego przekazu pojawiają się wypowiedzi, z których wynika 
chęć zmian zapisów projektu ustawy, m.in. ograniczające 
liczbę niedziel wolnych od pracy w handlu do jednej lub 
dwóch w miesiącu, czy też scedowanie decyzji dotyczącej 
ograniczeń w handlu w niedziele na samorządy.

W związku z tym, jako członkowie Konferencji Episkopatu 
Polski uważamy, że proponowanie zmian zapisów ustawy i 
wydłużanie prac legislacyjnych nad ostatecznym kształtem 
rozwiązań prawnych w tym względzie jest formą niespra-
wiedliwości społecznej, m.in. wobec tych obywateli, którzy 
sygnowali projekt ustawodawczy. Ponadto, zachowując w 
pamięci próby zawłaszczenia niedzieli i zredukowania jej do 
zwykłego dnia pracy w czasach PRL-u, opowiadamy się – 
zgodnie z projektem ustawy – za zachowaniem wszystkich 
niedziel w miesiącu jako dni wolnych od pracy w handlu.

Wyrażamy nadzieję, że setki tysięcy pracowników 
handlu oraz ich rodziny doczekają się wolnych niedziel. 
Nie mamy wątpliwości, że ciągle stoimy przed nową 
szansą przeżywania niedzieli w całej wspólnocie naszego 
społeczeństwa jako dnia wzmocnienia sił i odpoczynku, 
odrodzenia zagubionych więzi rodzinnych i społecz-
nych. Ponadto niedziela może znów stać się gwarantem 
emocjonalnego wyciszenia, a także budowania wspólnoty 
rodzinnej, religijnej i narodowej.

Podpisali Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce,
zebrani na 375. Zebraniu Plenarnym 

Konferencji Episkopatu Polski.
Warszawa, 13 marca 2017 roku 

INNI napisali

Strach w pałacu 
prezydenta  

W 
pałacu prezydenckim straszy. 
Jak podał dziennik Fakt, z tego 
powodu prezydent Brazylii Michel 

Temer postanowił wyprowadzić się ze swej 
ofi cjalnej rezydencji i zamieszkać razem z 
żoną oraz ośmioletnim synkiem w nieco 
mniej okazałym pałacu, w którym mieszkał 
będąc wiceprezydentem kraju.

Porzucony przez Temera Pałac Alvorada 
w stołecznej Brasilii od blisko 60 lat jest 
rezydencją prezydentów. Został zaprojekto-
wany przez słynnego brazylijskiego archi-
tekta Oscara Niemeyera. To okazały obiekt 
z ogromnym basenem, kinem, boiskiem 
do piłki nożnej, centrum medycznym, 
kaplicą i lądowiskiem dla helikopterów. 
Prezydent Tremer zamieszkał tam tuż po 
objęciu władzy w sierpniu ubiegłego roku. 
Twierdzi, że już pierwszej nocy czuł, że w 
pałacu są obecne jakieś złe moce. To samo 
czuła pierwsza dama. Próby przepędzenia 
złych duchów z rezydencji głowy państwa 
na nic się nie zdały i ostatecznie prezydent 
zdecydował, że trzeba się przeprowadzić.

O tym, że Pałac Alvorada jest nawiedzony 
plotkowano już dużo wcześniej. Odsunięta 
od władzy poprzedniczka prezydenta 
Tremera Dilma Rousseff  twierdziła, że po 
korytarzach rezydencji nocami snuje się 
duch byłego prezydenta, generała Joao 
Baptisty de Oliveiry Figueiredo.

Bezpłatna edukacja 
w przedszkolach

R
zecznik Praw Dziecka w Finlandii 
Tuomas Kurttila zaproponował, 
aby wpisać do konstytucji prawo 

do darmowej edukacji przedszkolnej 
dla dzieci – podpał portal dziennika 
Rzeczpospolita. 

W 2015 roku fi ński parlament przyjął 
prawo ograniczające dostępność darmo-
wych przedszkoli dla dzieci w przypadku, 
gdy jedno z rodziców nie pracuje zawo-
dowo. W takich przypadkach dzieci 
miały spędzać w bezpłatnym przedszkolu 
jedynie połowę liczby godzin, jaka przy-
sługuje pozostałym maluchom. Jednak 
nie wszystkie samorządy dostosowały 
się do tych przepisów. Część postano-
wiła dofi nansować z własnych środków 
całodzienną opiekę w przedszkolu dla 
wszystkich dzieci.

To, zdaniem Rzecznika Praw Dziecka, 
skutkowało powstaniem znaczących 
nierówności w dostępie dzieci do edukacji 
przedszkolnej w różnych miastach. Dlatego, 
aby zlikwidować te nierówności, wysunął 
pomysł wprowadzenia do konstytucji 
Finlandii poprawki, która zagwarantuje 
wszystkim dzieciom w wieku przed-
szkolnym prawo do bezpłatnej edukacji. 
Obecnie fi ńska konstytucja gwarantuje 
prawo do bezpłatnej edukacji jedynie 
dzieciom w wieku szkolnym.

Strajk na lotniskach 
w Berlinie

P
racownicy berlińskich lotnisk Tegel i 
Schoenefeld zrzeszeni w niemieckim 
związku zawodowym ver.di walczą 

o podwyżki płac. 13 i 14 marca zorganizo-
wali strajk, wskutek którego ruch w obu 
portach został praktycznie sparaliżowany. 
Odwołano ok. 1250 połączeń. W proteście 
wzięło udział 2 tys. pracowników perso-
nelu naziemnego.

Protestujący domagają się podwyżki płac 
za godzinę pracy o 1 euro. Chcą zarabiać 
12 euro za godzinę. Z kolei pracodawca 
proponuje podwyższenie stawki godzi-
nowej o 27 eurocentów.

Strajk został przerwany 15 marca nad 
ranem. Związek zawodowy ver.di zażądał 
od pracodawców przedstawienia nowej 
oferty płacowej i zapowiedział, że jeśli w 
ciągu kilku dni nie dojdzie do zbliżenia 
stanowisk, od 20 marca możliwe są także 
niezapowiedziane strajki.

Poprzedni strajk na obu berlińskich 
lotniskach miał miejsce 10 marca. Trwał 
całą dobę. Anulowano ponad 670 połączeń 
lotniczych. Dzień strajku o podwyżkę 
stawki godzinowej o 1 euro kosztuje porty 
lotnicze i przewoźników 25 mln euro.

W przeprowadzonym przed protestami 
głosowaniem za strajkiem opowiedziało się 
98,6 proc. pracowników berlińskich lotnisk.

OPRAC. NY



P
racodawca zmu-
sił was, żebyście 
tu dzisiaj przyszli 
i pokazali, co myśli-
cie o jego postępowa-

niu – mówił do uczestników 
demonstracji przewodni-
czący Solidarności w AMP 
Jerzy Goiński. Niestety, żaden 
z przedstawicieli zarządu fi rmy 
nie mógł usłyszeć tych słów. 
Podczas akcji protestacyjnej 
budynek dyrekcji był pusty.
– Przyszliście, żeby przedsta-
wić swoje żądania i zastaliście 
zamknięte drzwi. Właśnie tak 
prowadzą dialog – dodał szef 
Solidarności w AMP.

Chcemy podwyżek, a nie obniżek
W pikiecie wzięli udział pracow-
nicy wszystkich zakładów 
wchodzących w skład Arcelor-
Mittal Poland. Demonstranci 
przynieśli ze sobą transparenty 
z hasłami: „Zarobki w Mittalu 
sięgają socjalu”, „Chcemy 
podwyżek, a nie obniżek”, 
„Więcej pracujesz mniej otrzy-
mujesz”, a także „Podwyżki 
dostaje niewielu – najczęściej 
ludzie z HR-u. A co z nami?”. 
Protestujących pracowników 
firmy wsparli związkowcy 
z innych zakładów pracy ze 
Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

 Uczestnicy demonstracji 
podkreślali, że sytuacja, w której 
pracodawca nie wywiązuje się z 
wcześniejszych deklaracji doty-
czących terminu zakończenia 
rozmów płacowych i łamie 
zapisy Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy, powtarza 
się w AMP bardzo często. 

– W 2014 roku byłem tutaj na 
podobnej manifestacji. Jest rok 
2017 i nie zmieniło się nic. Jeste-
ście traktowani przez pracodawcę 
w taki sam sposób – powie-
dział do pracowników AMP 
zebranych przed budynkiem 
dyrekcyjnym Andrzej Karol, 
przewodniczący Krajowej Sekcji 
Hutnictwa NSZZ Solidarność.

Petycja do władz AMP
Podczas pikiety odczytana 
została petycja, w której 
wszystkie organizacje związ-
kowe działające w Arcelor-
Mittal Poland wezwały zarząd 

firmy do niezwłocznego 
uzgodnienia i podpisania 
porozumienia płacowego na 
2017 rok, uwzględniającego 
postulaty zgłoszone przez
związki zawodowe. 

W petycji związkowcy 
podkreślili, że główną przy-
czyną braku porozumienia jest 
przedstawianie przez praco-
dawcę propozycji odbiegają-
cych od oczekiwań pracow-
ników i realiów rynku pracy.
– Ofi cjalne raporty ogłoszone 
przez Grupę ArcelorMittal w 
pełni uzasadniają zawarte 
w stanowisku związkowym 

oczekiwania płacowe pracow-
ników ArcelorMittal Poland S.A. 
i spółek z Grupy ArcelorMittal 
w Polsce – napisali związkowcy 
w petycji do zarządu AMP.

Strona związkowa zapo-
wiedziała podjęcie kolejnych, 
bardziej radykalnych działań, 
jeżeli impas w rozmowach 
płacowych będzie się utrzy-
mywał. – Wszelka odpo-
wiedzialność za zaistniały 
i rozwijający się konflikt 
społeczny spadnie wyłącznie 
na Zarząd ArcelorMittal Poland 
– podkreślili przedstawiciele 
organizacji związkowych.

Duże rozbieżności
Rozmowy płacowe w AMP 
przeciągają się od kilku miesięcy, 
mimo że zgodnie z obowiązu-
jącym w fi rmie Zakładowym 
Układem Zbiorowym Pracy 
powinny zostać zakończone 
w 2016 roku. Swoje postu-
laty organizacje związkowe 
przedstawiły pracodawcy 
12 października ubiegłego roku. 
Dotyczą one przede wszystkim 
podwyższenia miesięcznego 
funduszu wynagrodzeń o 300 zł 
brutto na każdego pracownika 
i uzgodnienia zasad podziału 
tej kwoty, włączenia do płacy 

zasadniczej tzw. dodatku ukła-
dowego wynoszącego 80 zł 
brutto oraz wypłaty nagrody za 
2016 rok w wysokości 2,5 tys. zł 
brutto dla każdego pracownika.

W odpowiedzi na te żądania 
pracodawca zaproponował 
jedynie podwyższenie funduszu 
wynagrodzeń o 100 zł brutto 
średnio na pracownika, z prze-
znaczeniem części tej kwoty na 
niwelowanie różnic w wyna-
grodzeniach w poszczególnych 
grupach zawodowych oraz 
nagrodę za 2016 rok wyno-
szącą 1 tys zł.

Przełom po pikiecie?
Po pikiecie, 10 marca odbyło 
się spotkanie, w którym wzięli 
udział przedstawiciele najwięk-
szych organizacji związkowych 
działających w ArcelorMittal 
Poland oraz dyrektor generalny 
fi rmy Geert Verbeeck i dyrektor 
personalny Monika Roznerska. 
– Podczas rozmowy przedstawi-
ciele zarządu przedstawili nowe 
propozycje płacowe i wstępny 
projekt porozumienia – mówi 
Lech Majchrzak, wiceprzewod-
niczący Solidarności w AMP.

Podkreśla, że nowe rozwią-
zania płacowe zaproponowane 
przez pracodawcę są korzyst-
niejsze dla pracowników, ale 
wciąż odbiegają od postulatów 
zgłoszonych przez związki. 
– Pojawiła się jednak szansa 
na zbliżenie stanowisk. Strona 
związkowa odniesie się do 
propozycji pracodawcy i przy-
gotuje swój projekt porozu-
mienia – dodaje związkowiec.

AGNIESZKA KONIECZNY
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15 marca pracownicy Chorzow-
skiego Centrum Pediatrii 
i Onkologii oraz członkowie 
społecznego komitetu obrony 
szpitala pikietowali przed 
chorzowskim magistratem 
w proteście przeciwko planom 
połączenia tej placówki 
z Zespołem Szpitali Miej-
skich w Chorzowie oraz 
w obronie dyrektora centrum 
Grzegorza Szpyrki. 

W pikiecie wzięli udział 
pracownicy szpitala oraz 
rodzice pacjentów tej placówki. 
Protestujących wsparli górnicy 
z kopalni Piast w Bieruniu. 
Uczestnicy demonstracji przy-
nieśli ze sobą transparenty 
gwizdki i grzechotki z butelek 
wypełnionych kamieniami. 
Do ubrań mieli przypięte 
niebiesko-czerwone wiatraczki. 
Ten symbol znajduje się 
w logo chorzowskiej placówki. 

Gdy przed budynkiem 
urzedu miasta trwała demon-
stracja, wewnątrz gmachu 
obradowała rada społeczna 
ChCPiO zwołana w trybie 
nadzwyczajnym przez władze 

miasta. W trakcie posiedzenia 
miał być głosowany wniosek 
o  odwołanie  dyrektora 
placówki Grzegorza Szpyrki. 
W ocenie uczestników protestu 
była to zemsta za to, że dyrektor 

dzień wcześniej oficjalnie 
poparł postulaty pracowników 
i wyraził sprzeciw wobec 
łączenia szpitali. 

Ostatecznie do głosowania 
nad odwołaniem dyrektora 

Szpyrki nie doszło. Człon-
kowie rady społecznej wycofali 
ten punkt z porządku obrad. 
Jednak już po zakończeniu 
pikiety do związkowców 
dotarła informacja, że prezy-

dent Chorzowa Marek Kotala 
wydał decyzję o zwolnieniu 
Szpyrki, mimo braku zgody 
rady społecznej. – Zwrócimy 
się z wnioskiem do pana 
prezydenta o wyjaśnienie 
przyczyn, dla których dyrektor 
naszego szpitala został odwo-
łany. Jesteśmy tym faktem 
zbulwersowani – mówi Kata-
rzyna Kubica z Solidarności 
w ChCPiO.

Na 16 marca zaplano-
wano rozmowy trójstronne 
z udziałem przedstawicieli 
dyrekcji związków zawo-
dowych z ChCPiO oraz 
Zespołu Szpitali Miejskich 
władz samorządowych miasta. 
– Liczyliśmy na rozpoczęcie 
prawdziwego dialogu, o co 
prosimy od dawna. Jednak 
odwołanie dyrektora naszego 
szpitala i sposób, w jaki zostało 
to zrobione, nie wróży nic 
dobrego. Mimo wszystko 
pójdziemy na to spotkanie. 
Chcemy przedstawić nasze 
propozycje rozwiązania prob-
lemów chorzowskiej służby 
zdrowia. Mamy nadzieję, 

że władze miasta wycofają 
się z planów połączenia, czyli 
de facto likwidacji Centrum 
Pediatrii i Onkologii jako 
samodzielnego podmiotu. 
Jesteśmy zdeterminowani, 
aby bronić naszego szpitala 
– podkreśla.

Spór wokół chorzowskich 
szpitali trwa od kilku miesięcy. 
2 lutego Rada Miasta Chorzowa 
przyjęła uchwałę o połączeniu 
ChCPiO z Zespołem Szpitali 
Miejskich w Chorzowie. Prze-
ciwko fuzji od początku prote-
stowali pracownicy ChCPiO, 
którzy obawiają się, że centrum 
zostanie wchłonięte przez ZSP, 
straci na znaczeniu i przestanie 
się rozwijać. 2 marca wojewoda 
śląski Jarosław Wieczorek 
uchylił uchwałę ze względu 
na niedochowanie terminu 
konsultacji społecznych. 
Jednak chorzowscy radni, 
spodziewając się decyzji woje-
wody, przygotowali kolejny 
projekt uchwały w tej sprawie, 
który tylko nieznacznie różni 
się od poprzedniego.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Protest pracowników chorzowskiego szpitala

Demonstracja przed siedzibą AMP
Ok. 2 tys. osób wzięło udział w pikiecie zorganizowanej 9 marca przed budynkiem dyrekcji 
ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej. Protest załogi to odpowiedź na przeciągające się od wielu 
miesięcy rozmowy płacowe i pozorowany dialog ze strony pracodawcy.

Foto: TŚD



F
irma S.L. Prologis to spółka 
wyodrębniona przed trzema 
laty z sosnowieckiego 
Bitronu. – To nowy praco-
dawca, ale jego działalność 

jest ściśle związana z Bitronem. Firma 
zatrudnia pracowników magazynów 
Bitronu – mówi Izabela Będkowska, 
przewodnicząca Międzyzakładowej 
Organizacji Związkowej NSZZ 
Solidarność w Bitron Poland, która 
zrzesza również pracowników spółek 
S.L.Prologis oraz Gimplast.

– Zapisy porozumienia zawartego 
w Prologis są bliźniaczo podobne 
do tych, które Solidarność wyne-
gocjowała w lutym w Bitronie. 
Pracownicy są zadowoleni i ja też 
jestem usatysfakcjonowana takim 
efektem rozmów. Dla ludzi najważ-
niejszy jest przed wszystkim wzrost 
stawek godzinowych o 2,20 zł 
brutto – powiedziała po podpisaniu 
porozumienia Izabela Będkowska.

Oprócz wzrostu płac zasadniczych 
porozumienie przewiduje również 
podniesienie premii frekwencyjnej 
z 250 do 350 zl brutto miesięcznie. 
Ponadto pracownikom, którzy 
nie będą korzystali ze zwolnienia 
lekarskiego w ciągu najbliższych 
pięciu miesięcy, dodatkowo zostanie 
wypłacony bonus w wysokości 
500 zł brutto. Wyższe o 100 zł 
będą też premia świąteczna oraz 
wakacyjna i wyniosą w tym roku 
odpowiednio 1400 i 1700 zł brutto. 
Ich wysokość będzie waloryzowana 
co roku o 4 proc.

Solidarność wynegocjowała 
również wprowadzenie w spółce 
dodatku za pracę w soboty i 
niedziele w wysokości 100 zł. 
Wcześniej dodatek za pracę w te 
dni funkcjonował tyko w Bitronie. 
W S.L. Porlogis go nie było. 
– Podobnie jak w Bitronie udało 
nam się również wynegocjować 
wprowadzenie nagród jubileu-
szowych. Jednak jako że Prologis 

jest młodą fi rmą, nagrody te będą 
przysługiwać po 5, 10 i 15 latach 
pracy. W Bitronie przysługują po 
10, 15 i 20 latach pracy – dodaje 
przewodnicząca.

Zaznacza, że w S.L. Prologis jak 
dotąd nie obowiązywał regulamin 
pracy i wynagradzania. – W przy-
szłym tygodniu przystąpimy do 
sporządzania tego dokumentu i 
wynegocjowane w porozumieniu 

ustalenia dotyczące m.in. premii 
oraz nagród zostaną do tego regu-
laminu wpisane – podkreśla Izabela 
Będkowska.

Zawarte w S.L Prologis poro-
zumienie będzie obowiązywało 
przez 18 miesięcy. Pracownicy 
spółki wyższe wypłaty otrzy-
mają w kwietniu z wyrównaniem 
od stycznia.

GRZEGORZ PODŻORNY
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Podwyżki w Valeo 
Lighting Systems
» PŁACE ZASADNICZE W SPÓŁCE 
VALEO LIGHTING SYSTEMS z Chrzanowa 
wzrosną średnio o 145 zł brutto. Podstawą 
do ustalenia wysokości podwyżek dla 
poszczególnych pracowników będą 
wystawiane przez przełożonych roczne 
oceny pracy. 
Po raz pierwszy w spółce zostaną też 
wypłacone dodatkowe podwyżki związane 
ze stażem pracy oraz posiadanymi 
kwalifi kacjami. Osoby pracujące w zakładzie 
powyżej 3 lat otrzymają dodatkowo 
100 zł brutto. Pracownicy zatrudnieni 
na stanowiskach ustawiaczy i techników 
utrzymania ruchu otrzymają dodatkowo 50 
zł brutto. Takie zapisy zawiera porozumienie 
zawarte 14 marca pomiędzy zarządem 
spółki a zakładową Solidarnością.
Negocjacje w tej sprawie trwały kilka 
miesięcy. Głównym punktem spornym była 
postulowana przez Solidarność dodatkowa 
podwyżka za staż pracy i kwalifi kacje. 
– W naszej w fi rmie praktyką jest, że o 
wysokości wzrostu płac decydują oceny 
roczne pracowników. Na tej podstawie 
wyższe podwyżki dostają zazwyczaj 
doświadczeni ludzie. Ale sytuacja 
skomplikowała się w zeszłym roku, gdy 
pracodawca chcąc zachęcić ludzi do pracy w 
naszym zakładzie, podniósł o 300 zł brutto 
pensję minimalną dla nowo przyjętych 
pracowników. Wtedy okazało się, że ich 
płace niewiele różnią się od zarobków 
doświadczonych ludzi – wyjaśnia Sebastian 
Pająk, przewodniczący związku w spółce. 
– Podczas negocjacji przekonaliśmy 
zarząd, że taki system wynagradzania jest 
krzywdzący dla pracowników mających 
wkład w rozwój naszej fi rmy. Pracodawca 
przyznał nam rację, że należy ten system 
zmodyfi kować poprzez przyznanie 
dodatkowych podwyżek osobom z kilkuletnim 
stażem pracy i większymi umiejętnościami 
– podkreśla przewodniczący.
Zgodnie z porozumieniem wyższe pensje 
pracownicy spółki dostaną pod koniec marca 
z wyrównaniem od stycznia. 
Chrzanowska spółka Valeo Lighting Systems 
zatrudnia blisko 1900 pracowników. Zakład 
produkuje lampy samochodowe.

Wyższe płace 
w spółce Pumech
» PODWYŻKI PŁAC ZASADNICZYCH 
średnio o 150 zł brutto dostaną wszyscy 
pracownicy spółki Pumech w Bytomiu. Ich 
wysokość dla poszczególnych osób ustalą 
kierownicy działów na podstawie ocen 
pracy danego pracownika. Podwyżki załoga 
otrzyma 10 marca razem z wypłatą za 
poprzedni miesiąc. Porozumienie w sprawie 
wzrostu wynagrodzeń zawarli z zarządem 
spółki przedstawiciele zakładowych 
organizacji związkowych. 
Jak zaznacza Andrzej Tkaczenko, 
przewodniczący Solidarności w Pumech, 
satysfakcjonujący dla strony społecznej 
poziom wzrostu wynagrodzeń uzgodniono 
już podczas pierwszych rozmów płacowych. 
– Zarząd zdał sobie sprawę, że obecnie 
po podwyżce płacy minimalnej do 2 tys. 
zł brutto, zarobki w naszym zakładzie są 
coraz mniej konkurencyjne. W ostatnim 
czasie coraz częściej z powodu niskich płac 
ludzie rezygnują z pracy w naszej fi rmie i 
szukają lepiej płatnego zajęcia – wyjaśnia 
przewodniczący. 
Produkująca różnego rodzaju konstrukcje 
stalowe spółka Pumech zatrudnia blisko 
150 pracowników. 

BEA

KRÓTKO Wzrost stawek godzinowych o 2,20 zł brutto, podwyższenie premii frekwencyjnej 
oraz wprowadzenie nagród jubileuszowych – to najważniejsze zapisy porozumienia 
płacowego podpisanego 14 marca w spółce S.L. Prologis w Sosnowcu. Porozumienie 
będzie obowiązywać przez 18 miesięcy. 

Wyższe zarobki w Prologis
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Solidarność z Fiat Chrysler Auto-
mobiles Poland z nadzieją, ale i 
ostrożnością przyjmuje pojawiające 
się w mediach spekulacje o powrocie 
produkcji Fiata Panda do Polski. 
Na nowy model samochodu tyska 
fabryka Fiata czeka od wielu lat. 
Obecnie nie wykorzystuje nawet 
połowy swoich mocy produkcyjnych. 

Podczas tegorocznych targów 
motoryzacyjnych w Genewie prezes 
koncernu Fiat Chrysler Automobiles 
Sergio Marchionne zapowiedział, że 
nowa generacja Fiata Pandy, której 
premierę zaplanowano na lata 2019-
2020 będzie produkowana poza 
Włochami. Komentujące tę wypo-
wiedź włoskie i polskie media jako 
najprawdopodobniejsze miejsce 
ulokowania produkcji nowej generacji 
Pandy wskazały fabrykę w Tychach. 

Byłaby to bardzo dobra wiadomość 
dla polskiej fabrki Fiata, która od 
kilku lat pracuje „na pół gwizdka”. W 
rekordowym w historii zakładu 2009 
roku z taśm tyskiej fabryki zjechało 
ponad 600 tys. samochodów. W 2013 
roku po przeniesieniu produkcji 
Pandy do Włoch w Tychach powstało 
tylko niespełna 296 tys. nowych aut, 
a w ubiegłym roku 273 tys. Liczba 
pracowników w fabryce zmalała od 
2009 roku o ok. 2 tys. osób. 

Tyska fabryka jest zaliczana do 
najlepszych zakładów koncernu. 
Gdy kilka lat temu Fiat podjął 

decyzję o przeniesieniu produkcji 
Pandy do Włoch, przedstawiciele 
władz koncernu wprost przyznali, 
że miała ona podłoże polityczne, 
a nie ekonomiczne. Została ona 
podjęta w wyniku presji włoskiego 
rządu i tamtejszych związków 
zawodowych. 

Związkowcy z polskiej fabryki 
Fiata podchodzą do ubiegłoty-

godniowej wypowiedzi prezesa 
Marchionne z nadzieją, ale również 
ostrożnością. – Już trzy lata temu 
mówiło się, że otrzymamy do 
produkcji nowy model. Tak się 
jednak nie stało. Zbyt wcześnie, aby 
się cieszyć. Poczekajmy na ofi cjalne 
decyzje – mówi Mieczyslaw Bubień, 
wiceprzewodniczący Solidarności 
w Fiat Chrysler Automobiles. 

Podkreśla jednak, że jeśli tyski 
zakład nie otrzyma do produkcji 
nowego modelu, jego przyszłość 
rysuje się w ciemnych barwach. 
– Tak naprawdę, aby znów pracować 
na 100 proc., potrzebowalibyśmy 
dwóch nowych produktów. Jeden 
model to za mało. W ubiegłym roku 
odpadła nam produkcja Forda Ka. 
Lancia Ypsilon też ma być wygaszana 
– wskazuje wiceprzewodniczący. 

Teoretycznie FCA mógłby 
ulokować produkcję nowej Pandy 
również w swojej fabryce w Serbii. 
To jednak znacznie mniejszy zakład 
niż w Tychach. Na dodatek obecnie 
produkuje on model 500 L opartej 
na większej platformie podłogowej 
wykorzystywanej w modelu Punto. 
Polska fabryka wydaje się więc 
najlepszym miejscem na produkcję 
nowej Pandy. Broni się jakością, 
mocami produkcyjnymi i niskimi 
kosztami pracy. W przypadku 
małych samochodów, na których 
można uzyskać niewielką marżę, 
ma to niebagatelne znaczenie. 

FCA Poland zatrudnia obecnie 
3,1 tys. pracowników. Kilkakrotnie 
więcej pracuje w zakładach koope-
rujących. FCA jest największym w 
polsce eksporterem w przemyśle 
samochodowym. 99 proc. aut 
produkowanych w Tychach trafi a 
na eksport. 

ŁK

Powrót Pandy do fabryki w Tychach?

Foto: fi atpress.pl
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Poprawia m.in.  pamięć 
i koncentrację oraz eliminuje 
błędy w pracy. O zbawiennym 
wpływie krótkiego snu 
na jakość pracy mówiono 
podczas przypadającego 
12 marca Światowego Dnia 
Drzemki w Pracy. 

Chociaż Światowy Dzień 
Drzemki w Pracy obchodzony 
jest od niedawna, to zdaniem 
ekspertów jego idea jest jak 
najbardziej słuszna. – Krótką 
drzemkę podczas przerwy 
w pracy należy traktować 
bardzo poważnie, a nie jako 
lenistwo pracownika, chęć 
wypoczynku na koszt praco-
dawcy. To naturalna potrzeba 
organizmu związana z naszą 
aktywnością dobową. Przed 
południem nasza zdolność 
do pracy jest najwyższa, nato-
miast popołudniu dopada nas 
spadek aktywności. W rezultacie 
pracujemy mniej wydajnie. 
Wtedy też drzemka jest jak 
najbardziej wskazana– ocenia 
dr Mateusz Warchał, ekspert 
w zakresie psychologii pracy 
w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Oświęcimiu.

To część cyklu dnia
Jak przekonują naukowcy, 
człowiek nie jest stworzony 
do pracy non stop na najwyż-
szych obrotach. Nie potrafi  

też utrzymać przez cały dzień 
wysokiej koncentracji. Do 
dużego wysiłku i uwagi może 
się zmobilizować, ale tylko 
przez krótki czas. Dowodzą, 
że najlepszym sposobem na 
regenerację w pracy jest 15-20 
minutowa drzemka, którą 
należy traktować jak naturalną 
część cyklu dnia. Ten krótki sen 
jest zbawienny. Dobrze wpływa 
na efektywność i wydajność 

pracowników. Eliminuje też 
możliwość popełniania przez 
nich błędów.

Podczas drzemki wydzie-
lają się hormony: adrenalina i 
noradrenalina, które stymulują 
pracę mózgu i odpowiadają 
za jego ukrwienie. Następuje 
m.in. poprawa pamięci, zdol-
ności pojmowania i szybkości 
reakcji. Słowem wszystkiego, 
o co w pracy chodzi.

Praca non-stop a zdrowie
Krótka, efektywna drzemka w 
pracy jest bardzo ważna nie tylko 
z uwagi na szybką regenerację 
pracowników, ale również ze 
względu na ich zdrowie. Jak 
zaznacza Mateusz Warchał, praca 
przez 8 godzin lub dłużej bez 
żadnego odpoczynku, prowadzi 
do zaburzeń rytmu dobowego, 
a to najczęściej skutkuje reak-
cjami stresowymi. Ostry stres 

to najczęstsza przyczyna wielu 
poważnych schorzeń m.in. 
chorób serca, udarów mózgu, 
cukrzycy oraz chorób układu 
naczyniowego i układu ruchu. 
– Silne reakcje stresowe doprowa-
dzają również do wielu zaburzeń 
psychosomatycznych: nerwic, 
depresji, wypalenia zawodo-
wego – wylicza psycholog pracy.

Proste ćwiczenia
Drzemka w pracy to przede 
wszystkim wypoczynek dla 
mózgu. Ten dobry sen nie pokona 
jednak dolegliwości będących 
najczęściej skutkiem pracy 
siedzącej, m.in. bólów kręgosłupa 
i kończyn. Dlatego obok drzemki, 
w miejscu pracy zalecana jest 
również choćby najprostsza 
gimnastyka. Jak podkreślają 
fi zjoterapeuci, ćwiczenia mają 
pozytywny wpływ nie tylko na 
układ kostny, ale też na pracę 
mózgu. – Wystarczy tylko co 
godzinę wstać od biurka, przejść 
przez pokój i kilkakrotnie się 
przeciągnąć. Jeśli praca wymaga 
ciągłego siedzenia, to od czasu 
do czasu podnieśmy ręce do 
góry, rozprostujmy nogi pod 
biurkiem. Można też ćwiczyć, 
podnosząc butelkę z wodą 
mineralną lub segregator. Bóle 
ustąpią i będziemy sprawniej 
myśleć. Pamiętajmy, że brak 
dbałości o układ kostny może 

nas kiedyś całkowicie pozbawić 
zdolności do wykonywania 
pracy – ostrzega specjalista 
rehabilitacji dr Tomasz Łosień.

Daleko za Europą
Jak podkreśla dr Warchał, 
w Polsce większość pracodawców 
nie dostrzega problemu koniecz-
ności regeneracji psychofi zycznej 
pracowników. – Jak na razie 
w naszym kraju do rzadkości 
należą fi rmy, w których w parze 
z zarządzaniem efektywnością 
idzie dbałość o zdrowie ludzi. 
Jesteśmy daleko za Europą pod 
względem gwarantowanego usta-
wowo odpoczynku dla pracow-
ników – ocenia dr Warchał. 
Jego zdaniem polscy praco-
dawcy powinni brać przykład 
z wielu działających w naszym 
kraju zagranicznych firm, w 
których pracownicy mają do 
dyspozycji pokoje relaksacyjne, 
siłownie czy salki gimnastyczne.
– Na Zachodzie taki model 
zarządzania efektywnością 
pracy funkcjonuje już od dawna. 
W wielu krajach nie bez powodu 
zostały też wprowadzone pory 
sjesty i lunchu. Chodzi o to, 
żeby po drzemce człowiek 
wrócił do pracy wypoczęty i 
skoncentrowany. Pracownik 
musi mieć czas na odbudowę 
sił – zaznacza psycholog pracy.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Drzemka w pracy to poważna sprawa 

Foto: pixabay.com/CC0

W 
nocy z 25 na 26 
marca przesta-
wimy zegarki, 
przechodząc 
z czasu zimo-

wego na letni lub inaczej ze 
środkowoeuropejskiego na 
środkowoeuropejski letni 
(równy czasowi wschodnio-
europejskiemu). Zmiana nastąpi 
dokładnie o godz. 2.00, kiedy 
to wskazówki zegarków prze-
stawione zostaną na godz. 
3.00. Do czasu zimowego 
wrócimy dopiero w ostatnią 
niedzielę października. 

W założeniu zmiany czasu 
powinny przynieść wymierne 
korzyści związane z lepszym 
wykorzystaniem światła słonecz-
nego i spadkiem zapotrzebo-
wania na energię elektryczną. 
Jednak argument dotyczący 
oszczędności energii budzi 
coraz więcej kontrowersji i w 
ocenie ekonomistów przestał 
być aktualny. 

Straty zamiast zysków
Dr Bartłomiej Gabryś podkreśla, 
że zmiana czasu nie ma znaczą-
cego wpływu na współczesną 
gospodarkę i może przynieść 
więcej strat niż korzyści. 
– Dwukrotną zmianę czasu w 
ciągu roku w Polsce na stałe 
wprowadzono w latach 80-tych 
ubiegłego wieku. Wówczas w 
systemie elektroenergetycznym 
widoczne były niedobory energii, 

dlatego prąd wytworzony przez 
elektrownie starano się jak 
najlepiej wykorzystać. Rzeczy-
wiście dzięki zmianom czasu w 
dużych zakładach zoptymali-
zowano zużycie energii w skali 
kraju. Dzisiaj dysproporcje są 
niewielkie, a największe zużycie 
prądu w skali rocznej widoczne 
jest w lipcu, głównie jako wynik 
działania systemów klimatyzacji, 
i jest zbliżone wartościowo do 
dotychczasowego maksimum 
zużycia prądu w okresie grudnio-

wego szczytu przypadającego w 
Wigilię Świąt Bożego Narodzenia. 
Natomiast koszty związane z 
przechodzeniem z jednego czasu 
na drugi są znaczące, zarówno 
dla przedsiębiorstw, jak i ich 
klientów – mówi ekonomista. 

Zaznacza, że największe 
koszty generuje przestawienie 
systemów informatycznych, 
które w pewnym momencie 
muszą wstrzymać lub przyspie-
szyć procesy. – Zmiana czasu 
negatywnie wpływa także na 

przedsiębiorstwa funkcjonujące 
w sposób ciągły w trakcie doby, 
np. na Polskie Koleje Państwowe, 
które, zależnie od pory roku, 
na godzinę wstrzymują ruch 
pociągów lub co do zasady są 
spóźnione o godzinę – dodaje.

Skutki zmiany czasu widoczne 
są także w usługach bankowych. 
Jak wynika z raportu „Zła zmiana. 
Negatywne konsekwencje 
zmiany czasu” opracowanego w 
2016 roku przez Fundację Repub-
likańską i Stowarzyszenie Koliber, 

w zeszłym roku w nocy 
27 marca, czyli po zmianie czasu 
z zimowego na letni, wiodące 
banki działające w Polsce na kilka 
godzin zablokowały dostęp do 
usług transakcyjnych zarówno 
dla klientów indywidualnych, 
jak i biznesowych. Wyłączone 
zostały także np. bankomaty 
i wpłatomaty należące do ING.

Pracujemy mniej wydajnie
Zróżnicowane są także opinie 
lekarzy dotyczące wpływu 
zmiany czasu na nasze zdrowie. 
Z jednej strony spędzając więcej 
czasu przy świetle dziennym 
powinniśmy się czuć lepiej.
Z drugiej, skrócenie snu 
o godzinę może skutkować 
kłopotami zdrowotnymi. Prof. 
Martin Young z Uniwersytetu 
Alabamy w Birmingham w 
2012 roku opublikował wyniki 
badań, w których podkreślił, że 
w poniedziałek i we wtorek po 
zmianie czasu z zimowego na 
letni, ryzyko ataku serca rośnie 
o dziesięć proc.

Stres i kłopoty z sercem to 
nie jedyne skutki zmiany czasu 
z zimowego na letni. 

Naukowcy z Uniwersytetu 
Stanowego w Michigan: Chri-
stopher Barnes i David Wagner 
udowodnili, że pracownicy 
zmęczeni z tego powodu są 
bardziej narażeni na wypadki 
przy pracy. W ocenie prof. 
Wagnera tuż po zmianie czasu 

pracownicy są także mniej 
produktywni. – Kiedy nagle 
zabraknie nam jednej godziny 
snu, a musimy być w pracy 
o godz. 6.00, to przez pierwsze 
dwa tygodnie widoczne są 
spadki efektywności. W tym 
krótkim okresie nasza zdolność 
do wykonywania pracy jest 
mniejsza, spada koncentracja 
– dodaje dr Bartłomiej Gabryś.

Nie wszystkie kraje
Jako pierwsi czas z zimowego 
na letni zmienili Niemcy 
w 1916 roku, aby zmniejszyć 
zużycie węgla podczas I wojny 
światowej. Wkrótce ich śladem 
poszła Rosja, Wielka Brytania 
i Stany Zjednoczone. Obecnie 
czas zmieniany jest tylko w 
ponad 70 państwach na świecie, 
a 159 krajów nie stosuje tej 
zasady, m.in. Chiny oraz Indie. 
W niektórych, np. w USA czas 
zmieniany jest w części stanów. 
Natomiast z praktyki tej wyco-
fały się już Rosja i Białoruś. W 
Europie zmiany czasu dotyczą 
większości państw, wyjątek 
stanowi Islandia. 

Kwestia zmiany czasu wywo-
łuje dyskusje. Jak wynika ze 
wspomnianego już raportu 
opracowanego przez Fundację 
Republikańską i Stowarzyszenie 
Koliber, przeciwnych zmianie 
czasu jest blisko 80 proc. miesz-
kańców Unii Europejskiej. 

AGNIESZKA KONIECZNY

Zmiana czasu jest decyzją administracyjną i kwestią przyzwyczajenia, a coraz mniej konsekwencją rachunku 
ekonomicznego – podkreśla dr Bartłomiej Gabryś z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Zmiana czasu: Czy to się opłaca?

Foto: pixabay.com/CC0
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D
om Solidarności 
stał się kartą prze-
targową w poli-
tycznych rozgryw-
kach pomiędzy 

radnymi. Smutne, że przy tej 
okazji w negatywnym świetle 
przedstawiają nasz związek. 
Sugerują też, że budowa tego 
obiektu zablokuje ważniejsze 
dla miasta inwestycje – mówi 
Danuta Jemioło, kierująca 
biurem terenowym śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności 
w Jastrzębiu-Zdroju.

O wykreślenie z Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta 
uchwały dotyczącej budowy 
Domu Solidarności w Jastrzębiu-
-Zdroju radni zawnioskowali 
do prezydent Jastrzębia-Zdróju 
Anny Hetman podczas nadzwy-
czajnej sesji Rady Miasta, która 
odbyła się 9 marca. Od tego 
uzależnili zaakceptowanie 
pozostałych inwestycji.

– Podjęłam taki krok, 
ponieważ Rada Miasta pozo-
stawała nieugięta, a kolejne 
odrzucenie moich propozycji 
rozdysponowania nadwyżki 
budżetowej, groziło utratą 
możliwości pozyskania dodatko-
wych funduszy zewnętrznych 
na inwestycje. (...) Zapewniam 
jednocześnie, że takie wyod-
rębnienie jednej inwestycji 
z całego projektu uchwały 
budżetowej i Wieloletniej 
Prognozy Finansowej, jest 
działaniem niestandardowym 
– tak prezydent Anna Hetman 
skomentowała sesję na swoim 
profi lu na Facebooku.

Podczas posiedzenia radni 
zarzucili władzom miasta m.in. 
brak wizualizacji Domu Soli-
darności, ale jednocześnie 

przekonywali, że chcą dalszych 
rozmów na temat jego budowy. 
Wcześniej 27 października 
2016 roku i 2 marca tego roku 
zablokowali uchwałę o zwięk-
szenie środków na architekto-
niczny projekt Domu Solidar-
ności. Jak poinformowała na 
Facebooku Anna Hetman, w 
celu ogłoszenia konkursu na ten 
projekt miasto już od miesięcy 
współpracuje ze Stowarzysze-
niem Architektów Polskich. 
– Niestety, radni, pomimo 
nawoływania do kompromisu, 
odrzucili moją propozycję, by 

przedsięwzięcie to wesprzeć 
kwotą 70 tys. zł, która otwierałaby 
szansę na podniesienie konkursu 
do rangi międzynarodowej, jak 
uczyniły to inne miasta związane 
z wydarzeniami sierpniowymi 
– Gdańsk czy Szczecin – napi-
sała Anna Hetman. Zazna-
czyła też, że mimo wszystko 
wciąż jest otwarta na dyskusje. 
– Nie mogą one jednak trwać 
latami. Liczę tu na rozsądek 
radnych. Nie chciałabym 
dopuścić do sytuacji, w której 
tracimy szansę na otrzymanie 
pokaźnego dofinansowania 

– zaznaczyła prezydent. Przy-
pomnijmy, że połowę z 15 
mln zł na sfinansowanie tej 
inwestycji miasto ma otrzymać z 
budżetu centralnego. O pieniądze 
władze Jastrzębia-Zdroju będą też 
zabiegać w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Śląskiego. 

Tymczasem przewodniczący 
Rady Miasta Łukasz Kasza z 
klubu PiS ocenił na Facebooku, 
że „radni wykazali się wielką 
mądrością, podejmując uchwałę, 
dzięki której Jastrzębie wzbogaci 
się o szereg nowych inwestycji”. 
– Cieszy obiektywne, przeni-

kliwe i dość zgodne przekonanie 
radnych, niezależne od barw 
klubowych, że projekt Domu 
Solidarności nie został nam 
dotychczas zaprezentowany 
w formie umożliwiającej zaak-
ceptowanie tej wizji. Przed 
nami jednak jeszcze więcej 
pracy i wyzwań, przy których 
kolejny raz rozsądek musi wziąć 
górę nad próbami narzucania 
populistycznej narracji. (...) 
Moim zdaniem konstruktywna 
dyskusja doprowadziła nas 
do właściwego rozwiązania 
– napisał Łukasz Kasza.

Z decyzją jastrzębskich 
radnych o wykreśleniu budowy 
Domu Solidarności z planów 
fi nansowych miasta nie zgadzają 
się miejscowi związkowcy.
– To kompromitacja, bo przecież 
w 2015 roku to właśnie radni 
jednogłośnie zdecydowali 
o wpisaniu tego projektu do 
Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta. Teraz nie podoba 
im się m.in. to, że miasto chce 
ten obiekt budować od podstaw, 
nadać mu odpowiednią rangę. 
Argumentują, że jest wiele 
budynków, które mniejszym 
kosztem można zaadaptować na 
ten cel. Proponują bylejakość. 
A przypomnę, że wcześniej ci 
sami radni wielokrotnie powta-
rzali, że NSZZ Solidarność to 
symbol Jastrzębia. Teraz okazuje 
się, że traktują związek i jego 
historię wyłącznie instrumen-
talnie– zauważa Danuta Jemioło. 

Pomysł utworzenia Domu 
Solidarności w Jastrzębiu-Zdroju 
wysunęli przed kilkoma laty 
miejscowi działacze związku i 
propozycja zyskała akceptację 
władz miasta. Pomysłodawcy 
proponowali, aby placówka 
łączyła w sobie kilka funkcji. 
Miała być domem opieki dla 
ludzi zasłużonych dla Solidar-
ności, a także siedzibą organizacji 
pozarządowych. Jednocześnie 
w obiekcie miałoby funkcjo-
nować nowoczesne, multime-
dialne muzeum poświęcone 
historii NSZZ Solidarność. 
Założeniem władz miasta jest, by 
obiekt był żywym pomnikiem 
wydarzeń z lat 80. ubiegłego 
wieku i podkreślał znaczenie 
Jastrzębia-Zdroju w walce 
o wolną Polskę.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Budowa Domu Solidarności w Jastrzębiu-Zdroju została wyłączona z Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta. Pod tym warunkiem 9 marca radni zaakceptowali pozostałe inwestycje w mieście.

Dom Solidarności poza planami radnych

Foto: Zbigniew Supernak 
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Harmonogram szkoleń związkowych
marzec-czerwiec 2017

Miejsce szkoleń: siedziba Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność 
w Katowicach przy ul. Floriana 7

Dodatkowych informacji udzielą Państwu:
Agnieszka Lenartowicz (Biuro Szkoleń), pokój 223, tel. 32 353 84 25 w. 223, 555, tel. kom. 609 357 320, e-mail: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl

22-23 marca – Wzmocnienie kompetencji lidera związkowego: wystąpienia 
publiczne i sztuka rozmowy – prowadzi: Agnieszka Lenartowicz-Łysik 
(brak miejsc)

29 marca – Szkolenie doskonalące dla społecznych inspektorów pracy: 
protokoły powypadkowe – prowadzi: nadinspektor Zbigniew Latacz, OIP 
Katowice

3-4 kwietnia – Wzmocnienie kompetencji lidera związkowego: wystąpienia 
publiczne i sztuka rozmowy – prowadzi: Agnieszka Lenartowicz-Łysik

20-21 kwietnia – Komunikacja w sytuacjach kryzysowych dla liderów 
związkowych – prowadzi: Maryla Kościńska (KK NSZZ Solidarność)

24 kwietnia – Szkolenie doskonalące dla społecznych inspektorów pracy 
ze służby zdrowia – prowadzi: OIP Katowice/Katarzyna Jureczko

8-9 maja – Stres w miejscu pracy i w pracy związkowej – prowadzi: 
Agnieszka Lenartowicz-Łysik

8-9 maja – Negocjacje – techniki  i strategie (szkolenie podstawowe) 
– prowadzi: Jacek Majewski

15-16 maja – Zagadnienia statutowo-organizacyjne i księgowe dla 
skarbników KZ i Zakładowych Komisji Rewizyjnych – prowadzący: Andrzej 
Kampa/Beata Kocerba

22-23 maja – Czas pracy – prowadzi: Jadwiga Piechocka

24 maja – Szkolenie doskonalące dla społecznych inspektorów pracy: 
protokoły powypadkowe – prowadzi: OIP Katowice

25-26 maja – Mobbing w miejscu pracy dla społecznych inspektorów 
pracy – prowadzi: Maryla Kościńska (KK NSZZ Solidarność)

29-31 maja – Ogólnozwiązkowe i uprawnienia organizacji związkowych 
– prowadzi: Andrzej Kampa

5-6 czerwca – Spory zbiorowe – prowadzi: Jadwiga Piechocka

12-13 czerwca – Szkolenie podstawowe dla SIP – prowadzący: Agnieszka 
Lenartowicz-Łysik/Andrzej Kampa/OIP Katowice

21-22 czerwca – Negocjacje – warsztaty doskonalące – prowadzi: Jacek 
Majewski
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Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2017 roku):   2.000 zł

» Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
(w IV kwartale 2016 roku):  4.403,78 zł

» Najniższa emerytura 
(od 1 marca 2017 roku):  1.000 zł

»  Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy i renta rodzinna 
(od 1 marca 2017 roku):  1.000 zł

»  Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy (od 1 marca 2017 roku):  750 zł

»  Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do 
pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 
i renta rodzinna wypadkowa 
(od 1 marca 2017 roku):  1.200 zł

§

Komunikat

Komisje nieposiadające numeru REGON i NIP oraz nieskładające 
aktualnej ankiety informacyjnej, analizy składek, nie 
otrzymają potwierdzenia rejestracji ZOZ i MOZ. Ponadto 
przypominamy o ustawowych terminach składania sprawozdań 
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 2017 roku 
– komplet wymaganych dokumentów (CIT-8,CIT-8/O, wszystkie 
sprawozdania i uchwała zatwierdzająca) składa się do 10 
dni od daty uchwały.

Jeżeli data podjęcia uchwały jest po 31 marca 2017 roku, CIT-8, 
CIT-8/O, należy składać do 31 marca 2017 roku; pozostałe 
sprawozdania składa się do 10 dni od daty uchwały, ale nie 
później niż do 30 czerwca 2017 roku.

PIT 4R – do 31 stycznia 2017 roku.

PIT 11 i PIT 8C – rozliczenia z tytułu podatku dochodowego 
od osób fi zycznych należy złożyć do urzędu skarbowego do 31 
stycznia 2017 roku w formie papierowej, a w formie elektronicznej 
przy wykorzystaniu kwalifi kowanego podpisu elektronicznego 
do 28 lutego 2017 roku. Także do 28 lutego 2017 roku należy 
wysłać te rozliczenia podatnikom.

Termin składania do ZR analizy składek za ubiegły rok 
upływa 31 marca bieżącego roku.

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

Więcej informacji: 
Beata Kocerba – pok. 112, tel. 32 353 84 25 wew. 112.

W serwisie internetowym śląsko-dąbrowskiej Solidarności 
(www.solidarnosckatowice.pl) można pobrać nowe druki 

bilansu i rachunku wyników oraz druk informacji 
dodatkowej – załączniki do CIT-8 oraz inne (zakładka: 

Dla związkowców/Dokumenty do pobrania/Druki fi nansowe).

Komunikat dla Komisji 
Zakładowych

Z
godnie z art. 128 ustawy 
z dnia 25 lutego 1964 r. 
– Kodeks rodzinny 

i opiekuńczy (zwana dalej 
„Kodeks rodzinny i opie-
kuńczy” lub „k.r.o.”) obowiązek 
dostarczania środków utrzy-
mania, a w miarę potrzeby 
także środków wychowania 
(obowiązek alimentacyjny) 
obciąża krewnych w linii 
prostej oraz rodzeństwo. 
Innymi słowy obowiązek 
alimentacyjny został unor-
mowany, aby określić krąg 
osób względem siebie upraw-
nionych i zobowiązanych. 

Obowiązek alimentacyjny 
nie może obciążać osób, na 
które ustawa obowiązku 
takiego nie nałożyła (tak: 
J. Ignaczewski, Komentarz 
do przepisów KRO regulu-
jących alimenty, Warszawa 
2016). Co więcej, Kodeks 
rodzinny i  opiekuńczy 
w art. 129 wskazuje kolejność 
obciążeń zobowiązanych. 
Zgodnie z art. 128 k.r.o. i 129 
k.r.o. poza krewnymi w linii 
prostej, którzy to zstępni i 
wstępni są zobowiązani w 
pierwszej kolejności, w dalszej 
kolejności zobowiązani do 
świadczenia alimentacyjnego 
jest rodzeństwo uprawnio-
nego. Podkreślenia wymaga 
fakt, w sytuacji gdy zstępni 
lub wstępni nie będą w stanie 
wypełnić obowiązku alimenta-
cyjnego względem uprawnio-
nego, co może wynikać m.in. 
z możliwości zarobkowych 
i majątkowych zobowiąza-
nych, bądź może wynikać z 
braku zstępnych lub wstęp-
nych, dalsze w kolejności jest 

rodzeństwo uprawnionego. 
Ustawodawca bezsprzecznie 
wskazuje kolejność zobo-
wiązanych do świadczenia 
obowiązku alimentacyjnego 
– najpierw zobowiązani są 
krewni w linii prostej, a dopiero 
w dalszej kolejności krewni 
w linii bocznej.

Odnosząc się wobec defi -
nicji „Rodzeństwa” to są to 
osoby, będące krewnymi w 
linii bocznej w drugim stopniu, 
czyli w stopniu najbliższym 
w linii bocznej (tak: dr K. 
Gromek, Kodeks Rodzinny 
i Opiekuńczy. Komentarz, 
Warszawa 2016). W związku 
z powyższym pojawiła się 
wątpliwość czy jako rodzeń-
stwo należy rozumieć osoby, 
które mają dwóch tych samych 
przodków (ojca i matkę), czy 
też rodzeństwem są osoby, 
które mają wspólnego jednego 
wspólnego przodka. Aktualnie 
doktryna wyraźnie wskazuje, 
iż jako rodzeństwo rozumie się 
osoby, które mają choć jednego 
wspólnego przodka (tak: 
J. Ignaczewski, Komentarz do 
przepisów KRO regulujących 
alimenty, Warszawa 2016). W 
konsekwencji powyższego, 
należy uznać, iż obowiązek 
alimentacyjny istnieje zarówno 
pomiędzy rodzeństwem natu-
ralnym, jak i przyrodnim (tak: 
J. Ignaczewski, Komentarz do 
przepisów KRO regulujących 
alimenty, Warszawa 2016, 
uchwała Sądu Najwyższego z 
dnia 16 grudnia 1987 r., sygn. 
akt III CZP 91/86).

Treścią obowiązku alimenta-
cyjnego względem rodzeństwa 
jest dostarczanie uprawnio-

nemu środków utrzymania 
(bieżących potrzeb konsump-
cyjnych: wyżywienie, ubranie, 
koszty utrzymania miesz-
kania, wypoczynku, koszty 
leczenia, opieki, rehabilitacji), 
a w miarę potrzeby także 
środków wychowania (służą-
cych rozwojowi fi zycznemu i 
umysłowemu, w tym mieści się 
kształcenie, troska o zdrowie 
i zapewnienie dóbr kultury). 
Celem świadczeń alimen-
tacyjnych jest dostarczenie 
uprawnionemu środków do 
zaspokojenia jego bieżących 
potrzeb (tak: J. Ignaczewski, 
Komentarz do przepisów 
k.r.o. regulujących alimenty, 
Warszawa 2016). Powyższe 
doznaje jednak ograniczenia 
na mocy art. 134 k.r.o. Zgodnie 
bowiem z tymże artykułem 
w stosunku do rodzeństwa 
zobowiązany może uchylić 
się od świadczeń alimentacyj-
nych, jeżeli są one połączone 
z nadmiernym uszczerbkiem 
dla niego lub dla jego najbliż-
szej rodziny. Celem art. 134 
k.r.o. jest więc ochrona stopy 
życiowej brata lub siostry jak 
i najbliższej rodziny przed 
nadmiernym uszczerbkiem, 
a więc przed pogorszeniem 
dotychczasowego poziomu 
życia (J. Ignaczewski, Komen-
tarz do przepisów KRO regu-
lujących alimenty, Warszawa 
2016). Podkreślenia wymaga 
fakt, iż uchylenie się zobo-
wiązanego od świadczenia 
alimentów jest możliwe nie 
tylko jeżeli obowiązek ten 
powodowałby pogorszenie 
sytuacji samego zobowiąza-
nego, ale również jeżeli pocią-

gałby nadmierny uszczerbek 
dla jego najbliższej rodziny. 

Tym samym obowiązek 
alimentacyjny rodzeństwa 
w porównaniu z  takim 
obowiązkiem krewnych 
w linii prostej jest ograniczony 
w dwojaki sposób. Po pierwsze 
istnieje on w ostatniej kolej-
ności, po drugie pomimo znaj-
dowania się uprawnionego w 
niedostatku rodzeństwo może 
się uchylić od świadczeń 
alimentacyjnych na jego 
rzecz, jeżeli spełnianie ich 
byłoby połączone nie tylko 
z nadmiernym uszczerb-
kiem dla zobowiązanego 
ale i jego najbliższej rodziny 
(tak: prof. dr hab. K. Pietrzy-
kowski, Kodeks Rodzinny 
i Opiekuńczy. Komentarz, 
Warszawa 2015).

Informujemy, że powyższy 
artykuł nie jest opinią ani poradą 
prawną i nie może służyć jako 
ekspertyza przed sądem, urzędem 
czy osobą prywatną. Proszę 
pamiętać, że ze względu na 
niewielkie ramy objętościowe 
opracowania, artykuł dostarcza 
jedynie informacji ogólnych, które 
w konkretnym przypadku nie 
mogą zastąpić porady prawnej.

Przypominamy, że osoby 
posiadające Ochronę Prawną 
CDO24 mogą zawsze, na bieżąco 
zasięgnąć szczegółowych infor-
macji w departamencie prawnym 
CDO24 pod numerem telefonu 
801 003 138 lub 324781700. 
Pozostałe osoby zainteresowane 
posiadaniem ochrony prawnej 
zapraszamy do zapoznania się 
z ofertą CDO24 na stronie 
internetowej www.cdo24.pl.

Obowiązek alimentacyjny 
względem rodzeństwa

Bartosz Duda
CDO24
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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

Reklama

» JAKA JEST NAJWAŻNIEJSZA WIEŚĆ 
powiatowa i ponadpowiatowa ubiegłego 
tygodnia? Otóż po sukcesach programów 
„Rodzina 500 plus” i „Mieszkanie plus” 
rząd wprowadził kolejny program, który 
nosi nazwę „27 głosów minus”. Koordyna-
torem projektu został resort spraw zagra-
nicznych i sfi nalizował rzecz w trzy dni.

» W ELIMINACJACH MISTRZOSTW 
EUROPY w piłce nożnej zdarzały się 
już wyniki, o których powiedzieć, że są 
hokejowe, to nic nie powiedzieć. 34 lata 
temu Hiszpania pokonała Maltę 12:1, 
z kolei 6 lat temu Holendrzy pokonali 
San Marino 11:0. Najwyższy wynik 
w historii eliminacji ME zanotowali, 
a jakże, Niemcy łojąc San Marino 13:0. 
Miało to miejsce 11 lat temu. Ciekawostką 
jest fakt, że w sumie aż 5 bramek w tym 
meczu strzelili piłkarze urodzeni w Polsce 
– Klose i Podolski. 

» WSZYSTKIE TE WYNIKI TO JEDNAK 
PRYSZCZ w porównaniu z wynikiem, 
który padł podczas eliminacji do Rady 
Europejskiej. Brzmi on 1:27. Statystycy 
futbolu mają jednak problem. Jedni 
twierdzą, że był to mecz Polska – Reszta 
Europy, inni, że Polska – Niemcy. My 
stoimy na stanowisku, że grało San 
Escobar z Niemcami. I wtedy staje się 
jasne, skąd ten pogrom. 

» KIBICUJĄCA ZWYCIĘZCOM 
TOTALNA OPOZYCJA po meczu 
wpadła w euforię. Śpiewy, wiwaty 
i popijawy. Kibice San Escobaru udawali, 
że wcale ich to nie ruszyło, nucąc pod 
nosem znane przyśpiewki, w których 
skrót PZPN, zastępowali słowami Angie 
Merkel. Znalazło się też grono ekspertów, 

którzy utrzymują, że San Escobar specjalnie 
przegrało tak wysoko i że to taktyczna 
zagrywka będącą częścią strategicznego 
planu Prezesa Całego San Escobar, który 
chce uczynić z tej drużyny europejską 
potęgę piłkarską. Bo jak wszystkim 
powinno być wiadomo, prezes nigdy się 
nie myli, a jeśli przegrywa, to specjalnie, 
w imię wyższych celów.

» RÓWNIEŻ TOTALNA OPOZYCJA 
po pierwszych chwilach euforii zaczęła 
się zastanawiać, o co tak naprawdę chodzi 
z tą porażką i czy faktycznie, Prezes nie 
chce ich wykiwać. Fotoreporterzy Faktu 
przyłapali ambasadora Wielkiej Bryt-
fanii, jak zmierzał do siedziby samego 

Jarosława na Nowogrodzkiej dzierżąc 
w ręku sześciopak piwa. Przypomniał nam 
się tekst spotu reklamowego: „Harnaś 
i co my z tym teraz zrobimy?” A harnaś 
na to: „Jak to co? Rozdomy”.

»  W MORZU CIEKAWOSTEK 
Z TABLOIDÓW nasze szczególne zain-
teresowanie wzbudziła informacja o tym, 
że w okolicy Świnoujścia wongiel znaleźli. 
Nawet kopać nie trzeba było. Leżało sobie 
czarne złoto na piasku, a ludzie zbierali i do 
domów wiadrami nosili. Jak się Bruksela 
o tym dowie, to plaże koło Świnoujścia 
trafi ą do Spółki Restrukturyzacji Kopalń 
i zostaną wygaszone.

PODRÓŻNY&GOSPODZKI

WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe ROZBAWIŁO nas to

Foto: esmem

Prezes największej korporacji 
banków na świecie był w szpitalu. 
Jeden z wiceprezesów przyszedł go 
odwiedzić z taką wiadomością:
– Przynoszę ci najlepsze życzenia od 
naszego zarządu, abyś prędko wrócił 
do zdrowia i żył sto lat. To ofi cjalne 
postanowienie przeszło większością 
głosów piętnaście do sześciu, przy 
dwóch wstrzymujących się.

***
Dyrektor pyta nową sekretarkę:
– Czy w poprzedniej pracy spot-
kało panią co strasznego?
– Nie. A dlaczego pan pyta?
– Bo zauważyłem, że pani się 
strasznie boi pracy.

***
Sekretarka wchodzi do gabinetu 
dyrektora i krzyczy:
– Panie dyrektorze, wiosna przyszła!
– To ją wpuść!

***
Szef zwalnia pracownika i na 
zakończenie mówi:
– Byłeś dla mnie jak syn, leniwy, 
niewdzięczny i bezczelny.

***
Szef do pracownika:
– Panie Kowalski ja wiem, że 
pański zarobek nie wystarczy na 
to żeby się pobrać, ale proszę mi 
uwierzyć, pewnego dnia będzie 
mi pan za to wdzięczny...

***
Dziennikarz przeprowadza wywiad 
z babcią obchodzącą siedem-
dziesiątą rocznicę małżeństwa:
– Czy przez ten czas nigdy nie 
pomyślała pani o rozwodzie?
– Nie, nigdy. Tylko czasami 
o morderstwie...

Mąż do żony: 
– Masz nogi jak sarenka.
– Takie zgrabne?
– Nie, takie owłosione!

***
Żona żegnając się z mężem, poucza 
go, jak ma się zachowywać na 
wyjeździe integracyjnym:
– Pamiętaj: nie chodź do późna 
z koleżkami, nie pij, nie tańcz 
z innymi kobietami, nie szukaj 
przygodnych znajomości...
– Coś jeszcze?
– I baw się dobrze!

***
Po czym poznać, że jesteś już stary?
Auta z twojego rocznika zamiast 
tanieć, drożeją.

***
– Kopę lat! Co u ciebie słychać? 
Jak dzieci? 
– Jakoś leci. Najstarszy syn zrobił 
doktorat z historii sztuki, córka 
skończyła socjologię z wyróżnieniem, 
najmłodszy trochę się wyłamał, 
bo został pospolitym złodziejem. 
– Powinieneś wykopać go z domu. 
– Nie mogę. Tylko on przynosi 
jakieś pieniądze...

***
Polski farmaceuta, będący na 
wakacjach w Egipcie, odczytał 
przypadkowo hieroglify sprzed 
4 tysięcy lat.

***
Rozmowa podczas przyjmowania 
do pracy: 
– Ile ma pani lat? 
– Bliżej mi do trzydziestki, niż do 
dwudziestki. 
– To znaczy ile? 
– Pięćdziesiąt...


