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Ś
ląsko-Dąbrowska So-
lidarność negatywnie 
ocenia propozycje 
podwyżek cen bile-
tów przygotowane 

przez KZK GOP. Największy 
śląski przewoźnik chce, by 
nowa taryfa opłat komuni-
kacyjnych obowiązywała od 
marca lub kwietnia przyszłe-
go roku. Jeżeli projekt KZK 
GOP wejdzie w życie wzrosną 
przede wszystkim ceny bile-
tów jednorazowych w obrę-
bie jednego miasta, a także 
ceny biletów miesięcznych 
autobusowo - tramwajowych 
oraz biletów okresowych na 
okaziciela. 

Zdaniem Piotra Dudy, 
podwyżki te uderzą w naj-
uboższe grupy społeczne. – 
W wielu gminach naszego 
regionu wzrasta bezrobocie, 

wiele rodzin biednieje, ko-
lejna podwyżka cen biletów 
może ich sytuację jeszcze 
pogorszyć – mówi przewod-
niczący Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności. – Najdotkliwiej 
odczują to emeryci i renciści 
oraz rodziny wychowujące 
dzieci – dodaje przewodni-
cząca Regionalnego Sekre-
tariatu Służb Publicznych 
NSZZ Solidarność Urszula 
Kaczmarska.

Zdaniem związkowców, 
planowane podwyżki cen 
biletów nie idą w parze z ja-
kością usług świadczonych 
przez KZK GOP. – Autobusy 
często się psują, a stan przy-

stanków i systemu informacji 
wciąż pozostawia wiele do 
życzenia i znacznie odbiega 
od rozwiązań obowiązują-
cych w innych miastach np. 
w Krakowie czy Poznaniu – 
dodaje Piotr Duda.

AGNIESZKA KONIECZNY

Podwyżka cen biletów komunikacji miejskiej to uderzenie w najuboższe grupy społeczne 
– alarmuje Śląsko-Dąbrowska Solidarność.

NIE BĘDZIE ZGODY SOLIDARNOŚCI
NA PODWYŻKI CEN BILETÓW

Wprowadzenie 
podwyżek 
w wysokości 
proponowanej 
przez KZK GOP 
może oznaczać, 
że stanie się on 
jednym z najdroższych 
przewoźników w Polsce.

Informacja, że Opel pozosta-
nie w General Motors daje 
nadzieję, że ekonomia zwy-
cięży nad polityką i gliwicka 
fabryka, która jest najbardziej 
efektywnym zakładem Opla 
w Europie przetrwa trudne 
czasy – mówi Mirosław Rzeź-
niczek, wiceszef zakładowej 
Solidarności. 

W zeszłym tygodniu Rada 
Dyrektorów General Mo-
tors postanowiła nie sprzeda-
wać Opla kanadyjsko-rosyj-
skiemu konsorcjum Magna. 
Ta decyzja wywołała burzę 
w Niemczech i protesty niemie-
ckich związków zawodowych. 
W gliwickiej fabryce Opla de-

cyzję Rady Dyrektorów GM 
przyjęto z umiarkowanym 
optymizmem. – Może nie ma 
skakania pod sufi t, bo przy-
szłość jest wciąż niepewna, 
ale obawy są nieco mniejsze 
– ocenia wiceszef „S” w gliwi-
ckim Oplu.

– Problem z Magną polegał 
na tym, że konsorcjum nie 
chciało dać gwarancji, że nasz 
zakład będzie nadal funkcjo-
nował. Obawialiśmy się, że po 
przejęciu Opla przez Magnę 
fabryka w Gliwicach zostanie 
w ciągu najbliższych kilku lat 
zlikwidowana. Nie wiadomo 
jeszcze w jaki sposób GM bę-
dzie restrukturyzował Opla, ale 

wydaje się, że koncern mniej 
będzie się przejmował polity-
ką i niemiecko-rosyjskimi in-
teresami gospodarczymi, a na 
pierwszym planie postawi racje 
ekonomiczne. A to, z punktu wi-
dzenia pracowników gliwickiego 
zakładu, najlepsze rozwiązanie 
– podkreśla Rzeźniczek 

Związkowcy z zakładowej 
Solidarności w poniedziałek 
spotkali się z wiceminister 
gospodarki Grażyną Hen-
clewską, aby porozmawiać 
o wsparciu polskiej fabryki 
Opla przez polski rząd. Nie cho-
dzi o wsparcie fi nansowe, ale 
o wsparcie na wypadek, gdyby 
zagraniczni politycy próbowa-

li realizować swoje interesy 
poświęcając miejsca pracy 
w gliwickiej fabryce. Henclew-
ska zapewniła przedstawicieli 
Solidarności, że mogą na takie 
wsparcie liczyć.

Od początku kryzysu 
na rynku samochodowym, 
w związku z drastycznym 
obniżeniem produkcji,  pracę 
w gliwickiej fabryce i w fi rmach 
kooperujących straciło około 
1000 osób. W zeszłym tygodniu 
w zakładzie ruszyła seryjna 
produkcja Astry IV generacji. 
To daje nadzieję, że przyszłość 
fabryki zacznie się rysować 
w lepszych barwach.

GRZEGORZ PODŻORNY

Pracownicy gliwickiego Opla wierzą, że zwyciężą racje ekonomiczne

Proponowane przez KZK GOP podwyżki cen biletów nie idą w parze z jakością usług świadczonych 
przez największego przewoźnika na Śląsku

KZK GOP chce, by ceny 
biletów jednorazowych 
w granicach dwóch lub 
więcej sąsiadujących 
miast lub gmin oraz cen 
biletów miesięcznych 
typu SM i SC nie uległy 
zmianie. Wyższe natomiast 

miałyby być kary za jazdę 
„na gapę”.

Jednym z niewielu ko-
rzystnych rozwiązań propono-
wanych przez KZK GOP jest 
wprowadzenie możliwości 
płacenia za przejazd SMS-em 
lub kartą elektroniczną.

Przyszłość gliwickiej fabryki wciąż niepewna, ale GM wydaje się 
lepszy niż Magna

Foto: TŚD

Foto: kzkgop.pl
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INNI napisali

tylu głosujących zabrakło, by niedziel-
ne referendum w Gliwicach w sprawie 
odwołania prezydenta Gliwic Zygmunta 
Frankiewicza i tamtejszej rady miejskiej 
było ważne.
Do urn powinno się udać 30 proc. upraw-
nionych, tymczasem frekwencja wynio-
sła zaledwie 11,74 proc. Za odwołaniem 
Frankiewicza głosowało 16 020 osób, 
przeciw 1886 osób. Za odwołaniem rady 
miejskiej opowiedziało się 15 550 miesz-
kańców, natomiast przeciw – 2 223. 
Przeciwnicy Frankiewicza, którzy pod 
wnioskiem o przeprowadzenie referen-
dum zebrali ponad 15 tys. podpisów, 
zarzucili mu m.in. arogancki styl spra-
wowania władzy, nierozwiązany przez 
lata problem tranzytu ciężarówek przez 
miasto, a przede wszystkim, likwidację 
komunikacji tramwajowej.

LICZBA tygodnia

14 729

Żeby pracować
jesteśmy gotowi 
dojeżdżać nawet 
setki kilometrów

M
ateusz Zaczyński z Lublina od 
dwóch lat swój każdy dzień 
zaczyna o 4.30 rano. Wstaje 

tak wcześnie, bo o 5.15 ma pociąg do 
Warszawy. Dojazd do stolicy zajmuje 
mu 2 godziny i 37 minut. Jeżeli po-
ciąg nie ma opóźnienia, to Zaczyński 
ma jeszcze kilka minut, by w drodze 
do pracy kupić kawę. O 17.15 siedzi 
z powrotem w pociągu, tym razem 
do Lublina.

W domu jest chwilę po 20. – Na 
początku było ciężko, ale już się przy-
zwyczaiłem – opowiada Zaczyński, 
który pracuje jako informatyk. Choć 
codziennie na podróżach do pracy 
traci blisko 6 godzin, nie chce prze-
prowadzić się do Warszawy. – Kocham 
Lublin, a poza tym wcale nie jestem 
pewien, jak długo jeszcze będę pra-
cował w Warszawie. Co będzie, jeśli 
kupię sobie w stolicy mieszkanie, 
a potem za rok czy dwa znajdę pracę 
w Krakowie? – tłumaczy.

Podobnie jak on, choć nie zawsze 
aż tak długo, dojeżdża do pracy już co 
czwarty pracownik. – Wyniki badań 
bardzo nas zaskoczyły – przyznaje 
rzecznik Głównego Urzędu Staty-
stycznego Wiesław Łagodziński. – Do 
tej pory porównywano nas do ciągle 
podróżujących za pracą Amerykanów 
i martwiono się, że Polacy nie są tak 
mobilni. A tymczasem okazało się, że 
jest zupełnie inaczej. W ponad 600 
polskich gminach więcej niż 80 proc. 
pracujących mieszkańców dojeżdża 
do pracy w innej gminie – dodaje Ła-
godziński. (…) 

Zdaniem eksperta ds. rynku pracy 
Dominiki Staniewicz, ludzi dojeżdżają-
cych do pracy może być jeszcze więcej, 
niż podaje GUS. – Przecież jest wiele 
osób, które mieszkają w dużych mia-
stach i codziennie przejeżdżają kilka-

dziesiąt kilometrów w drodze do biura. 
I wcale nie opuszczają przy tym własnej 
gminy – dodaje Staniewicz.

Polska znalazła się w fazie typowej 
dla reformujących się gospodarek. Lu-
dzie znajdują dobrą pracę, ale nie stać 
ich jeszcze na to, by kupić lub wyna-
jąć mieszkanie w jej pobliżu. Wraz 
z poprzednim systemem skończyło 
się jednak przypisanie ludzi na całe 
życie do jednej pracy, mieszkania czy 
miasta – mówi Leszek Gilejko, socjo-
log ekonomii. Doskonale widać to na 
dworcach kolejowych, gdzie codziennie 
o 6 – 7 rano tłumy ledwo mieszczą się 
do wagonów. Podobnie jest w mniej-
szych miejscowościach, gdzie prywatni 
właściciele busów specjalnie układają 
trasy i godziny odjazdów, by odpowia-
dały one ludziom dojeżdżającym do 
pracy. Ten trend zauważyło już wiele 
agencji pracy, które rekrutacje prowa-
dzą w miejscowościach oddalonych 
nawet o 60 – 70 km od zakładu, który 
szuka pracowników.

– Mamy do czynienia z ogromnym 
ruchem. Niech te 2,3 mln pracowników 
w drodze do i z pracy spędzi dziennie 
po 2 godziny, to miesięcznie daje już 
90 mln godzin, które mogliby przezna-
czyć na życie rodzinne, rozrywkę czy 
samorozwój. To pokazuje, jak bardzo 
zależy nam na pracy i do jakich wyrze-
czeń jesteśmy zdolni, by ją zatrzymać 
– dodaje Gilejko.

» Dziennik Gazeta Prawna, 
4 listopada 2009, Sylwia Czubkowska

Miłość i cynizm

O
d dawna twierdzę, że uwiel-
bienia Polaków dla Donalda 
Tuska nie ma sensu rozpatrywać 

w kategoriach racjonalnych.
Po prostu, jak to słusznie zauważyła 

Manuela Gretkowska, „Polska jest ko-
bietą” – Tusk zaś tym facetem, który 
doskonale wie, gdzie są jej czułe punk-
ty. A jak kobieta się zadurzy, wybacza 
wszystko – niech pije, niech kłamie, aby 
tylko pięknie, niech nawet podkrada 

biżuterię. Oczywiście, pewnego dnia 
zadurzenie się kończy. Ale na razie nic 
nie zmusza Tuska i jego ekipy do smu-
cenia się, że taka chwila nadejdzie.

Przeciwnie – szybujące sondaże 
najwyraźniej rozzuchwaliły Platfor-
mę i przekonały ją, że może wszystko. 
Pokazuje to sposób, w jaki ukręciła 
łeb aferze hazardowej. Z jednej strony 
postulowaną komisję zamieniła w pa-
rodię, redukując udział w niej PiS do 
„loży szyderców”, z drugiej – forsuje 
w dzikim tempie ustawę, której założe-
nia zupełnie unieważniają przedmiot 
dochodzenia komisji.

Zakochana w swym premierze Pol-
ska pewnie nie weźmie mu za złe, że 
po pięknych zapowiedziach nawet nie 
próbował długo zachowywać pozorów, 
jakoby zależało mu na ujawnieniu 
prawdy. Zresztą nawet jeśli tak brutalne 
„zamiecenie” afery zaszkodzi wizerun-
kowi władzy, to i tak przecież mniej, 
niż zaszkodziłaby komisja z prawdzi-
wego zdarzenia i wnikliwe, jawne oraz 
długotrwałe badanie przez nią praw-
dziwego przebiegu zdarzeń.

W tym kontekście trzeba się zgodzić 
z Leszkiem Millerem, gdy twierdzi, że 
stracił władzę, bo przyznał, iż afery, które 
były, były w istocie. Gdyby twardo po-
szedł w zaparte i użył posiadanych sił, 
by nie dopuścić do żadnych śledztw 
ani komisji, rządziłby do dziś.

» blog.rp.pl/ziemkiewicz, 
 8 listopada 2009 

TRZY pytania
Piotr Duda, przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności 

Albo związek, albo partia polityczna 
Co jakiś czas pojawiają się pomysły, 
by Solidarność znów zaangażowała 
się w politykę. Takie głosy dało się 
też słyszeć podczas niedawnego Kra-
jowego Zjazdu Delegatów…

Jestem przeciwnikiem takiego po-
mysłu. Dwa razy nie wchodzi się do 
tej samej rzeki. Przypomnijmy sobie 
tylko historię AWS. Nie wolno dopuś-
cić, by znów doszło do pomieszania ról. 
Albo jesteśmy związkiem zawodowym 
albo partią polityczną. Zbyt długo i z 
wielkim mozołem odbudowywaliśmy 
w ostatnich latach wizerunek Soli-
darności jako związku zawodowego 
troszczącego się o prawa pracownicze, 
by teraz znów wchodzić bezpośrednio 
w politykę. Poza tym nie chciałbym, 
by Solidarność znów została wykorzy-
stana. Pamięć ludzi, którzy traktują 
szyld związku tylko jako trampolinę 
wyborczą, jest krótka. Wielu szybko 
zapomina, skąd pochodzi i komu za-
wdzięcza swą pozycję. 

 

Jak więc powinny wyglądać relacje 
Solidarności z partiami politycznymi? 

Nie ma partii, z którą w 100 procen-
tach byłoby nam po drodze. Choćby 
Prawo i Sprawiedliwość. Myśleliśmy, 
że PiS spełni większość  naszych ocze-
kiwań. Było jednak inaczej. Paweł 
Poncyliusz, który zarządzał polskim 
górnictwem, jako wiceminister go-
spodarki był antyzwiązkowy, a nawet 
antysolidarnościowy. Dlatego sceptycz-
nie patrzę też na spisywania jakichś 

kontraktów z partiami. Kiedy partia 
dostaje władzę, to życie pewne sprawy  
koryguje. Dlatego to my powinniśmy 
wykorzystywać w pozytywnym zna-
czeniu tego słowa partie dla naszych 
celów związkowych i pracowniczych, 
a nie odwrotnie.
Wcześniej niż wybory parlamentarne 
będziemy jednak mieli samorządowe. 
Śląsko-Dąbrowska Solidarność zaan-
gażuje się w nie bardziej aktywnie? 

W naszych małych ojczyznach trzeba 
próbować. Nawet z list kół wędkarskich 
czy klubów osiedlowych. Przekonuję 
członków Związku, by kandydowali, bo 
startując z różnych list mamy większe 
szanse na wprowadzenie dużej liczby 
ludzi do samorządu i stworzenie w nim 
lobby związkowego. Oni nie zawodzą. 
Ze Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności 
wywodzi się sporo radnych sejmiku, 
powiatów czy gmin. Zazwyczaj mo-
żemy na nich liczyć.

WG

To my powinniśmy 
wykorzystywać 
partie dla naszych 
celów związkowych 
i pracowniczych, a nie 
odwrotnie.

Działająca przy Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności
Fundacja im. Grzegorza Kolosy będzie pomagać 
w uczeniu dzieci zasad bezpieczeństwa w ruchu
 drogowym. 

Fundacja została jednym ze sponsorów akcji „2009 – rok 
pieszego”, organizowanej przez śląską policję. – Statystyka 
wypadków z udziałem pieszych jest przerażająca. W naszym 
regionie w ostatnich latach liczba pieszych zabitych w wy-
padkach samochodowych wynosi ok. 40 proc. ogółu ofi ar 
– mówi zastępca komendanta Śląskiej policji podinspektor 
Andrzej Kukuła. 

By uczyć dzieci, jak bezpiecznie poruszać się po chodni-
ku i ulicy, śląska policja przygotowała fi lm „Sznupek radzi, 
jak być bezpiecznym na drodze”. Wzięła w nim udział 
Majka Jeżowska, kultowa piosenkarka dziecięca. Głównym 
bohaterem jest jednak Sznupek – policyjny pies – maskotka, 
znany wcześniej m. in. z odwiedzin chorych dzieci 
w szpitalach. 

W fi lmie Sznupek jest dla dzieci nauczycielem zasad bez-
piecznego przechodzenia przez przejście dla pieszych, prze-
strzega przed jazdą na rolkach w niebezpiecznych miejscach, 
zachęca do skorzystania z pomocy dorosłych w trudnych sytu-
acjach. Całość kończy się uroczystą obietnicą przestrzegania 
tych zasad.

– Ten fi lm to świetny pomysł, razem z córką już go obej-
rzałyśmy – zachwala kierownik biura fundacji Wioletta 
Sznapka – Na pewno spodoba się też naszym fundacyjnym 
podopiecznym. 

Fundacja ze swoich środków kupiła kilka tysięcy płyt 
z fi lmem. Część płyt trafi  na organizowane dla dzieci kolonie. 
Będą towarzyszyć maluchom w podróży autokarem, 
w kolonijnych świetlicach, jako nagrody w konkursach. Inne 
z powrotem trafi ły do policji. Pomogą funkcjonariuszom w na-
uczaniu dzieci zasad bezpiecznego poruszania się po drodze.

WG

Fundacja pomaga 
Sznupkowi

Foto: internet
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Ze smutkiem informujemy, że 6 listopada 2009 r. 
po długiej i ciężkiej chorobie odszedł do Pana 

nasz Kolega

Ś.P.

 JERZY CZEPKOWSKI. 
Zmarł  w wieku 53 lat na emigracji w Blackfoot

w Stanach Zjednoczonych.  

Górnik Kopalni Andaluzja w Piekarach Śląskich-Brzozowicach, 
był członkiem I Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 

Kopalni Andaluzja oraz członkiem Komitetu Strajkowego 
w grudniu 1981 r. Za udział i organizację strajku w stanie 
wojennym został skazany na 3 lata pozbawienia wolności. 

Więziony w Zakładzie Karnym w Raciborzu, 
Strzelcach Opolskich i Kłodzku.

Był członkiem Związku Więźniów Politycznych 
Okresu Stanu Wojennego 1981-1989.

Informujemy, że urna z prochami zostanie przywieziona 
do Polski. O terminie i miejscu ceremonii pogrzebowej

poinformujemy w terminie późniejszym.  

Rodzinie Zmarłego
 

w imieniu Zarządu i wszystkich członków ZWPOSW 
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Niech spoczywa w pokoju. 
Cześć Jego Pamięci.  

O
fi cjalnie Święto 
Niepodległości 
przywrócone 
zostało przez 
Sejm IX kaden-

cji 15 lutego 1989 roku, cho-
ciaż formalnie nigdy nie zo-
stało zniesione. W czasach 
PRL dzień 11 listopada był 
zwykłym dniem roboczym. 
Zawsze jednak było to świę-
to głęboko tkwiące w świa-
domości Polaków. Jednak 
przez wiele lat jego obcho-
dy organizowano głównie 
w kościołach, gdzie odprawia-
ne były msze św. w intencji 
Ojczyzny. Gromadziły się na 
nich środowiska opozycyjne 
i kombatanckie.

Dopiero w 1978 roku 
komunistyczna władza po 
raz pierwszy podjęła próbę 
zorganizowana ofi cjalnych 
uroczystości. Datę obcho-
dów 60. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości 
wyznaczono na 6 listopa-
da, w rocznicę powołania 
przez Ignacego Daszyń-
skiego rządu lubelskiego. 
W tym dniu odbyło się uro-
czyste posiedzenie Sejmu, 
podczas którego Edward 
Gierek przekonywał, że 
„odzyskanie niepodległo-
ści było możliwe dzięki re-
wolucji październikowej”. 
Odpowiedzią na te słowa 

były niezależne obchody 
zainicjowane przez Ruch 
Obrony Praw Człowieka 
i  Obywatela (ROPCiO) 

m. in. w Warszawie i w 
Krakowie. Wtedy milicja 
nie interweniowała.

Inaczej było rok później, 
gdy niezależne obchody 
zorganizowane zostały na 
większą skalę. Największe 
uroczystości odbywały się 
w Warszawie. Rozpoczęły 
się mszą św. w katedrze 
św. Jana, po której uformo-
wał się pochód zmierzają-
cy w kierunku Grobu Nie-
znanego Żołnierza. Próby 
zatrzymania go i rozbicia 

przez SB nie powiodły się. 
Przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza złożone zostały 
wieńce, doszło też do pa-
triotycznych przemówień, 
po których przywódcy ma-
nifestacji, m.in. Andrzej 
Czuma (do niedawna mi-
nister sprawiedliwości) zo-
stali zatrzymani przez mi-
licję. Do zatrzymań doszło 
w Krakowie, gdzie pochód 
został rozbity. Zamiesz-
ki miały miejsce również 
w Gdańsku.

W Katowicach do dra-
matycznych wydarzeń 
doszło w 1988 r. Po mszy 
w intencji Ojczyzny od-
prawionej w katowickiej 
archikatedrze kilkutysięcz-
ny pochód, który usiłował 
dojść do centrum miasta, 
został zaatakowany przez 
zomowców. Manifestanci 
próbowali się bronić, ale 
zepchnięci zostali z powro-
tem w pobliże katedry. Tam 
otoczeni szczelnym kordo-
nem milicji kontynuowali 

wiec. Kolejna próba prze-
dostania się do centrum 
miasta nie powiodła się. 
W jej trakcie doszło do 
drugiego brutalnego ataku. 
Po nim część demonstran-
tów schroniła się w kate-
drze, w której rozpoczęli 
protest głodowy. W tym 
dniu do interwencji mi-
licji doszło także na uli-
cach Gdańska i Poznania, 
gdzie ZOMO biło nawet 
staruszki.

AGNIESZKA KONIECZNY

Oferta dla wszystkich 
organizacji zakładowych

Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności”.

Ponad 33% rabatu na dwie znakomite pozycje wydawni-
ctwa Biały Kruk:

„Ksiądz Jerzy Popiełuszko. 1947-
1984, Walka, Męczeństwo, Pamięć” 
– jedyny w Polsce album biografi czny 
upamiętniający 25. rocznicę męczeńskiej 
śmierci ks. Popiełuszki. Książka stanowi 
wkład do starań o wyniesienie Sługi 
Bożego, ks. Jerzego, na ołtarze.
Album w specjalnej hurtowej cenie 59 zł, 
zamiast detalicznej 89 zł.

oraz

„Niezłomni. Wspólne dzieje Kardy-
nała Wojtyły i Prymasa Tysiąclecia” 
– drugie wydanie albumu o dwóch 
nieugiętych kardynałach, wielkich ka-
płanach i patriotach. Unikatowe zdję-
cia i wstęp autorstwa kardynała Karola
Wojtyły.
Tu również specjalna hurtowa cena 59 
zł, zamiast 89 zł

Obie pozycje można zamawiać w Biurze Administracyjnym 
ZR Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności” albo bezpośrednio 
w wydawnictwie BIAŁY KRUK Sp. z o.o. ul. Szwedzka 38, 
30-324 Kraków, tel./fax:012 260 32 40, www.bialykruk.
pl, e-mail:  handlowy@bialykruk.pl.

Przez wiele lat święto odzyskania przez Polskę niepodległości nie było świętem państwowym. Ale Polacy 
nie zapomnieli. Obchodzili to święto w kościołach.

Święto Niepodległości ocalało, 
bo trwało w pamięci Polaków

Rodzina i przyjaciele z So-
lidarności uczcili pamięć 
zmarłego 2 lata temu Wła-
dysława Molęckiego.

Podczas rocznicowej mszy 
św. homilię wygłosił ks. Gabriel 
Molęcki, syn Władysława. Na-
wiązał w niej do własnych do-
świadczeń – niespodziewanej 
choroby w rodzinie, śmierci 
bliskiej osoby. –  Każdy z nas 
ma plany na jutro. Człowiek 
żyjący pełnią życia zapewne 
nie myśli, że kiedyś nadejdzie 
dzień śmierci. A ona po prostu 
przychodzi i nigdy nie wiemy 
kiedy będzie ten ostatni dzień – 

mówił syn zmarłego w 2007 
roku wiceprzewodniczącego 
Zarządu Regionu, wieloletnie-
go szefa Solidarności w Hucie 
Katowice. 

Mszę poprzedziły uroczy-
stości na cmentarzu w Żarkach. 
Zmarłego wspominał szef 
Śląsko-Dąbrowskiej „S” Piotr 
Duda. Mówił o jego zasługach 
dla Śląsko-Dąbrowskiej Soli-
darności. Przede wszystkim 
wspominał go jednak jako 
swego przyjaciela, ciepłe-
go i życzliwego wszystkim 
człowieka. 

WOJ

Ona po prostu  przychodzi

Niezależne obchody 
11 Listopada 
zorganizowane 
zostały dopiero 
w 1978 roku przez 
rodzącą się opozycję 
demokratyczną. 

Tymi samochodami esbecy wjeżdżali w tłum manifestantów w Katowicach

Foto: album XX lat Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej
11 listopada 1918 roku 
Rada Regencyjna utwo-
rzona przez dwóch by-
łych zaborców, Austrię
i Niemcy, przekazała 
naczelne dowództwo 
wojsk polskich Józefo-
wi Piłsudskiemu. Tym 
samym po 123 latach 
zaborów Polska odzy-
skała niepodległość
i „powróciła” na mapę 
Europy.

Przeddzień decyzji Rady 
Regencyjnej, Józef Piłsudski 
wrócił z więzienia w Magde-
burgu i został naczelnikiem 
tworzącego się państwa pol-
skiego. Odrodzenie Rzeczpo-
spolitej było możliwe dzięki 
klęsce wszystkich zaborców 

na frontach I wojny świa-
towej. 

Już kilka dni wcześniej, 
w nocy z 6 na 7 listopada 
w Lublinie powołany został 
Tymczasowy Rząd Ludowy 
Republiki Polskiej, którym kie-
rował Ignacy Daszyński.

14 listopada Rada Re-
gencyjna rozwiązała się prze-
kazując Piłsudskiemu władzę 
cywilną. Podporządkował mu 
się również rząd Daszyń-
skiego.

Józef Piłsudski powo-
łał nowy rząd. 22 listopada 
ogłosił się Naczelnikiem Pań-
stwa Polskiego. W 1937 roku 
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 
ustanowił 11 Listopada świę-
tem narodowym.

Mszę za Władysława Molęckiego odprawił jego syn Gabriel

Foto: Jacek Zom
m

er
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Sosnowiec
» ZAŁOGA HUTY „BĘDZIN” zamierza 
utworzyć spółkę pracowniczą na bazie mająt-
ku likwidowanego zakładu. Zadłużenie huty 
wobec 180 wierzycieli wynosi ok.15 mln. zł.
Projekt utworzenia spółki zyskał akceptację li-
kwidatora zakładu, któremu udało się znaleźć 
fi rmę zainteresowaną inwestycjami w hucie. 
– Na razie nie chcemy ujawniać, kto jest poten-
cjalnym inwestorem. Ważne, że zadeklarował 
chęć wykupienia od Skarbu Państwa wszyst-
kich akcji zakładu. A przed nami cały ogrom 
spraw proceduralnych. Przede wszystkim 
musimy przeprowadzić ankietę wśród załogi. 
Wtedy przekonamy się, ile osób zgłosi akces do 
spółki pracowniczej – mówi Stanisław Pawelec, 
przewodniczący zakładowej Solidarności.

Jastrzębie Zdrój
» POSIEDZENIE ZWIĄZKOWCÓW z Soli-
darności Zakładu Odmetanowywania Kopalń 
w Jastrzębiu poświęcone było aktualnej sytu-
acji w przedsiębiorstwie. W zebraniu udział 
wzięli wiceprzewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności Ryszard Drabek i Daniel Jaromin 
z Biura ds. Rozwoju Związku Zarządu Regionu.

» PODCZAS ZEBRANIA przedstawicieli 
jastrzębskiego Biura Terenowego i Tereno-
wej Sekcji Problemowej NSZZ Solidarność 
Miasta Jastrzębie Zdrój związkowcy omówili 
aktualną sytuację w zakładach pracy z ob-
szaru działania BT. Kierująca Biurem Danuta 
Jemioło przedstawiła zebranym relację z Kra-
jowego Zjazdu Delegatów oraz informacje 
z Zarządu Regionu.

Gliwice
»ZWIĄZKOWCY Z GLIWICKIEGO 
Biura Terenowego, wspólnie z psychologa-
mi z Państwowej Inspekcji Pracy, zorganizo-
wali szkolenie na temat mobbingu w pracy.

Bytom
W SIEDZIBIE BIURA TERENOWEGO 
w Bytomiu odbyły się dwa szkolenia za-
kresu psychologii pracy. Zajęcia prowadzili 
specjaliści z Państwowej Inspekcji Pracy.

Z BIUR 
terenowych

T
o skok na kasę 
przyszłych eme-
rytów – tak Hen-
ryk Nakonieczny, 
ekspert Solidar-

ności w Komisji Trójstron-
nej ocenia rządowy plan 
zmian w systemie emery-
talnym. Rząd w mediach 
ogłosił, że chce, aby od 
1 stycznia 2010 r. otwarte 
fundusze emerytalne (OFE) 
dostawały nie 7,3 proc. na-
szej składki emerytalnej, 
lecz tylko ok. 3 proc. 

– Chodzi o szybkie 
załatanie budżetu, ale to 
tylko odsuniecie problemu 
w czasie. Ruch wyłącznie 
polityczny, związany ze 
zbliżającymi się wyborami 
prezydenckimi. Autorzy 
skoku nie przejmują się 
tym jak będą wyglądały 
emerytury ich wyborców 
za kilkanaście lat. W dodat-
ku, jak podkreśla Henryk 
Nakonieczny, wszystko 
dzieje się za plecami stro-
ny społecznej. Od miesięcy 
Komisja Trójstronna pra-
cuje nad tym jak poprawić 
obecny system,  jak napra-
wić to, co zepsuły wszyst-
kie dotychczasowe rządy. 
Tymczasem obecny rząd, 
nie patrząc na efekty tych 
prac, chce przeprowadzić 
rewolucję, która podważa 
sens istnienia OFE i sens re-
formy emerytalnej sprzed 
10 lat – mówi ekspert So-
lidarności. 

Od lat większość pracu-
jących Polaków odkłada 
pieniądze na swoje eme-
rytury w ZUS-ie i OFE. 
Z naszych bieżących składek 
są wypłacane świadczenia 
dla obecnych emerytów. 
Pieniędzy nie wystarcza, 
więc co roku budżet dokłada 
do Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych dziesiątki mi-
liardów złotych. Zdaniem 
Nakoniecznego plan jest 
taki, aby chwilowo dokładać 
znacznie mniej zabierając 
OFE i skredytować budże-
tową dziurę składkami 
emerytalnymi. – A potem? 
Potem to już będzie prob-
lem innego rządu – grunt, 
żeby Donald Tusk został 
prezydentem – ocenia eks-
pert związkowy.

– Na pewno nie bronimy 
OFE , bo choćby wysokość 
prowizji jakie pobierają te 
prywatne fundusze budzi 
ogromne zastrzeżenia, ale 
ten system trzeba naprawiać, 
a nie burzyć – mówi Piotr 
Duda, szef Śląsko-Dąbrow-
skiej Solidarności. Śmieszy 
go argument ministra fi nan-
sów Jacka Rostowskiego, że 
zapowiadana zmiana ma na 
celu zwiększenie emerytur. 
– To z daleka pachnie obłu-
dą. Pierwszy raz słyszę, żeby 
minister fi nansów walczył 

o wyższe emerytury dla 
podatników, zwykle jego 
priorytetem są jak najniż-
sze – dodaje Duda. 

– Zażądaliśmy pilnych 
wyjaśnień od przedstawicieli 
strony rządowej w sprawie 
niekonsultowanych ze stro-
ną społeczną, a ogłoszonych 
w mediach planów rewolucji 
w systemie emerytalnym. Te 
wyjaśnienia mamy usłyszeć 
w najbliższy poniedziałek 
podczas posiedzenia Ko-
misji Trójstronnej – mówi 
Henryk Nakonieczny. 

Jak mówią związkowcy, 
jeśli polepszanie systemu 
emerytalnego w Polsce 
będzie wyglądać tak jak 
wygląda w wydaniu obec-
nego rządu, to wkrótce 
w naszym kraju zasłużona 
emerytura i odpoczynek po 
latach pracy będą dostęp-
ne tylko dla nielicznych. 
Większość ludzi w wieku 
emerytalnym będzie miała 
do wyboru, albo umrzeć 
z przepracowania, albo 
z głodu.

GRZEGORZ PODŻORNY

Rząd chce załatać budżetową dziurę kosztem przyszłych emerytów – alarmują związkowcy.

PREZYDENCKIE WYBORY 
ZJEDZĄ NASZE EMERYTURY

Dyskutowana od blisko 
dwóch lat zmiana zasad 
określania reprezentatyw-
ności powoli nabiera realne-
go kształtu. Zmiany mają 
dotyczyć jednak nie tylko 
związków zawodowych, 
ale także organizacji pra-
codawców. 

 Do tej pory za reprezenta-
tywne organizacje pracodaw-
ców uznawano te największe, 
czyli zatrudniające w nale-
żących do nich fi rmach naj-
większą liczbę pracowników. 
Liczyły się więc tylko Polska 
Konfederacja Pracodaw-
ców Prywatnych Lewiatan, 
Konfederacja Pracodawców 
Polskich, Związek Rzemio-
sła Polskiego oraz Business 
Centre Club.

  Solidarność chce to 
zmienić. Reprezentatywne 
byłyby nie tylko organiza-
cje pracodawców, którzy 
w swoich fi rmach zatrudnia-
ją najwięcej pracowników. 
Reprezentatywne mogły-
by być również mniejsze 
związki pracodawców pod 
warunkiem, że  są w stanie 
zawierać układy ponadzakła-
dowe.  Kluczową zmianą ma 

być wprowadzenie właśnie 
tego pojęcia – zdolności do 
zawierania układów pona-
dzakładowych. Tego zapisu 
na próżno szukać w polskim 
prawodawstwie. 

To byłaby zmiana dość 
rewolucyjna. Partnerem 
w dialogu ze związkami 
nie byłyby już największe 
organizacje pracodawców, 
które często nie przejawia-
ją żadnej chęci porozumie-
nia ze stroną społeczną. 
Zamiast nich pojawiłyby 
się mniejsze organizacje, 
z którymi można  prowadzić 
rzeczywisty dialog i realnie 
negocjować treść układów 
ponadzakładowych. 

Solidarność opowiada się 
również za zmianami w pra-
wie związkowym. Prawo do 
wszczynania i prowadzenia 
sporów zbiorowych, negocjo-
wania i zawierania układów 
zbiorowych, uzgadniania 
regulaminów pracy i innych 
aktów prawa wewnątrzza-
kładowego miałyby tylko 
reprezentatywne zakładowe 
organizacje związkowe. Jeśli 
w zakładzie działa związek 
nienależący do jednej z trzech 

organizacji reprezentatyw-
nych na szczeblu krajowym 
(Solidarności, OPZZ, lub 
Forum ZZ) to będzie mu-
siał mieć dwa razy więcej 
członków niż reprezenta-
tywne, by móc prowadzić 
negocjacje. 

– Zmiana zasad repre-
zentatywności ma służyć 
konsolidacji ruchu związ-
kowego na poziomie za-
kładu pracy – podkreśla dr 
Marcin Zieleniecki, ekspert 
Biura Prawnego Komisji 
Krajowej.

 NSZZ „S” postuluje rów-
nież wprowadzenie możliwo-
ści zrzeszania pracowników 
zatrudnionych na innych 
zasadach niż stosunek pracy, 
np. osób samozatrudnionych. 
Ponieważ pracodawcy mają 
możliwość wpisywania składki 
na rzecz swoich organizacji 
w koszty działalności fi rmy, 
Solidarność uważa, że podob-
nie związkowcy, powinni 
mieć możliwość odpisania 
od podatku składki związ-
kowej, tak jak darowizny 
na rzecz organizacji pożytku 
publicznego.

DZIAŁ INFORMACJI KK, WG

– Jeżeli nie zmieni się sytuacja 
ekonomiczna górnictwa węgla 
kamiennego i sposób zarządza-
nia tą branżą, to wkrótce może 
dojść do bardzo poważnej akcji 
protestacyjnej – ostrzegają lide-
rzy górniczej Solidarności.

Coraz głośniej w Solidarności 
mówi się o dużych problemach, 
przed którymi branża może sta-
nąć na początku przyszłego roku. 
Związkowcy są zaniepokojeni 
informacjami na temat kształ-
tu przyszłorocznych planów 
techniczno – ekonomicznych 
poszczególnych spółek. Spółki 
zaczęły konkurować pomiędzy 
sobą, co prowadzi niestety do źle 
rozumianej kreatywności. Przede 
wszystkim w sferze księgowej. 
Tymczasem kondycja branży jest 
zła, co widać np. po wskaźnikach 
płynności finansowej, która w 
górnictwie jest fatalna. Pod tym 
względem prym wiedzie Kato-
wicki Holding Węglowy.

– Cały czas toczy się również 
dziwna gra o ceny węgla pomię-
dzy naszą branżą a energetyką. 
Górnictwo chce utrzymać ceny 
z zeszłego roku. Tych z kolei 
energetyka nie chce zaakcep-
tować i wstrzymuje się od za-
wierania długoterminowych 

kontraktów. Wciąż straszy, że 
znajdzie tańszych dostawców 
węgla – mówi Dominik Kolorz, 
szef górniczej Solidarności.

Tymczasem rząd planuje przy-
znać 400 mln zł z rezerwy celowej 
na pomoc publiczną związaną 
z inwestycjami początkowymi 
w górnictwie węgla kamien-
nego. Związkowcy wskazują, 
że na tę decyzję niewątpliwie 
miała wpływ wrześniowa tra-
gedia w kopalni „Wujek-Śląsk” 
w Rudzie Śląskiej, ale jednocześ-

nie przyznają, że rządowe plany 
finansowe wobec górnictwa 
w pewnym stopniu uspokoiły 
nastroje w branży.

Dlatego do czasu sejmowej 
dyskusji nad budżetem na 
2010 r. górnicza Solidarność 
przyjęła wyczekującą postawę. 
Związkowcy chcą mieć pew-
ność, że obiecane 400 mln zł 
rzeczywiście  przeznaczone zo-
staną na inwestycje początkowe 
w górnictwie.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Nowe zasady reprezentatywnościZłe rokowania dla górnictwa

Górnicy czekają na spełnienie rządowej obietnicy – 400 mln zł na 
inwestycje początkowe

Foto: M
. Jurkow

ski

Foto: internet

– Na pewno nie 
bronimy OFE, bo 
choćby wysokość 
prowizji jakie 
pobierają te 
prywatne fundusze 
budzi ogromne 
zastrzeżenia, ale 
ten system trzeba 
naprawiać, a nie 
burzyć – mówi 
Piotr Duda, szef 
Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności.

Kolejna rewolucja w systemie emerytalnym może spowodać, że tylko nieliczni polscy emeryci 
będą mogli tak wypoczywać po latach ciężkiej pracy
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D
o  stolicy  pojecha-
li przedstawicie-
le „Solidarności” 
służby zdrowia 
z regionów: Ślą-

sko-Dąbrowskiego, Podbeski-
dzie i Częstochowa. Wszyscy 
od kilku tygodniu działają 
w Międzyregionalnym Komite-
cie Protestacyjno-Strajkowym. 
Domagają się przede wszyst-
kim większych nakładów na 
śląskie szpitale. 

Na ten temat również 
rozmawiali w zeszłą środę 
z minister zdrowia. Z jakim 
skutkiem? Ze strony Ewy 
Kopacz padły obietnice do-
datkowych środków dla 
naszego regionu. Głównym 
ich źródłem ma być 67 mln 
zł przekazanych śląskiemu 
oddziałowi przez prezesa 
NFZ. Początkowo pieniądze 
te miały być przeznaczone 
głównie na refundacje leków 
i podstawową opiekę zdrowot-
ną. Po rozmowach ze związ-
kowcami zapadła decyzja, że 
zostaną skierowane w całości 
na leczenie szpitalne. 

Do naszego regionu trafi  
również dodatkowe 80 mln 
zł. To środki z tzw. migracji, 
czyli zapłata za leczonych 
u nas pacjentów z innych 
województw. 20 mln z tej 
kwoty przekazanych zo-
stanie do szpitali, pozostałe 
pieniądze zostaną przezna-
czone na refundację leków 
i podstawową opiekę zdro-
wotną. 

Minister Zdrowia zapo-
wiedziała, że z racji „przy-
krótkiej kołdry” w przyszłym 
roku Fundusz będzie unikał 
zawierania kontraktów z cał-
kiem nowymi oferentami. 

Poinformowała też, że przy-
szłoroczny budżet śląskiego 
NFZ, wstępnie określony na 
poziomie 6.665.388.000 zł, 
będzie niższy w stosunku do 
tegorocznego o ok. 190 mln. 
Padło zapewnienie o możli-
wości jego zwiększenia. 

– Według naszych obliczeń 
dziura w budżecie śląskiego 
NFZ jest większa i wynosi 
ok. 300 mln zł – komentuje 
tymczasem Halina Cierpiał, 
przewodnicząca Regionalnego 
Sekretariatu Ochrony Zdro-

wia Śląsko-Dąbrowskiej Soli-
darności. – Dlatego ustalenia 
podjęte podczas spotkania z 
minister zdrowia to tylko etap 
na drodze do poprawy sytua-
cji służby zdrowia w naszym 
województwie.

Kolejne spotkanie Solidar-
ności z minister Ewą Kopacz 
odbędzie się 18 listopada.

WOJCIECH GUMUŁKA

Dopiero po proteście 
w stolicy kłopotami 
śląskiej służby zdrowia 
zajęła się Wojewódz-
ka Komisja Dialogu 
Społecznego. Solidar-
ność nie wzięła w tym 
posiedzeniu udziału. 
Kilka miesięcy temu związek 
wycofał się z obrad WKDS. 
Był to protest przeciwko przy-
padkom lekceważenia strony 
społecznej przez marszałka 
województwa. W ten sposób 
„Solidarność” zaprotestowała 
też przeciwko bezczynności 
wojewody śląskiego w sporze 
pomiędzy kierownictwem 
Śląskiego Urzędu Wojewódz-
kiego a szefem tamtejszej „S”. 

– Rozmowy o służbie 
zdrowia na posiedzeniu 
WKDS, w momencie kiedy 
Solidarności udało się w 
Warszawie uzyskać konkret-
ne rezultaty, były mocno 
spóźnione – komentuje szef 
Śląsko-Dąbrowskiej „S” Piotr 
Duda. 

Ponad 200 związkowców protestowało przed Ministerstwem Zdrowia 
w Warszawie. Z rozmów z minister Ewą Kopacz są umiarkowanie zadowoleni. 

Pracownicy Zakładu Kon-
strukcji i Urządzeń „Silesia” w 
Chorzowie wciąż nie otrzymali 
drugiej raty wynagrodzenia 
za wrzesień. Sprawę bada 
już Państwowa Inspekcja 
Pracy. Wniosek o wszczęcie 
postępowania trafi ł również 
do prokuratury. 

Tylko za wrzesień, każdej 
z zatrudnionych osób, praco-
dawca jest winien przynajmniej 
tysiąc złotych. Zbliża się też 
termin kolejnej, październi-
kowej wypłaty. Chociaż, już 
wcześniej prezes zapowiedział, 
że nie będzie na nią pienię-
dzy, pracownicy zamierzają 
walczyć o każdą należną im 
złotówkę.

– Próbujemy szukać nowego 
zatrudnienia, ale sytuacja na 
rynku pracy jest bardzo trud-
na – mówi Grzegorz Michalik, 
przewodniczący zakładowej 
Solidarności.

Piekło pracowników cho-
rzowskiej spółki rozpętało się 

kilka tygodni temu, gdy pre-
zes poinformował o zamiarze 
skierowania do sądu wniosku 
o wszczęcie postępowania 
upadłościowego. Zaznaczył 
również, że nikomu nie da wy-
powiedzenia. Decyzję zmienił 
dopiero po interwencji Śląsko
-Dąbrowskiej Solidarności i 
obiecał, że 31 października 
wszyscy pracownicy otrzy-
mają zwolnienia z pracy. – W 
ostatniej chwili znowu zmienił 
zdanie i zapowiedział, że wy-
powiedzenia da, ale za miesiąc 
– dodaje Michalik.

W chorzowskim zakładzie 
pracownicy byli zatrudnieni 
od 1 czerwca br. Wcześniej 
wszyscy pracowali dla spółki 
AZIS, która popadała w coraz 
większe zadłużenie m.in. wobec 
ZUS-u i skarbówki. – „Silesia” 
powstała tylko po to, żeby 
wykonać jeszcze jeden kon-
trakt – mówi przewodniczący 
zakładowej Solidarności.

AK

Od tygodnia strajkuje ponad 
300 - osobowa załoga szpi-
tala w Piekarach Śląskich. 
Protestujący chcą podwyżek 
i żądają rezygnacji z planów 
przekształcenia szpitala w 
zakład leczniczo-opiekuńczy 
dla osób starszych. 

Załoga obawia się, że 
przekształcenie doprowa-

dzi do likwidacji miejsc 
pracy.  Zorganizowano 
w tej sprawie referendum. 
94 proc. głosujących pra-
cowników szpitala opo-
wiedziało się przeciwko 
przekształceniu.

Strajkujący żądają również 
podwyżek – 1 tys. zł dla leka-
rzy, 700 zł dla pielęgniarek, 

położnych, ratowników me-
dycznych i techników RTG 
oraz 500 zł dla pozostałego 
personelu.

Związkowcy sami przy-
znają, że żądania płacowe 
mogą być trudne do spełnie-
nia z powodu 12-miliono-
wego zadłużenia placówki. 
Wysunięto jednak je po to, 
by ze strony dyrekcji padły  
jakiekolwiek propozycje 
podwyżek wynagrodzeń. 
W szpitalu podwyżek nie 
było od dwóch lat. Płace 
w piekarskiej placówce 
są jednymi z najniższych 
w regionie. 

Nie zanosi się jednak na 
to, by to się szybko miało 
zmienić. – Niestety, dyrektor 
musi wykonywać polecenia 
prezydenta miasta. A ten 
stanowczo oświadczył, że 
mamy odstąpić od swoich 
żądań – relacjonuje Teresa 
Balwierz, przewodnicząca 
zakładowej Solidarności.

Jak zapewniają protestu-
jący, strajk prowadzony jest 
w taki sposób, aby pacjen-
tom nie stała się krzywda. 
Lekarze pracują tak jak na 
ostrym dyżurze, a pozosta-
ły personel prowadzi strajk 
okupacyjny po godzinach 
pracy. Przed szpitalem co-
dziennie organizowane są 
pikiety. W poniedziałek 
zdeterminowani pracownicy 
protestowali przed Urzędem 
Wojewódzkim w Katowicach, 
by zwrócić uwagę władz 
oraz opinii publicznej na 
swoje problemy. 

Strajk w piekarskiej pla-
cówce jest bezterminowy. 
Załogę wspierają mieszkańcy 
60-tysięcznych Piekar. Dla 
nich przekształcenie szpi-
tala w zakład opiekuńczo-
leczniczy będzie oznaczać 
poważne kłopoty w dostępie 
do specjalistycznej opieki 
medycznej.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Dziura w budżecie
NFZ wciąż straszy

Od dwóch lat do Biura Tereno-
wego Funduszu Gwarantowa-
nych Świadczeń Pracowniczych 
w Katowicach trafi a znacznie 
więcej wniosków o wypłacenie 
zaległych wynagrodzeń. 

– U nas najlepiej widać sytu-
ację na rynku pracy i w gospo-
darce. W ciągu dwóch ostatnich 
lat wzrosła liczba upadających 
przedsiębiorstw i niewypłacal-
nych pracodawców – mówi 
Łukasz Uracz, zastępca kierow-
nika Biura Terenowego FGŚP 
w Katowicach.

Podstawą działalności fun-
duszu jest ustawa o ochronie 
roszczeń pracowniczych w razie 
niewypłacalności pracodawcy. 
Wniosek o wypłatę zaległych 
świadczeń przez FGŚP może 
zostać złożony przez syndyka, 
pracodawcę lub pracownika. 
Dla pracowników zdecydo-
wanie korzystniejsza jest sy-
tuacja, w której to syndyk lub 
pracodawca przedstawia tzw. 
wykazy zbiorcze i informacje 
o niewypłaconych kwotach. 
Jeżeli jednak syndyk lub pra-
codawca nie złoży odpowied-
nich dokumentów, wówczas 
pracownik może sam sta-
rać się o zaległe pieniądze. – 
W takiej sytuacji pracownik 
samodzielnie uzyskuje tytuł w 
sądzie pracy. Następnie musi 
udać się z nim do komornika, 
który stwierdzi bezskuteczność 

egzekucji, a dopiero potem do 
biura funduszu –  wyjaśnia Łu-
kasz Uracz. 

Załatwienie wszystkich 
formalności w sądzie pracy 
może trwać kilka miesięcy. 
Fundusz zobowiązany jest 
do rozpatrzenia wniosku 
w ciągu 30 dni od chwili zło-
żenia ostatnich wymaganych 
dokumentów.

Nie zawsze jednak FGŚP 
wydaje decyzję pozytywną. 
Powodem odmowy najczęściej 
jest przeprowadzenie zwy-
kłej likwidacji przedsiębior-
stwa, lub niezłożenie wniosku 
o upadłość. – Pracownicy mają 
jeszcze możliwość odwołania 
się do sądu, który może wydać 
korzystny dla nich wyrok – 
dodaje Uracz.

AGNIESZKA KONIECZNY

FGŚP wypłaca należne 
świadczenia za okres 
maksymalnie trzech mie-
sięcy. Ich kwota reduko-
wana jest do wysokości 
średniej krajowej. Mogą 
to być wynagrodzenia: 
– za pracę, 
– czas postoju niezawinio-

nego przez pracownika, 
– za niezdolność do pracy 

na skutek choroby, 
– czas urlopu wypoczynko-

wego, 
– odprawy
– ekwiwalent pieniężny za 

urlop wypoczynkowy,
– odszkodowanie z art. 36 

Kp
– dodatek wyrównawczy 

z art. 230 i 231 Kp
Sytuacje uprawniające do 
starania się o środki z FGŚP 
wskazują artykuły 3-8 ustawy 
z 13 lipca 2006 r. o ochronie 
roszczeń pracowniczych 
w razie niewypłacalności pra-
codawcy (Dz.U. z 2006 r. nr 
158, poz. 1121 z późniejszy-
mi zmianami).

Dramat pracowników
chorzowskiej „Silesii” trwa

Z tego biura najlepiej widać 
sytuację na rynku pracy

Strajk w piekarskim szpitalu

Pracownicy codziennie organizują pikiety przed szpitalem

Foto: TŚD

Wzrosła liczba upadających 
przedsiębiorstw – mówi Łukasz 
Uracz

Foto: TŚD

Uczestnicy 
pikiety przed 
ministerstwem 
zdrowia 
uruchomili 
wyobraźnię 
pani minister. 
Obiecała 
dodatkowe 
pieniądze 
dla śląskiej 
służby 
zdrowia. 
Teraz czekamy 
na spełnienie 
tych obietnic

Foto: Tomasz Gutry

Związkowcy są 
umiarkowanie 
zadowoleni 
z wyniku rozmów 
z minister zdrowia.
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RACJONALNE OSZCZĘDZANIE - część 2
Kontynuujemy cykl artykułów, 
które mają Państwu pomóc 
w uzyskaniu odpowiedzi na 
pytanie: co zrobić z pieniędz-
mi aby od razu ich nie wydać 
i jak sprawnie poruszać się 
w gąszczu różnorodnych ofert 
produktów fi nansowych. Mamy 
nadzieję, że przedstawione 
w usystematyzowany sposób 
informacje pomogą Państwu 
dokonać wyboru produktu od-
powiedniego dla swoich potrzeb 
z uwzględnieniem założonego 
celu, okresu oszczędzania, 
a także poziomu akceptowal-
nego ryzyka i wielkości ocze-
kiwanego zysku.
W zeszłym tygodniu opisaliśmy 
„trudne początkię tj. podjęcie 
decyzji w sprawie oszczę-
dzania, ustalenie celu i zało-
żenie okresu oszczędzania, 
w którym to ten cel powinien 
zostać osiągnięty, a w końcu 
– a może i przede wszystkim 
– określenie poziomu ryzy-
ka, które będziemy w stanie 
zaakceptować. Teraz nadszedł 
czas na poznanie konkretnych 
produktów fi nansowych. 
W pierwszej kolejności zajmiemy 
się produktami charakteryzują-
cymi się najniższym poziomem 
ryzyka inwestycyjnego. 
Dla osób ceniących sobie spokój 
i bezpieczeństwo, oszczędzają-
cych zdecydowanie w krótkim 

okresie czasu (nie dłużej niż 
1 rok) najlepszymi produktami 
okazać się mogą lokaty ter-
minowe, obligacje albo in-
westycje w takich funduszach 
inwestycyjnych jak fundusze 
rynku pieniężnego czy fun-
dusze obligacji.

Lokaty  stanowią  w ofer-
cie każdej spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredyto-
wej (zwaną dalej: SKOK) czy 
w ofercie banku ważną pozy-
cję. Lokata terminowa jest jed-
nym z najpewniejszych, ale
i najmniej dochodowych sposo-
bów pomnażania oszczędności. 
W przypadku lokaty trudno nawet 
mówić o pomnażaniu kapitału, 
a jedynie o jego zabezpieczeniu 
przed utratą wartości w wyniku 
infl acji. Na określony czas powie-
rzamy instytucji (SKOK lub ban-
kowi) nasze oszczędności, które 
w zamian, po upływie okresu na 
jaki lokata została zawarta, wypła-
ca te oszczędności powiększone 
o uzgodnione w umowie odset-
ki. Zysk z tej inwestycji pomniej-
szony jest o 19%, które stanowi 
podatek od zysków kapitałowych 
tzw. „podatek Belki”. Obecnie 
w SKOK czy bankach można zna-
leźć oferty lokat oprocentowanych 
w ok. 5-7% w skali roku. 
Zyski na poziomie zbliżonym 
do tego, który uzyskuje się 

z lokat terminowych pozwalają 
osiągnąć obligacje, które są na 
naszym rynku dość popularnym 
produktem fi nansowym. Obli-
gacje to papiery wartościowe, 
których emitent (najczęściej 
Skarb Państwa) potwierdza, 
że zaciągnął pożyczkę w okre-
ślonej wysokości i zobowiązu-
je się ją zwrócić z odsetkami 
w określonym terminie. Aktualnie 
dostępne są obligacje skarbo-
we o terminie wykupu 2, 3, 4 
i 10 lat oprocentowane od 5,5 
do 7%. Jest to zatem produkt 
oprocentowaniem zbliżony do 
lokat terminowych. Zyski z tej 
inwestycji także pomniejszane 
są o tzw. „podatek Belki”.

Trochę wyższe zyski, niż z lokat 
czy obligacji, są możliwe do 
osiągnięcia w przypadku inwe-
stowania w fundusze inwesty-
cyjne. Wysokość tych zysków 
uzależniona jest jednak od po-
ziomu akceptowanego przez 
nas ryzyka.

Co to jest zatem fundusz 
inwestycyjny?
Fundusz inwestycyjny jest pod-
miotem, który inwestuje zebrane 
od uczestników środki pieniężne 
w różnego rodzaju instrumenty 
fi nansowe. Wpłaty wielu uczest-
ników tworzą znaczny kapitał 
umożliwiający zawieranie ko-

rzystnych transakcji, które nie 
są dostępne dla indywidualnego 
inwestora. Celem inwestycyjnym 
funduszu jest np. wzrost warto-
ści aktywów funduszu w wyniku 
wzrostu wartości lokat, co bezpo-
średnio przekłada się na wzrost 
wartości jednostek uczestnictwa 
danego funduszu. Jest to moż-
liwe dzięki pracy doradców in-
westycyjnych – wysokiej klasy 
specjalistów, którzy zarządzają 
zgromadzonymi środkami i po-
siadają szeroką wiedzę na temat 
rynku. Inwestowanie w fundusze 
jest wygodnym rozwiązaniem 
dla osób, które nie posiadają 
rozległej wiedzy na temat rynków 
kapitałowych, albo, po prostu nie 
dysponują czasem na samo-
dzielne analizy np.: indeksów 
giełdowych, a które, z drugiej 
strony chciałyby skorzystać z do-
brodziejstw i możliwości jakie ten 
rynek daje swoim uczestnikom. 
Funduszami inwestycyjnymi za-
rządzają towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych (zwane w skrócie: 
TFI). Warto dodać, że uczestnicy 
funduszy mają dostęp do swoich 
pieniędzy i to oni, nikt inny, decy-
dują o czasie trwania inwestycji. 
Wypłata środków nie wiąże się 
z utratą części potencjalnie wy-
pracowanego zysku, jak to ma 
miejsce w przypadku zerwania 
lokat terminowych, choć zysk 
przypadku tej inwestycji również 

obciążony jest 19% „podatkiem 
Belki” .
Do funduszy o najniższym po-
ziomie ryzyka zalicza się np. 
fundusze rynku pieniężnego czy 
fundusze obligacji.
Na aktywa funduszu obligacji 
składają się przede wszystkim 
obligacje zarówno o stałym jak 
i zmiennym oprocentowaniu. 
Aktywa funduszy rynku pie-
niężnego to przede wszystkim 
papiery skarbowe a także depo-
zyty o terminie zapadalności nie 
dłuższym niż rok. 
Oba fundusze należą do fun-
duszy o stosunkowo niskim 
poziomie ryzyka inwestycyj-
nego i raczej stabilnej zmianie 
wartości jednostki uczestnictwa. 
Charakteryzują się również wy-
soką płynnością. Możliwe do 
osiągnięcia zyski z obu fundu-
szy są jednak poziomem zbli-
żone do zysków osiąganych 
z lokat terminowych choć ich 
zaletą jest możliwość wypłaty 
środków w każdym momencie 
bez ich utraty – czyli inaczej niż 
w przypadku lokat terminowych, 
gdzie zerwanie lokaty wiąże się 
z utratą należnych odsetek. 
Produkty bardziej ryzykowne, 
ale jednocześnie oferujące 
możliwość uzyskania większe-
go potencjalnego zysku opi-
szemy w przyszłym tygodniu. 
Zapraszamy już dziś!
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Ś L Ą S K O - D Ą B R O W S K I  N S Z Z

Teksty i porady prawne pochodzą z serwisu prawo-pracy.pl. Serwis prawo-pracy.pl skoncentrowany jest wokół tematyki prawa pracy. Strona udostępnia artykuły oraz odpowiedzi na zapytania 
internautów dotyczące m.in. kwestii wynagrodzeń, czasu pracy, odpraw, odpowiedzialności pracownika, urlopu, wypowiedzenia umowy, przepisów BHP, mobbingu. W serwisie również: porady 
prawne on-line, aktualności prawne, praktyczne poradniki w formacie PDF oraz największe w Polsce forum z zakresu prawa pracy.

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2009 r.):  1.276 zł
»  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

(w II kwartale 2009 r.):  3.081,48 zł
»  Zasiłek dla bezrobotnych (od 1 czerwca 2009 r.):  575,00 zł
» Najniższa emerytura (od 1 marca 2009 r.):  675,10 zł
» Emerytury – kwota bazowa (2008 r.):  2.578,26 zł
»  Przychód niezmniejszający świadczeń emerytów, 

którzy nie ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni): 
do 2.157,10 zł (równowartość 70% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2009 r.)

»  Przychód zmniejszający świadczenia emerytów, którzy 
nie ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni): powyżej 
2.157,10 zł do 4.006,00 zł (od 70% do 130% przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2009 r.)

»  Przychód zawieszający wypłatę świadczenia emerytów, 
którzy nie ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni): 
powyżej 4.006,00 (powyżej 130% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2009 r.)

»  Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta 
rodzinna (od 1 marca 2009 r.):  675,10 zł

»  Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 
(od 1 marca 2009  r.):  519,30 zł

Informacja Regionalnej
Komisji Wyborczej
Regionalna Komisja Wyborcza przypomina organiza-

cjom zakładowym i międzyzakładowym, że zgodnie 

z Uchwałą KK nr 2/09 ws. kalendarza wyborczego na 

kadencję 2010 – 2014 wyboru władz organizacji 
zakładowej, międzyzakładowej oraz zakłado-
wej organizacji koordynacyjnej można dokonać 
w okresie od 1 grudnia 2009 r. do 31 marca 
2010 r. Natomiast zgodnie z Uchwałą ZR nr 13/2009 

od dnia 01.10.2009 r. można za zgodą RKW rozpocząć 

procedurę wyborczą (przygotowanie do zebrania wy-

borczego) w szczególności poprzez: 

– powołanie zakładowej/międzyzakładowej komisji 

wyborczej,

– wyznaczenie okręgów wyborczych,

– przeprowadzenie wyborów delegatów na zakłado-

we/międzyzakładowe zebranie delegatów.

Regionalna Komisja Wyborcza przypomina rów-

nież, że przygotowanie i przeprowadzenie wyborów 

jest zadaniem komisji zakładowej/międzyzakładowej 

lub zakładowej/międzyzakładowej komisji wyborczej. 

RKW natomiast nadzoruje wybory w organizacjach 

związkowych.

Informacji i odpowiedzi na pytania związane 

z wyborami udzielają:

• Bogdan Biś – Przewodniczący RKW, 

tel. 032 353 84 25 w. 230; 601 516 165

• Krzysztof Hus – Z-ca Przewodniczącego RKW, 

tel. 032 353 84 25 w. 428; 693 410 281

• Jadwiga Piechocka – Z-ca Przewodniczącego 

RKW, tel. 032 353 84 25 w. 428; 509 659 721

• Robert Odyjas – Sekretarz RKW, tel. 032 353 84 25 

w. 107; 603 661 200

lub e-mail: zagraniczne@solidarnosc-kat.pl, 

lub region@solidarnosc-kat.pl.

Ustawa Kodeks pracy:

Właściwości organów podatkowych:

§

W którym urzędzie skarbowym 
należy się rozliczać?

Z
ameldowany je-
stem w Lublinie, 
a przeniosłem się 
teraz do Wrocła-
wia, gdzie dosta-

łem pracę. Podałem adres 
urzędu skarbowego we Wroc-
ławiu. Czy słusznie? Bo spot-
kałem się też z wersją, że 
rozliczam się tam, gdzie mam 
meldunek.

Właściwym urzędem 
skarbowym w sprawie opo-
datkowania podatkiem do-
chodowym od osób fi zycz-
nych jest urząd skarbowy 
właściwy ze względu na 
adres zamieszkania.

Do podatników, którzy 
zmienili miejsce zamiesz-
kania lub pobytu, zasto-
sowanie mają m.in. niżej 
zacytowane przepisy rozpo-
rządzenia Ministra Finansów 
z dnia 22 sierpnia 2005 r. w 
sprawie właściwości orga-
nów podatkowych (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 165, poz. 1371 
z późn. zm.):

„§ 11. 1. Organem podat-
kowym właściwym miejsco-
wo w sprawach należnego 
za dany rok podatkowy 
podatku dochodowego:

1.  od osób fi zycznych dla 
podatników, którzy zmie-
nili miejsce zamieszka-
nia lub pobytu, wsku-
tek czego właściwy stał 
się organ podatkowy 
inny niż dotychczaso-
wy – jest organ podat-
kowy właściwy według 
miejsca zamieszkania 
lub pobytu w ostatnim 
dniu roku podatkowego, 
a gdy zamieszkanie lub 
pobyt na terytorium 
Rzeczypospolitej Pol-
skiej ustał przed tym 
dniem – według ostat-
niego miejsca zamiesz-
kania lub pobytu na jej 
terytorium. 
„§ 12. 1. Organem podat-

kowym właściwym miejsco-
wo w sprawach zaliczek na 
podatek dochodowy:
1.  od osób fi zycznych dla 

podatników, którzy w 
trakcie roku podatko-
wego zmienili miejsce 
zamieszkania lub pobytu, 
wskutek czego właściwy 
stał się organ podatkowy 
inny niż dotychczasowy 
– jest organ podatkowy 
właściwy według miejsca 

zamieszkania lub poby-
tu w ostatnim dniu tego 
okresu rozliczeniowego, 
a gdy zamieszkanie lub 
pobyt na terytorium 
Rzeczypospolitej Pol-
skiej ustał przed tym 
dniem – według ostat-
niego miejsca zamiesz-
kania lub pobytu na jej 
terytorium”. 
 Zgodnie z powyższym 

właściwy urząd skarbowy 
w związku ze zmianą adre-
su zamieszkania ustala się 
według miejsca zamieszka-
nia lub pobytu w ostatnim 
dniu roku podatkowego (31 
grudnia) lub w ostatnim 
dniu okresu rozliczeniowe-
go (w tym wypadku mie-
siąca, ponieważ zaliczki na 
podatek są odprowadzane 
co miesiąc).

Kolejną kwestią jest obo-
wiązek powiadomienia 
urzędu skarbowego o wszel-
kich zmianach w danych 
identyfi kacyjnych, które 
były podane w zgłoszeniu 
o nadanie NIP. Dotyczy to 
także miejsca zamieszkania, 
przez które rozumiemy – 
zgodnie z art. 25 Kodeksu 

cywilnego – miejscowość, 
w której dana osoba prze-
bywa z zamiarem stałego 
pobytu.

 Dane, które uległy zmia-
nie, należy zaktualizować 
w urzędzie skarbowym na 
tym samym formularzu, 
na którym było dokonane 
zgłoszenie identyfi kacyjne, 
nie później niż w terminie 
30 dni od dnia, w którym 
nastąpiła zmiana danych 
(art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 
13 października 1995 r. 
o zasadach ewidencji i 
identyfi kacji podatników 
i płatników – Dz. U. z 2004 
r. Nr 269, poz. 2681 z późn. 
zm.).

Prawidłowo poinformo-
wał Pan pracodawcę o właś-
ciwości miejscowej urzędu 
skarbowego i nie powinien 
mieć Pan żadnych prob-
lemów ze strony urzędu 
skarbowego, pod warun-
kiem że spełnił Pan wyżej 
opisany wymóg, związany 
z aktualizacją zgłoszenia 
identyfi kacyjnego.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Pracowniku, nie ujawniaj dokumentów fi rmy!
Zgodnie z art. 100 Kodeksu 
pracy pracownik jest obo-
wiązany wykonywać pracę 
sumiennie i starannie oraz 
stosować się do poleceń 
przełożonych, które do-
tyczą pracy, jeżeli nie są 
one sprzeczne z przepisami 
prawa lub umową o pracę. 
Pracownik jest obowiązany 
w szczególności dbać o dobro 
zakładu pracy, chronić jego 
mienie oraz zachować w ta-
jemnicy informacje, których 
ujawnienie mogłoby nara-
zić pracodawcę na szkodę, 
jak również przestrzegać 
tajemnicy określonej w od-
rębnych przepisach.

Naruszenie wymienio-
nych wyżej lub innych obo-
wiązków pracowniczych 

może stanowić podstawę 
wypowiedzenia pracowni-
kowi umowy o pracę przez 
pracodawcę, a w przypadku 
ciężkiego naruszenia obo-
wiązków pracowniczych 
– nawet zwolnienia dyscy-
plinarnego, tzn. rozwiązania 
umowy o pracę z pracow-
nikiem przez pracodawcę 
bez wypowiedzenia.

Obowiązek zachowa-
nia tajemnicy potwierdził 
niedawno Sąd Najwyższy 
– Izba Pracy, Ubezpieczeń 
Społecznych i Spraw Pub-
licznych, który w wyroku 
z dnia 9 lipca 2009 r. (sygn. 
II PK 46/2009) stwierdził, że 
pracownik, który przesłał 
fi rmowy dokument innemu 
przedsiębiorcy, może zostać 

zwolniony dyscyplinarnie, 
nawet jeśli dokument nie 
był tajny.

Warto przypomnieć, 
że rygorystyczne podej-
ście do obowiązku zacho-
wania przez pracownika 
w tajemnicy informacji sta-
nowiących poufną wie-
dzę pracodawcy dominuje 
w orzecznictwie Sądu Naj-
wyższego już od lat. Ważny 
jest również wyrok tegoż 
Sądu z dnia 6 czerwca 2000 r. 
(I PKN 697/2000), w którym 
stwierdzono, że ujawnienie 
informacji stanowiących 
tajemnicę pracodawcy to 
każde uzyskanie wiedzy 
o nich, także przez samego 
pracownika, choćby ten ich 
dalej nie przekazał. Naraże-

nie pracodawcy na szkodę, 
zarówno wynikającą z moż-
liwości utraty (zniszczenia) 
danych, jak i ujawnienia ta-
jemnicy stanowi działanie 
zagrażające istotnym intere-
som pracodawcy i uzasadnia 
rozwiązanie umowy o pracę 
bez wypowiedzenia z winy 
pracownika.

Podsumowując, nale-
ży ostrzec: pracowniku, 
ostrożnie obchodź się z in-
formacjami pozyskanymi w 
związku z zatrudnieniem – 
ich ujawnienie w jakiejkol-
wiek formie może bowiem 
okazać się dla Ciebie bardzo 
kosztowne.

KAROL JOKIEL
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.
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