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INNI napisali

Solidarność  
po meksykańsku

W amerykańskim Indianapolis  
ok. 100 pracowników z Meksyku 
porzuciło pracę na budowie, po 

tym jak kilku ich kolegów zostało zwolnio-
nych z pracy. Wydarzenie zostało nagrane 
i opublikowane w sieci. Filmik obejrzały 
miliony internautów – donosi portal rp.pl. 

Nagranie wykonał inny zatrudniony tam 
pracownik, Antonie Dangerfield. Na filmiku 
widać, jak meksykańscy pracownicy w jednej 
chwili opuszczają plac budowy. Wcześniej 
kilku z nich miało zostać zwolnionych przez 
przełożonego po tym, jak oskarżyli go o rasi-
stowskie zachowania. Po publikacji nagrania 
szef Dangerfielda zaoferował mu pieniądze 
za usunięcie filmiku. Ten jednak odmówił. 
W rozmowie z nowojorskim magazynem 
Jacobin, na który powołuje się rp.pl, stwier-
dził, że był pod ogromnym wrażeniem 
solidarności meksykańskich pracowników.

W konsekwencji Dangerfield również 
stracił pracę. Jednak nie żałuje tego, co się stało. 
Liczy, że nagrany przez niego filmik uświa-
domi innym pracownikom, jaką mają siłę. 

Szkoły we Francji 
bez smartfonów

Od września uczniowie we Francji nie 
będą mogli używać w szkołach tele-
fonów komórkowych. Zakaz będzie 

dotyczyć wszystkich urządzeń elektronicz-
nych umożliwiających łączność, a więc 
także laptopów, tabletów i zegarków typu 
smartwatch.  Taką decyzję podjął francuski 
parlament – informuje Polskie Radio. 

Uczniowie będą musieli zostawiać 
telefony w zamykanych szafkach. Będą 
je mogli odbierać dopiero po lekcjach.  
W szczególnych wypadkach użycie telefonu 
będzie możliwe tylko za zgodą wychowawcy. 
Zakaz będzie dotyczył przedszkoli, szkół 
podstawowych i gimnazjów. W przypadku 
liceów decyzję o wprowadzeniu zakazu 
pozostawiono dyrektorom szkół. 

Zakaz używania telefonów komórkowych 
już wcześniej obowiązywał w części prywatnych 
szkół we Francji, jednak nauczyciele skarżyli 
się na trudności z jego wyegzekwowaniem. 
Wprowadzenie odpowiednich przepisów w 
tym zakresie było jedną z obietnic wyborczych 
ugrupowania prezydenta Emmanuela Macrona.

Strajk pracowników 
Wieży Eiffla

Najsłynniejsza paryska atrakcja tury-
styczna została zamknięta dla zwie-
dzających 1 sierpnia i ponownie 

otwarta dwa dni później. Strajk był wyrazem 
protestu wobec nowego systemu obsługi 
zwiedzających, który w ocenie pracowników 
zrzeszonych w związku zawodowym CGT 
doprowadził do powstania gigantycznych 
kolejek – donosi portal businessinsider.pl. 

Wedle nowych reguł wprowadzonych 
w lipcu przez firmę zarządzającą obiektem, 
połowa biletów dla zwiedzających jest sprze-
dawana przez internet na konkrety termin 
wjazdu na Wieżę. Dla turystów korzystają-
cych z internetowej rezerwacji przeznaczone 
są osobne windy.  Jak wskazują pracownicy 
obsługujący ruch turystyczny na Wieży Eiffla, 
doprowadziło to do sytuacji, w której windy 
dla klientów z rezerwacją często jeżdżą w 
połowie puste, a do pozostałych ustawiają 
się wielogodzinnne kolejki. Ten stan rzeczy 
odbija się na personelu Wieży, na którym 
wściekli klienci wyładowują swoją frustrację. 

OPRAC. ŁK

KRÓTKO

Podwyżki w Rosa Europe
» PODWYŻKA PŁAC ZASADNICZYCH OD 100 DO 
500 ZŁ BRUTTO dla najmniej zarabiających pracow-
ników oraz wzrost premii frekwencyjnej maksymalnie do 
500 zł dla całej załogi – to najważniejsze zapisy porozu-
mienia płacowego pomiędzy związkowcami z Solidarności 
ze spółki Rosa Europe a zarządem firmy. 

Podwyżki dostali pracownicy, których łączne miesięczne 
zarobki, czyli wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią 
frekwencyjną, dotychczas nie przekraczały 2100 brutto. 
– Bez premii najniższe wynagrodzenia zasadnicze kształto-
wały się znacznie poniżej 2000 zł brutto. Przy absencjach 
chorobowych, oznaczających obniżenie premii lub jej brak, 
pracownicy dostawali dodatek wyrównawczy, aby osiągnąć 
wymagany próg płacy minimalnej, czyli 2100 zł brutto. 
Teraz, po podwyżkach, najniższe wynagrodzenie zasadnicze 
w spółce jest w końcu równe płacy minimalnej. Premia 
frekwencyjna już nie będzie służyła dogonieniu tego 
wskaźnika, lecz będzie tym, czym powinna być premia, 
czyli dodatkową gratyfikacją – wyjaśnia Tomasz Frączek, 
przewodniczący Solidarności w Rosa Europe w Siewierzu. 

Negocjując wzrost płac zasadniczych związkowcy wywal-
czyli też ujednolicenie i podwyżkę premii frekwencyjnej. 
– Do tej pory w naszych zakładach maksymalna wyso-
kość premii była różna: od 300 do 480 zł brutto. Obecnie 
we wszystkich oddziałach będzie to maksymalnie 500 zł 
brutto – tłumaczy Frączek.

W porozumieniu związkowcy zagwarantowali również, 
że w najbliższych miesiącach podwyżki dostaną wszyscy 
pracownicy. Propozycje wysokości podwyżek pracodawca 
zobowiązał się przekazać stronie związkowej do 30 września.  
Porozumienie strony zawarły 30 lipca. Jego zapisy obowią-
zują od początku lipca.

Spółka Rosa Europe produkuje plastikowe komponenty 
do sprzętu AGD na potrzeby firmy Elektrolux. Główna 
siedziba firmy znajduje się we Wrocławiu, a jej oddziały 
zlokalizowane są w Siewierzu, Radomsku i Oławie. Zatrud-
niają łącznie 500 pracowników. Solidarność z siedzibą w 
Siewierzu jest jedyną działającą w firmie organizacją związ-
kową. Do związku należy 165 osób. 

BG

LICZBA tygodnia

5,1 proc. 
o tyle rok do roku wzrósł produkt krajowy 
brutto II kwartale – podał Główny Urząd 
Statystyczny, zastrzegając, że to wstępne 
dane. W I kwartale wzrost PKB rok do roku 
wyniósł 5,2 procent. Zdaniem ekspertów 
wpływ na takie wyniki polskiej gospodarki ma 
wysoka konsumpcja i inwestycje publiczne. 
Inny ważny wskaźnik, czyli inflacja już nie 
wygląda tak dobrze. W lipcu ceny towarów i 
usług konsumpcyjnych wzrosły o 2 proc., w 
stosunku do ubiegłego roku, choć jednocześnie 
w stosunku do czerwca spadły o 0,1 proc, 
na co miały wpływ głównie niższe w ujęciu 
miesięcznym ceny żywności, odzieży i obuwia.

UWAGA
Drodzy Czytelnicy, informujemy, że następny 
numer Tygodnika Śląsko-Dąbrowskiego 
ukaże się w czwartek 23 sierpnia.

Redakcja TŚD

Komunikaty

Obok premiera ze strony rządowej 
w rozmowach uczestniczyły 
też: Elżbieta Rafalska, mini-
ster rodziny, pracy i polityki 
społecznej, Anna Zalewska, 

minister edukacji narodowej oraz rzecznik 
rządu Joanna Kopycińska.

Posiedzenie było zamknięte dla prasy. 
Po jego zakończeniu zorganizowano brie-
fing prasowy, w trakcie którego szef rządu 
i przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ 
Solidarność Piotr Duda zrelacjonowali 
przebieg rozmów.

– Podkreśliłem podczas naszego spot-
kania, że bardzo zależy mi na tym, aby 
wykonać to, do czego rząd Prawa i Spra-
wiedliwości się zobowiązał, czyli budowa 
silnego sprawnego, solidarnego, sprawied-
liwego i spójnego państwa. Państwa, które 
będzie przyjazne dla ludzi, obywateli, 
pracowników, w szczególności świata 
pracowniczego, reprezentowanego oczy-
wiście m.in. przez związki zawodowe 
– powiedział w czasie briefingu premier 
Morawiecki. Przypomniał, że najsilniejsze 
gospodarki świata, np. niemiecka, francuska 
czy skandynawskie, są oparte o dialog i 
konsensus. Dodał, że zakres problemów 
poruszanych podczas spotkania był bardzo 
szeroki i zaznaczył, że w Polsce wciąż są 
obszary, gdzie rozwój gospodarczy nie jest 
tak szybki, jakbyśmy sobie tego życzyli. 
Podkreślił, że celem rządu jest zrównowa-
żony rozwój, żeby siła Polski była oparta 
na wielu filarach. – W szczególności na 
możliwie jak najbardziej szczęśliwych 
pracownikach. Żeby to był taki czynnik, 
koło napędowe, koło zamachowe polskiej 
gospodarki – mówił Morawiecki. Podkre-
ślił, że rząd dotrzymuje zobowiązań, że 
w ślad za słowami idą czyny, wskazując 

jako przykład politykę społeczną, program 
„Rodzina 500+”, stawkę godzinową i 
wolne niedziele.

Przewodniczący Solidarności Piotr Duda 
ocenił, że spotkanie premiera z Komisją 
Krajową choć momentami burzliwie i 
trudne, było bardzo owocne. Powiedział, 
że omawiano wiele tematów, ale trzy 
główne zagadnienia dotyczyły podwyżek 
w sferze budżetowej, wzrostu płacy mini-
malnej oraz odmrożenia kwoty bazowej 
naliczania funduszu socjalnego. – Pierwsze 
dwa lata rządów Zjednoczonej Prawicy to 
było odkręcanie bardzo ważnych tematów: 
przywrócenie wieku emerytalnego sprzed 

reformy, stawka godzinowa, zmiany w 
ustawie prawo zamówień publicznych. Tak 
mógłbym wymienić wiele problemów, które 
udało się załatwić. Ale dziś przed nami stoi 
problem pracowników sfery budżetowej 
– podkreślił Piotr Duda. – Teraz czekamy, 
aż pan premier usiądzie ze swoimi dorad-
cami, ministrami, oceni to nasze spotkanie 
i przedstawi Komisji Krajowej Solidarności 
wnioski – dodał przewodniczący. Od tej 
propozycji Solidarność uzależnia dalsze 
decyzje, które mają zostać podjęte podczas 
kolejnego posiedzenia KK zaplanowanego 
na 29 sierpnia.

OPRAC. NY

Premier Mateusz Morawiecki był gościem nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Krajowej  
NSZZ Solidarność, które odbyło się 7 sierpnia w Gdańsku. Podczas trwającego blisko 5 godzin 
spotkania członkowie KK przedstawiali szefowi rządu kluczowe problemy branż i regionów, które reprezentują. 

Solidarność czeka  
na propozycje rządu

Foto: tysol.pl/P.Machwica

Komunikat
20 sierpnia 2O18 roku w siedzibie śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności przy ul. Floriana 7 
w Katowicach odbędzie się posiedzenie 
Zarządu Regionu. Początek o godz. 10.00, 
sala im. Lecha Kaczyńskiego.



Nasi pracownicy 
rozładowują i 
ładują przesyłki 
do blaszanych 
k o n t e n e r ó w, 

które wcześniej często wiele 
godzin stoją na słońcu. Jeśli na 
zewnątrz jest ponad 30 stopni, 
to proszę sobie wyobrazić, jaka 
temperatura panuje w środku 
takiej blaszanej puszki – mówi 
Grzegorz Cisoń przewodniczący 
Solidarności Pracowników 
Amazon Polska.

 Jak wskazuje Alfred Bujara, 
przewodniczący Krajowego 
Sekretariatu Banków, Handlu 
i Ubezpieczeń NSZZ Solidar-
ność, zagrożenie dla zdrowia 
pracowników związane z pracą 
w bardzo wysokich tempera-
turach jest coraz poważniej-
szym problemem zarówno w 
centrach magazynowych takich 
jak Amazon, jak i w sklepach 
dużych sieci handlowych. – 
Podjeżdża TIR i trzeba szybko 
rozładować wiele ton towaru w 
morderczym upale. Wszystko 
pod presją czasu i wyśrubowa-
nych norm. Sprawa powraca 
przy okazji każdej kolejnej fali 
upałów, a potem, gdy pogoda 
się zmienia, politycy i media 
zapominają o problemie – 
wskazuje przewodniczący. 

 W piśmie skierowanym 
do minister Rafalskiej, związ-
kowcy z handlowej Solidar-
ności wskazali, że jedynym 
aktem prawnym, w którym 
podejmuje się próbę regulacji 
kwestii pracy w wysokich 

temperaturach panujących na 
zewnątrz, jest rozporządzenie 
ministra pracy sprzed ponad 
20 lat. – Od tego czasu realia 
gospodarcze znacząco się 
zmieniły. Centra dystrybu-
cyjne i logistyczne oraz sieci 

handlowe to dziś potężny 
sektor gospodarki zatrud-
niający setki tysięcy ludzi. To 
rozporządzenie nie określa 
maksymalnych temperatur, w 
jakich może być wykonywana 
praca, np. przy rozładunku 

towaru. Nakłada na praco-
dawców jedynie obowiązek 
zapewnienia temperatury 
odpowiedniej do wykony-
wanej pracy, co w praktyce nie 
oznacza niczego konkretnego 
– wskazuje Bujara. 

 Brak odpowiednich prze-
pisów prawa pracy powoduje, 
że warunki pracy podczas 
upałów są regulowane w zasa-
dzie wyłącznie na podstawie 
wewnętrznych procedur usta-
lanych przez poszczególnych 

pracodawców. W dodatku w 
części przedsiębiorstw takich 
procedur w ogóle nie ma, a tam, 
gdzie zostały ustalone, bardzo 
często funkcjonują jedynie na 
papierze. – Dopiero w wyniku 
kontroli Państwowej Inspekcji 
Pracy dowiedzieliśmy się, że w 
Amazonie istnieje procedura, 
wedle której kontener prze-
znaczony do załadunku lub 
rozładunku powinien chło-
dzić się przez 30 minut, zanim 
wejdą do niego pracownicy. 
Ten dokument jest dostępny 
wyłącznie w języku angielskim. 
Wcześniej o jego istnieniu nie 
wiedziały ani związki zawo-
dowe, ani komisja BHP. Żaden 
z pracowników, których o 
to pytaliśmy, też nigdy tego 
dokumentu nie widział na 
oczy – mówi Grzegorz Cisoń.

 31 lipca o skrócenie godzin 
pracy podczas upałów do 
pracodawców zaapelował 
Główny Inspektor Pracy 
Wiesław Łyszczek. Jednak 
w ocenie handlowej Solidar-
ności takie doraźne działania 
nie rozwiążą problemu. – Ten 
apel pokazuje jedynie bezrad-
ność PIP. Bez odpowiednich 
przepisów prawa inspekcja 
ma związane ręce. My, jako 
związki zawodowe też mamy 
bardzo ograniczone możliwości 
działania. Liczymy, że resort 
pracy jak najszybciej zajmie 
się tą kwestią – podkreśla 
przewodniczący handlowej 
Solidarności.

 ŁUKASZ KARCZMARZYK

WA RU N K I  P R AC YZarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

fb.com/SlaskoDabrowskaSolidarnosc  Nr 27/2018 |  KATOWICE 16-22.08.2018 3

Foto: pixabay.com/CC0

Praca podczas upałów
W obowiązującym prawie nie ma precyzyjnych regulacji dotyczących maksymalnej temperatury, w której 
może być wykonywana praca – alarmuje handlowa Solidarność. Związkowcy zwrócili się z wnioskiem do minister 
rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej o podjęcie pilnych prac legislacyjnych w tym zakresie.

Autopromocja

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



Nagroda z okazji 
Dnia Energetyka 
w spółce Tauron 
Wytwarzanie 
S.A. która jest 

jednym z największych produ-
centów energii elektrycznej 
w kraju wynosi w tym roku 
1100 zł brutto Pieniądze trafią 
na konta załogi 10 sierpnia 
razem z wynagrodzeniem za 
lipiec. Jak informuje Krzysztof 
Junik, przewodniczący Soli-
darności w spółce, w tym 
roku nagroda jest o 100 zł 
wyższa niż w ostatnich latach. 
Gwarantuje to porozumienie 
płacowe pomiędzy związkami 
zawodowymi a zarządem 
firmy podpisane w czerwcu. 

  W  p o r o z u m i e n i u 
płacowym na  2018  rok 
zawartym w marcu w Spółce 
Ciepłowniczo-Energetycznej 
Jaworzno III   uzgodniono, 
że wypłacana w sierpniu   
nagroda z okazji branżowego 
święta wyniesie tyle samo, 
ile w 2017 roku, czyli 500 zł 
brutto. Jednak jak podkreśla 
szef zakładowej Solidar-
ności Grzegorz Tyrcha, strona 
społeczna wynegocjowała 
dość znaczne podwyżki płac 
zasadniczych, więc przy-
stała na propozycję praco-
dawcy, aby w związku z 
tym pozostawić nagrodę 

na takim samym poziomie  
jak rok wcześniej.

W spółce PGE Energia 
Ciepła w Rybniku wyso-

kość nagrody z okazji Dnia 
Energetyka jest ustalana 
podczas negocjacji płaco-
wych na początku roku. 

Związki zawodowe uzgod-
niły z pracodawcą, że w 
2018 roku pracownicy otrzy-
mają nagrodę w wysokości 

400 zł brutto oraz średnio 
po 200 zł brutto z Zakła-
dowego Funduszu Świad-
czeń Socjalnych na zasi-

lenie kart uprawniających 
do zakupów w wybranych  
sieciach handlowych. 

 Nagrody po 1200 zł brutto 
dostali również energetycy z 
PGNiG Termika Energetyka 
Przemysłowa S.A. w Jastrzębiu-
-Zdroju. Tam wypłata bonusu 
zagwarantowana jest w Zakła-
dowym Układzie Zbiorowym 
Pracy. Jak informuje przewod-
niczący zakładowej „S” Arka-
diusz Ostrzałek, nagroda nie 
może być niższa niż 50 proc. 
płacy minimalnej obowią-
zującej w Polsce w danym 
roku. – To korzystne rozwią-
zanie, bo wiadomo, że płaca 
minimalna co roku rośnie  
– zaznacza Ostrzałek.

  Z kolei w Elektrocie-
płowni CEZ Chorzów nagroda 
zagwarantowana przed laty 
w ZUZP ma stałą wysokość 
400 zł brutto. – Kiedyś 400 
zł to było sporo pieniędzy, 
ale teraz ten bonus mocno 
się zdewaluował. Obowią-
zywanie układu kończy 
się za kilkanaście miesięcy.  
W negocjacjach mających na 
celu wypracowanie nowego 
ZUZP będziemy dążyć m.in. 
do zmiany zapisów dotyczą-
cych nagrody branżowej – 
zapowiada Damian Placha, 
szef zakładowej Solidarności.

BEATA GAJDZISZEWSKA
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O 9 proc. wzrosły wynagrodzenia 
zasadnicze w spółce JSW Koks.  
To efekt porozumienia podpisanego 
6 sierpnia pomiędzy działającymi  
w firmie organizacjami związkowymi 
a zarządem spółki. – 9-procentowy 
wzrost oznacza, że płace zasadnicze 
w naszej firmie będą średnio o 400 zł  
brutto wyższe – mówi Zenon Fiuk, 
przewodniczący Solidarności w 
JSW Koks.

Porozumienie przewiduje też 
wzrost zarobków pracowników 
nowo zatrudnionych w spółce o 
500 zł brutto. Zamiast dotychcza-
sowych 2300 zł nowi pracownicy 
dostaną 2800 zł brutto. – To zachęta 
do pracy w naszej w spółce. Za 
2000 zł na rękę trudno dzisiaj 
znaleźć pracowników – zaznacza 
Zenon Fiuk. Oprócz podwyżek 
comiesięcznych wynagrodzeń 
związkowcy wynegocjowali też 
jednorazowe premie w wysokości 
1000 zł brutto. Pieniądze wpłyną 
na konta załogi do 14 sierpnia.

Strona związkowa swoje postu-
laty przedstawiła zarządowi w 
czerwcu, domagając wzrostu płac 
o 15 proc. dla wszystkich pracow-
ników spółki oraz podwyżek do 
2800 zł brutto dla osób nowo przyj-
mowanych. Rozmowy ruszyły w 
lipcu. – Negocjacje były trudne, ale 
ostatecznie udało nam się wypra-
cować kompromisowe rozwiązanie 

i osiągnąć zasadnicze cele, które 
jako reprezentanci załogi przed 
sobą stawialiśmy. Przede wszystkim 
dążyliśmy do podwyżki stawek 
zasadniczych, które od 5 lat stały w 
miejscu oraz do wyższych zarobków 
dla nowych pracowników. I to 
się udało. Jednorazowa premia 
jest dodatkiem, który niejako 
rekompensuje fakt, że nieco obni-

żyliśmy początkowe żądania i 
zgodziliśmy się na przesunięcie 
terminu obowiązywania podwyżek 
z lipca na sierpień – dodaje szef 
Solidarności w JSW Koks.

W JSW Koks, w oddziałach 
w Dąbrowie Górniczej, Zabrzu, 
Radlinie i Dębieńsku, pracuje 
łącznie 2400 osób. 

 BEA

W przedsiębiorstwach energetycznych, w których działa Solidarność, pracownicy co roku w sierpniu 
otrzymują nagrody z okazji branżowego święta, czyli Dnia Energetyka. W wielu firmach wypłata tego 
dodatku jest zagwarantowana w zakładowych układach zbiorowych pracy. Wysokość nagrody jest regulowana  
w porozumieniach płacowych.

Nagrody z okazji Dnia Energetyka

Podwyżki płac w JSW Koks Protest w zabrzańskim MOPR
13 sierpnia związkowcy z Solidarności 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Zabrzu oflagowali budynki placówki. 
Akcja protestacyjna to skutek braku 
porozumienia z dyrekcją w sprawie 
podwyżek płac. W ośrodku od miesiąca 
trwa spór zbiorowy. 

Powodem sporu zbiorowego oraz 
protestu w zabrzańskim MOPR o jest 
brak podwyżek płac zasadniczych od 
10 lat. 13 sierpnia, podczas rokowań 
kończących pierwszą turę sporu 
zbiorowego, dyrekcja zaproponowała 
podwyżkę od stycznia 2019 roku w 
wysokości 70 zł brutto. Zdaniem 
związkowców to stanowczo za mało.

– Od 10 lat płaca zasadnicza w 
ośrodku jest niewiele wyższa niż 
płaca minimalna. Z kolei obowiązków 
wciąż nam przybywa m.in. związa-
nych z wypłatą świadczeń 500+. 
Zdajemy sobie sprawę, że daleko nam 
do zarobków na poziomie średniej 
płacy krajowej, wynoszącej obecnie 
blisko 5000 zł brutto, ale zależy nam, 
by podwyżki w MOPR były bardziej 
korzystne niż 70 zł i systematyczne 
– informuje Sebastian Hejka, prze-
wodniczący zakładowej Solidarności 

Związkowcy podkreślają też , że w 
ciągu ostatnich 10 miesięcy z powodu 
niskich zarobków z ośrodka odeszło 
wielu doświadczonych specjalistów, 
a kolejni planują odejścia. – Dodat-
kowo do pracy w MOPR w ogóle nie 
ma chętnych. W kadrach od dwóch 

lat nikt nie złożył podania o pracę 
– informuje wiceprzewodnicząca 
związku w placówce Natalia Kozik.

 Jak zaznaczają związkowcy, ofla-
gowanie wszystkich jednostek MOPR 
to pierwszy etap protestu. Problem 
niskich płac w ośrodku zamierzają też 
przedstawić razem z pracownikami 
MOPR na posiedzeniu Rady Miasta, 
które odbędzie na przełomie sierpnia 
i września. Nie wykluczają również 
pikiet przed Urzędem Miasta. 

Związkowcy liczą jednak, że wcześ-
niej do konieczności wzrostu płac w 
MOPR, który jest jednostką podległą 
zabrzańskiemu magistratowi, prze-
konają prezydent miasta Małgorzatę 
Mańkę-Szulik. Do jej wiadomości 
skierowali w lipcu pismo z informacją 
o rozpoczęciu sporu zbiorowego.  
W odpowiedzi prezydent zaprosiła 
ich na spotkanie na 21 sierpnia.

– Liczymy, że spór zbiorowy uda 
się zakończyć jeszcze zanim rozpo-
czniemy mediacje. W przeciwnym razie 
gotowość przystąpienia do różnych 
form protestu zadeklarowali już  
w imiennych ankietach prawie wszyscy 
pracownicy – podkreśla Sebastian Hejka  
O wyborze mediatora strony sporu 
zbiorowego mają zdecydować  
4 września. 

MOPR w Zabrzu zatrudnia blisko 
270 pracowników. Ośrodek liczy 11 
jednostek organizacyjnych.

BG

Foto: TŚD
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W międzynaro-
dowej konfe-
rencji, której 
g łównymi 
organizato-

rami były trzy największe w 
Polsce centrale związkowe: 
NSZZ Solidarność, OPZZ i 
Forum Związków Zawodowych, 
wzięło udział niemal 300 gości. 
Wśród nich znaleźli się przed-
stawiciele rządu, pracodawcy z 
branży górniczej i energetycznej, 
naukowcy oraz przedstawiciele 
związków zawodowych z całego 
świata. Celem konferencji było 
wypracowanie i prezentacja 
postulatów strony społecznej 
przed szczytem klimatycznym 
Organizacji Narodów Zjed-
noczonych COP24, który 
obędzie się w grudniu w stolicy  
Górnego Śląska. 

Koniec z dekarbonizacją
Efektem dwudniowego cyklu 
debat było przyjęcie wspólnego 
stanowiska stron, które zostało 
podpisane przez liderów polskich 
central związkowych. W doku-
mencie liderzy NSZZ Solidar-
ność, OPZZ i Forum Związków 
Zawodowych zaapelowali o 
przewartościowanie dotych-

czasowej polityki klimatycznej 
i zastąpienie w niej pojęcia 
„dekarbonizacji”, czyli odejścia 
od węgla, pojęciem „neutralności 
klimatycznej”. Tak określony 
cel miałby osiągnięty przez 
dwa równoprawne działania – 
redukcję gazów cieplarnianych 
oraz ich pochłanianie przez 
lasy, gleby i torfowiska, przy 
założeniu, że wszystkie kraje 
zaangażują się w wysiłki na 
rzecz ochrony klimatu w sposób 
solidarny. Do tej pory restryk-
cyjna polityka klimatyczna 
jest prowadzona w zasadzie 
wyłącznie w Unii Europejskiej 
kosztem gospodarek krajów 
członkowskich Wspólnoty. 

Jak podkreślił podczas konfe-
rencji Jarosław Grzesik, prze-
wodniczący Krajowego Sekre-
tariatu Górnictwa i Energetyki 
NSZZ Solidarność, grudniowy 
szczyt klimatyczny w Kato-
wicach będzie miał ogromne 
znaczenie dla polskiej gospo-
darki. – Już kilkanaście lat temu 
Solidarność jako pierwsza insty-
tucja zaczęła mówić, że polityka 
klimatyczna realizowana przez 
Unię Europejską doprowadzi 
do ruiny polską gospodarkę. 
To, co kiedyś mówiły tylko 

związki zawodowe, dzisiaj 
mówią również przedstawiciele 
polskiego rządu. To bardzo 
ważne, bo grudniowa konfe-
rencja w Katowicach może być 
ostatnią szansą na złagodzenie 
unijnej polityki klimatycznej  
– wskazywał szef KSGiE. 

Ochrona miejsc pracy
W ocenie polskich związków 
zawodowych działania na rzecz 
ochrony klimatu muszą iść w 
parze z ochroną miejsc pracy 
w przemyśle. – Emisję gazów 
cieplarnianych trzeba ograni-
czać, ale nie kosztem tego, że nie 
będziemy rozwijać przemysłu. 
Gazy cieplarniane mogą służyć 
jako półprodukty dla przemysłu 
i przyczyniać się do tworzenia 
nowych miejsc pracy – mówił 
podczas konferencji Kazimierz 
Grajcarek, koordynator Społecz-
nego PRE_COP24.

Na konieczność uwzględ-
nienia ochrony miejsc pracy w 
polityce klimatycznej zwrócił 
też uwagę w swoim wystąpieniu 
wiceminister energii Grzegorz 
Tobiszowski. Ocenił też, że 
strategia Unii Europejskiej doty-
cząca redukcji gazów cieplar-
nianych powinna uwzględniać 

możliwość zwiększenia pochła-
niania dwutlenku węgla przez 
kluczowe elementy środowiska 
naturalnego, w szczególności 
lasy. – Ważne będzie, aby na 
COP-ie zapewnić wszystkim 
uczestnikom dobrowolność 
wyboru metod redukcji emisji 
dwutlenku węgla i sposobu 
wykorzystania zasobów 
naturalnych. Powinno to być 
podstawowym warunkiem 
powodzenia grudniowego 
szczytu klimatycznego – wskazał 
wiceminister Tobiszowski. 
– Realizacja celów polityki 
klimatycznej musi być oparta 
o bilans zysków i strat oraz 
wykorzystanie innowacyj-
nych technologii. Polityka ta 
nie może powodować utraty 
konkurencyjności przemysłu 
oraz poszerzać sfery ubóstwa 
energetycznego – mówił wice-
szef resortu energii. 

Koszty i skutki
O potrzebie opracowania bilansu 
kosztów i skutków dotychcza-
sowej polityki klimatycznej 
mówił również Tomasz Rogala, 
prezes Polskiej Grupy Górniczej 
oraz prezydent Europejskiego 
Stowarzyszenia Węgla Kamien-

nego i Brunatnego Euracoal. Jak 
zaznaczył, emisja dwutlenku 
węgla spowodowana działal-
nością człowieka to zaledwie 
5 proc. globalnej emisji tego 
gazu do atmosfery. Z tej liczby 
zaledwie 9 proc. przypada na 
Unię Europejską. Za pozostałą 
emisję są odpowiedzialne takie 
kraje jak Chiny, Indie i Stany 
Zjednoczone, gdzie nie obowią-
zują restrykcyjne regulacje 
klimatyczne, jakie narzuciła 
krajom członkowskim Unia 
Europejska. Ponadto prezes 
PGG wskazał, że postępująca 
dekarbonizacja gospodarek 
krajów Unii Europejskiej idzie 
w parze z coraz większym 
importem węgla spoza Wspól-
noty. Tylko w zeszłym roku do 
UE sprowadzono 173 mln ton 
węgla. Rogala postawił tezę, że 
dotychczasowa, antywęglowa 
polityka klimatyczna UE przy-
czyniła się do utraty ok. 700 
tys. miejsc pracy w krajach 
członkowskich. 

Potrzebny konsensus
Konferencję „Polska droga do 
czystego środowiska – Społeczny 
PRE_COP24” objął patronatem 
prezydent RP Andrzej Duda. 

Prezydent Duda skierował list 
do uczestników tego wyda-
rzenia, w którym zaznaczył, 
że wysiłek na rzecz ochrony 
środowiska naturalnego leży w 
żywotnym interesie całej ludz-
kości i właśnie dlatego powinien 
być oparty na konsensusie i 
brać pod uwagę możliwość 
zrównoważonego rozwoju 
w poszczególnych krajach. – 
Globalnej emisji dwutlenku 
węgla nie da się ograniczyć, 
narzucając krajom słabszym 
rozwiązania, które promują 
kraje bogatsze i bardziej rozwi-
nięte – wskazał Andrzej Duda. 

Szczyt klimatyczny COP24 
odbędzie się w Katowicach w 
dniach 3-14 grudnia. W jego 
trakcie planowane jest przy-
jęcie pakietu wdrażającego tzw. 
Porozumienie Paryskie. Porozu-
mienie podpisane w 2015 roku 
na konferencji klimatycznej w 
Paryżu to pierwsza w historii 
międzynarodowa umowa, która 
zobowiązuje wszystkie państwa 
świata do działań na rzecz 
ochrony klimatu, wyznaczając 
tym samym światową politykę 
klimatyczno-energetyczną na 
kolejne lata. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Ochrona klimatu bez konieczności likwidacji przemysłu, solidarne zaangażowanie państw spoza UE w działania 
na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz przeprowadzenie bilansu kosztów i osiągniętych celów 
dotychczasowej polityki klimatycznej – to najważniejsze postulaty strony społecznej sformułowane podczas konferencji „Polska 
droga do czystego środowiska – Społeczny PRE_COP24”, która odbyła się w dniach 9-10 sierpnia w Katowicach. 

Polska droga do czystego środowiska



Obchody rozpoczną się 
o godz. 11.00 mszą św. 
w kościele pod wezwa-
niem św. Apostołów 
Piotra  i  Pawła w 

Tarnowskich Górach. Następnie 
uczestnicy uroczystości zgromadzą 
się przy dzwonnicy znajdującej się 
w pobliżu świątyni. W tym miejscu 
zasłużonym działaczom związkowym 
wręczone zostaną statuetki „Symbol 
wdzięczności w służbie tarnogórskiej 
Solidarności”. Kolejnym punktem 
programu będzie posadzenie dębu 
poświęconego przez papieża Fran-
ciszka w maju tego roku.

Po uroczystościach zorgani-
zowanych na terenie parafii św. 
Apostołów Piotra i Pawła uczestnicy 
obchodów przejdą na tarnogórski 
rynek, gdzie na ścianie miejskiego 
ratusza odsłonięta zostanie tablica 
upamiętniająca wybuch strajku 
w Fazosie. Zaplanowane zostały 
także wystąpienia zaproszonych 
gości oraz występ artystyczny. 

– Do udziału w uroczystościach 
zapraszamy uczestników tamtych 
wydarzeń, mieszkańców miasta 
oraz związkowców i sympatyków 
NSZZ Solidarność – mówi Dariusz 
Warda z biura terenowego „S” w 
Tarnowskich Górach.

Uchwałą XI Walnego Zebrania 
Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego NSZZ Solidarności, które 
odbyło się 14 czerwca w Katowicach, 
obchody rocznicy wybuchu strajku 
w Fazosie na stałe wpisano do kalen-
darza uroczystości regionalnych. 

Protest w Fazosie rozpoczął się 21 
sierpnia 1980 roku o godz. 7.00 na 
wydziale stalowni. Potem do akcji 
przyłączali się kolejni pracownicy. 
Protestujący domagali się spotkania 
z dyrekcją, ta jednak odmówiła.

Strajkujący zwołali masówkę, 
podczas której przedstawili postulaty 
dotyczące poprawy warunków pracy. 
Żądali także przekazania informacji 
o wydarzeniach na Wybrzeżu. Do 
zakładu przyjechali sekretarz KW 

PZPR Wiesław Kiczan oraz przed-
stawiciel Ministerstwa Górnictwa, 
którzy obiecali spełnienie wszystkich 
oczekiwań strajkujących. Jednak 
pracownicy do żądań dotyczących 
ich zakładu postanowili dołączyć 
postulaty ogólnokrajowe. 22 sierpnia 
uzgodnione zostało porozumienie, 
ale zakładało ono jedynie reali-
zację postulatów zakładowych, 
dlatego strajk został zawieszony 
do 31 sierpnia, a nie zakończony. 
Pracownicy podjęli pracę, równo-
cześnie wysłali do Stoczni Gdańskiej 
dwie delegacje. Obydwie wróciły 
z postulatami stoczniowców, które 
załoga przedstawiła dyrekcji zakładu. 
Pracownicy zaznaczyli, że jeżeli do  
1 września nie zostaną one spełnione, 
rozpoczną strajk. Po podpisaniu 
porozumienia w Stoczni Gdań-
skiej załoga Fazosu zrezygnowała 
z rozpoczęcia protestu, uznając że 
sygnowany dokument jest realizacją 
postulatów ogólnokrajowych.

AGNIESZKA KONIECZNY

H I S T O R I A  Z W I Ą Z K U Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność
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21 sierpnia w Tarnowskich Górach odbędą się obchody 38. rocznicy 
wybuchu strajku w Fabryce Zmechanizowanych Obudów Ścianowych 
Fazos. Był to pierwszy protest na Górnym Śląsku w sierpniu 1980 roku, 
którego uczestnicy obok żądań zakładowych zgłosili postulaty ogólnokrajowe. 

Pierwszy był Fazos 21 sierpnia – Tarnowskie Góry

38. rocznica strajku w Fazosie
godz. 11.00  –  msza święta, kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła,  

ul. Gliwicka 14
godz. 12.00  – uroczystości pod dzwonnicą Tarnogórskich Gwarków 

nieopodal kościoła – wręczenie statuetek „Symbol Wdzięcz-
ności w Służbie Tarnogórskiej Solidarności” i posadzenie 
„Dębu Wolności”

godz. 12.30  –  przemarsz przed siedzibę Urzędu Miejskiego w Tarnowskich 
Górach, Rynek 4

godz. 12.45  –  uroczystości przed Urzędem – przemówienia gości, odsło-
nięcie pamiątkowej tablicy 

godz. 13.30  –  otwarcie wystawy „Solidarność FAZOS 1980-1981” 

3 września – Jastrzębie-Zdrój

38. rocznica podpisania Porozumienia Jastrzębskiego 
i 30. rocznica górniczych strajków

godz.10.00  –  msza święta, kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Matki 
Kościoła, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1A 

godz. 11.15  –  posadzenie „Dębu Wolności” przy kościele 
godz. 11.45  – uroczystości pod pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego  

– nadanie placowi przed kopalnią Zofiówka imienia Tade-
usza Jedynaka, sygnatariusza Porozumienia Jastrzębskiego 
i odsłonięcie tablicy mu poświęconej, przemówienia zapro-
szonych gości i złożenie kwiatów pod pomnikiem

godz. 15.00  –  seminarium naukowe poświęcone strajkom górniczym  
z 1988 roku, sala nr 33 w budynku szkoleniowym kopalni 
Zofiówka, ul. Rybnicka 6

11 września – Dąbrowa Górnicza

38. rocznica podpisania Porozumienia Katowickiego
godz. 10.00  – msza św. w sanktuarium św. Antoniego, ul. Kościelna 20
godz. 11.30  –  złożenie kwiatów pod Krzyżem za bramą główną Arcelor-

Mittal Poland (d. Huta Katowice), a następnie uroczystości 
pod pomnikiem Porozumienia Katowickiego

Regionalne obchody 38. rocznicy 
powstania NSZZ Solidarność
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Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę  

(od 1 stycznia 2018 roku):   2.100 zł

» Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku  
(w II kwartale 2018 roku):  4.811,42 zł

» Najniższa emerytura  
(od 1 marca 2018 roku):  1.029,80 zł

»  Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności  
do pracy i renta rodzinna  
(od 1 marca 2018 roku):  1.029,80 zł

»  Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności  
do pracy (od 1 marca 2018 roku):  772,35 zł

»  Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy  
w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta 
rodzinna wypadkowa  
(od 1 marca 2018 roku):  1.235,76 zł

» Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy  
w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową  
(od 1 marca 2018 roku):  926,82 zł

Andrzej Buczek 
CDO24

Na podstawie ustawy 
o zmianie ustawy 
o  u b e z p i e c z e n i u 

społecznym rolników oraz 
niektórych innych ustaw z 
dnia 13 kwietnia 2018r. (Dz. U. 
z 2018r., poz. 858) do ustawy 
z dnia 20 grudnia 1990r. o 
ubezpieczeniu społecznym 
rolników (Dz. U. z 2017r., poz. 
2336 ze zm.) dodano rozdział 
7A. Skutkiem wejścia w życie 
niniejszej ustawy zmieniającej 
jest wprowadzenie nowego – 
odrębnego od umowy zlecenia 
– stosunku prawnego – umowy 
o pomocy przy zbiorach.

Ustawa reguluje, że osoba 
zawierająca umowę z rolnikiem 
– pomocnik rolnika zobowiązuje 
się do świadczenia pomocy przy 
zbiorach produktów rolnych, 
a rolnik zobowiązuje się do 
zapłaty umówionego wynagro-
dzenia za świadczoną pomoc. 
Zgodnie z ust. 3 art. 91 a ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym 
rolników w umowie o pomocy 
przy zbiorach określa się zakres 
czynności wykonywanych na 
podstawie tej umowy przez 
pomocnika rolnika oraz dzień 
rozpoczęcia świadczenia 
pomocy przy zbiorach. Sama 
umowa winna zostać zawarta 
na piśmie przed rozpoczęciem 
świadczenia pomocy przy 
zbiorach. Warunkiem zawarcia 
umowy jest złożenie przez 
pomocnika rolnika oświadczenia 
o liczbie dni w danym roku 
kalendarzowym, przez jakie 
będzie świadczył usługi. Zgodnie 
z wolą ustawodawcy praca 
wykonywana na podstawie 
tej umowy nie może przekro-

czyć 180 dni w roku kalenda-
rzowym. Ponadto ustawodawca 
zastrzegł możliwość rozwią-
zania umowy w dniu złożenia 
oświadczenia o jej rozwią-
zaniu chyba, że strony umowy  
postanowiły inaczej.

W myśl art. 91 d ustawy 
rolnik zobowiązany jest do 
zapewnienia pomocnikowi 
rolnika odpowiednich narzędzi 
niezbędnych do świadczenia 
pracy, a pomocnik rolnika 
zobowiązany jest do osobi-
stego świadczenia pomocy 
przy zbiorach.

Zgodnie z art. 1 ustawy zmie-
niającej osoba zatrudniona na 
podstawie umowy o pomocy 
przy zbiorach podlega ubezpie-
czeniu społecznemu rolników, 
a także podlega ubezpieczeniu 
wypadkowemu, chorobowemu 
oraz macierzyńskiemu. 

Wydaje się, że wprowadzone 
zmiany miały doprowadzić do 
likwidacji szarej strefy oraz do 
objęcia osób wykonujących 
pracę sezonową ubezpieczeniem 
społecznym. W ocenie autora 
niniejszej publikacji rozwią-
zania proponowane przez 
ustawodawcę są poprawne 
i ze wszech miar korzystne 
dla osób wykonujących prace 
sezonowe w rolnictwie, poprzez 
objęcie ich ubezpieczeniem 
społecznym. Niestety, ustawo-
dawcy umknął jeden bardzo 
ważny szczegół – osoby, które 
wykonują swoje obowiązki na 
podstawie umowy o pomocy 
przy zbiorach, mogą być trak-
towane gorzej niż inne osoby 
wykonujące takie same czyn-
ności na podstawie innych 

umów cywilnoprawnych. W 
tym miejscu pojawia się pytanie: 
„skoro jest tak dobrze, to czemu 
jest tak źle?” Odpowiadając na 
tak postawione pytanie zwrócić 
należy uwagę Czytelnika, że 
przepisy ustawy zmienia-
jącej ustawę o ubezpieczeniu 
społecznym rolników milczą 
na temat związany z obowiąz-
kiem zapewnienia pracowni-
kowi (pomocnikowi rolnika) 
bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy. Skutkiem 
zaniedbania ustawodawcy i 
niewprowadzenia do zapisów 
ustawy odesłania do przepisów 
Kodeksu pracy powoduje, że 
rolnika nie obowiązują posta-
nowienia art. 304 Kodeksu 
pracy, który określa obowiązki 
pracodawcy w zakresie BHP 
względem osób zatrudnio-
nych na innej podstawie niż  
umowa o pracę. 

W tym miejscu podnieść 
należy, że przepisy wspomnia-
nego wyżej art. 304 Kodeksu 
pracy korespondują z art. 207 
§ 2 tejże ustawy. Zgodnie z 
treścią art. 207 § 2 Kodeksu 
pracy pracodawca jest obowią-
zany chronić zdrowie i życie 
pracowników przez zapew-
nienie bezpiecznych i higie-
nicznych warunków pracy przy 
odpowiednim wykorzystaniu 
osiągnięć nauki i techniki, w 
szczególności poprzez orga-
nizowanie pracy w sposób 
zapewniający bezpieczne i 
higieniczne warunki pracy, 
zapewnienie przestrzegania 
w zakładzie pracy przepisów 
oraz zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy, wydawania 

poleceń usunięcia uchybień w 
tym zakresie oraz kontrolować 
wykonanie tych poleceń, itd.

M a j ą c  n a  w z g l ę d z i e 
powyższe, uznać należy, że 
brak regulacji w tej materii 
może w praktyce powodować 
umożliwienie wykonywania 
obowiązków przez pomocnika 
rolnika w dużo gorszych warun-
kach od osób, które były lub są 
zatrudnianie przez tego samego 
rolnika na podstawie umów 
cywilnoprawnych. Dlatego 
też w ocenie autora niniej-
szej publikacji ustawodawca 
winien jak najszybciej dokonać 
zmian w ustawie o ubezpie-
czeniu społecznym rolników 
i zapewnić osobom wykonu-
jącym prace na podstawie 
umowy o pomocy przy zbiorach 
bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy.

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 długość 
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 dodatkowych infor-
macji w departamencie prawnym 
CDO24 pod numerem telefonu 
801 003 138. Pozostałe osoby 
zainteresowane posiadaniem 
ochrony prawnej zapraszamy 
do zapoznania się z ofertą 
CDO24 na stronie internetowej  
www.cdo24.pl.

Umowa o pomocy przy zbiorach  
– prawa i obowiązki stron umowy

Pomoż Frankowi

Franek, 6-letni syn naszego kolegi z Solidarności z kopalni 
Brzeszcze Tomasza Irzyka potrzebuje pilnie pomocy.  
Na początku wakacji 17 lipca 2018 roku lekarze z Górnoślą-
skiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach rozpoznali 
u chłopczyka rozlanego glejaka mózgu. To choroba, której 
wyleczenie w Polsce obecnie nie jest możliwe. Jedyna szansą 
dla Franka jest szukanie ratunku za granicą. Potrzebna jest 
natychmiastowa pomoc. Liczy się każdy dzień.

Nadzieję na wyleczenie chłopczyka daje m.in. Instytut 
Onkologiczny w Monterrey w Meksyku. Jednak koszty 
terapii są szacowane na ok. 900 tys. zł. To ogromna suma, 
której rodzina Franka nie jest w stanie sama zebrać. Potrzebne 
jest wsparcie ludzi dobrej woli. Potrzebna jest Solidarność.  
W imieniu Frania i jego rodziców bardzo o taką pomoc prosimy. 

 
Fundusze na leczenie są zbierane za pośrednictwem Małej 

Orkiestry Wielkiej Pomocy. 
Nr konta: 
66 1540 1115 2084 6046 6185 0003
BOŚ Bank S.A.
koniecznie z dopiskiem: „Darowizna – Franciszek Irzyk”.

Dziękujemy ludziom dobrej woli!
Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 
ZG Brzeszcze Tauron Wydobycie S.A. 
32-620 Brzeszcze, ul. Kościuszki 1
tel. 32/7165111 lub 7165488
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ROZBAWIŁO nas to
Wraca mąż wieczorem z pracy i 
pyta żony: 
– Mamy może coś smacznego 
na kolację? 
Żona uśmiecha się do niego zalotnie 
i pyta: 
– Mogę być ja? 
– Wiesz, że nie mogę tłustego…

***
– Ty wiesz, moja droga – oznajmia 
bakteriolog żonie – że jestem na 
tropie bardzo niebezpiecznego 
wirusa! 
Kiedy go odkryję i opiszę, możesz 
być pewna, że nazwę go Twoim 
imieniem.

***
Jasiu mówi do taty: 
– Tato, pójdziemy do cyrku?
– Nie mam czasu – mówi tata. 
– Ale tam będą klauni, akrobaci i lwy.
– Nie dzisiaj.
– I podobno jeszcze będzie tam 
goła pani na tygrysie. 
– No dobrze już synku, pójdziemy. 
Tata faktycznie bardzo dawno 
nie widział tygrysa.

***
Koleżanka do koleżanki:
– Znalazłam fajny sposób walkę 
z cellulitem.
– Jaki?
– Więcej jem, żeby się skóra napięła.

***
Przychodzi baba do lekarza i mówi:
– Panie doktorze, czy może mi 
pan zrobić EKG? Ostatnio bardzo 
mi pomogło!

***
Lekarz do pacjenta:
– Ma pan zgagę? 
– Nie panie doktorze, jestem 
kawalerem.

Znudzona żona, chcąc zwrócić na 
siebie uwagę, pyta uwodzicielsko:
– Kochanie, co cię bardziej we 
mnie pociąga: moja błyskotliwa 
inteligencja czy moje powabne 
ciało?
– Twoje  poczuc ie  humoru  
– mruknął mąż, zerkając znad 
gazety. 

***
Małżeństwo z czterdziestoletnim 
stażem leży sobie w łóżku tyłem 
do siebie i nagle odzywa się żona:
– Zygmunt, a pamiętasz, jak za 
młodu to mnie przed snem za 
rękę trzymałeś?
Wkurzony Zyga się odwraca i chwyta 
żonę za rękę. Potrzymał chwilkę i 
się odwrócił, na co żona znowu:
– A pamiętasz, jak mnie przed 
snem w policzek całowałeś?
Mąż już porządnie zdenerwowany 
odwraca się, cmoka żonę w policzek 
i z powrotem na drugi boczek.
– Zygmunt, a pamiętasz, jak mnie na 
dobranoc zawsze w uszko kąsałeś?
Facet wkurzony na maksa wstaje 
z łóżka...
– Zyguś, a ty gdzie się wybierasz?!
A ten warczy:
– Po zęby!

***
Żona wściekła na męża dzwoni 
na jego komórkę:
– Gdzie ty się szwędasz?
On na to spokojnie:
– Kochanie, czy pamiętasz ten 
sklep jubilerski, w którym ci się 
podobał ten złoty naszyjnik z 
perełką?
– Ależ oczywiście misiu – spuszcza 
z tonu żona.
– No to jestem w knajpie obok.

» NUDA, DŁUŻYZNA, NIC SIĘ NIE 
dzieje. Nawet sezon ogórkowy w mediach 
jest w tym roku jakiś nijaki taki. Poza 
sagą z pytonem tygrysim grasującym 
w okolicach stolycy i sinicami grasu-
jącymi w okolicach bałtyckich plaż, 
kompleta próżnia. Niedługo jednak 
się to skończy. Premier Mateusz ogłosił 
termin wyborów samorządowych i tym 
samym rozpoczął się okres kampanii 
wyborczej. To z kolei oznacza, że 
wszyscy kandydaci, partie, partyjki 
i komitety lokalne ruszą z kopyta w 
wyścigu o nasze głosy. Innymi słowy, 
już niebawem zatęsknicie za sinicami, 
nawet jeśli te wredne żyjątka zepsuły 
wam długo wyczekiwane wakacje. 

» KAMPANIA ROZPOCZĘŁA SIĘ 
formalnie, bo nieformalnie trwa już 
od wielu tygodni. Najintensywniej w 
Warszawie, o czym tzw. ogólnopolskie 
media plotą na okrągło, zupełnie nie 
przejmując się faktem, że wyścig o fotel 
gospodarza stołecznego ratusza nieko-
niecznie interesuje mieszkańców Katowic, 
Suwałk, czy Legnicy. W języku mediów 
pojawił się nawet specjalny termin 
określający okres, w którym kandydaci 
prowadzą kampanię, zanim ta oficjalnie 
i zgodnie z prawem się rozpocznie. 
Okazuje się, że jest to „prekampania”. 
Ciekawe, czy istnieje słowo określające 
czas, w którym politycy zajmują się 
uczciwą robotą, za którą im płacimy i 
czy kiedykolwiek będziemy mieli okazję 
tego słowa użyć. 

» PRZY OKAZJI PREKAMPANII 
przypomniały o sobie postacie, które, 
jak mogłoby się wydawać, już dawno 
odeszły do prehistorii polskiej polityki. 
Pamiętacie jeszcze takie nazwiska jak 

Danuta Hojarska czy Krzysztof Filipek? 
Otóż byli liderzy Samoobrony założyli 
ugrupowanie o nazwie Partia Chłopska 
i wystartują z list Sojuszu Lewicy Demo-
kratycznej w wyborach samorządowych. 
Jak stwierdził w jednym z wywiadów 
prominentny polityk Sojuszu, ma to: 
„uwiarygodnić SLD dla elektoratu 
wiejskiego”. W jednym z poprzednich 
wydań wieści utyskiwaliśmy, że szef 
SLD Włodek Czarzasty, niegdyś szczęś-
liwy posiadacz zapasowej wątroby, dał 
się sfotografować, jak ustala strategię 
wyborczą przy butelce wody mineralnej. 
Teraz, gdy poznaliśmy pomysł Sojuszu 
na pozyskanie wiejskiego elektoratu, 

podejrzewamy, że daliśmy się nabrać z 
tą mineralną na jakąś zasłonę dymną. 
 
» W TYM TYGODNIU NIE PISZEMY  
o przepychankach z ordynacją w wybo-
rach do Parlamentu Europejskiego. 
Wakacje jeszcze się nie skończyły, za 
oknem pogoda piękna, więc trzeba 
starać się odpoczywać od polityki jak 
najdłużej. Zanim prekampania na 
dobre przeistoczy się w kampanię i cały 
nasz polski powiat zostanie zaklejony 
wygładzonymi w „fotoszopie” podo-
biznami wszelkiej maści kandydatek i 
kandydatów. 

GOSPODZKI&PODRÓŻNY 

WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
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