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S
zwedzki koncern od 
lat chwali się swoim 
propracowniczym 
podejściem do załogi 
oraz fantastyczną at-

mosferą w pracy. Na stronie 
internetowej IKEI aż roi się 
od imponująco brzmiących 
haseł: praca zespołowa, en-
tuzjazm, odpowiedzialność. 
Rzeczywistość bywa jednak 
inna. W Niemczech koncern 
był m. in. oskarżany o zmu-
szanie do pracy ponad siły 
oraz szkolenie managerów 
jak szykanować niechcianych 
pracowników, aby odeszli 
z pracy. Według mediów pra-
cownicy byli tam też obserwo-
wani za pomocą kamer. 

W Polsce od dawna toczy 
się bój o poprawę losu ochro-
niarzy i pracowników sprzą-
tających w sklepach szwedz-
kiego koncernu. Formalnie 
nie zatrudnia ich IKEA, tylko 
fi rma Solid. Pracownicy zwró-
cili się jednak do kierowni-
ctwa sieci z prośbą o mediację 
i interwencję, bo w rzeczy-
wistości pracują wyłącznie 
dla IKEI. Zarząd ich jednak 
zignorował. 

Pracownicy Solidu przy 
wsparciu Solidarności zdecy-
dowali więc o nagłośnieniu 
ich problemów. W zeszłym 
tygodniu pikietowali sklep 
w Markach pod Warszawą. 
Większość protestów przed 
sklepami IKEA odbywa się jed-
nak w tym tygodniu. Pikiety 
zorganizowane będą przed 
marketami w całej Polsce, 
a także w 12 krajach, m. in. 
w Australii, Kanadzie, Fran-
cji, Irlandii, Hiszpanii, Wiel-
kiej Brytanii i USA i Belgii. 
Wszędzie protestujący do-
pominają się od koncernu, 
by w Polsce przestrzegał 
tych samych standardów, co 
w innych krajach.  

– Tydzień pod nazwą „Sti-
cking Together” to nie tylko 

protest, ale też globalny akt 
solidarności z prowadzo-
ną przez nas akcją – mówi 
Krzysztof Zgoda z Solidarno-
ści” – To czytelny sygnał dla 
IKEA, że niewłaściwe prak-
tyki w jednym kraju mogą 
rzutować na postrzeganie 
marki na całym świecie. 

W Katowicach akcja przed 
sklepem odbędzie się w pią-
tek 27 listopada o godz. 15. 
Pracownicy Działu Rozwo-
ju Związku rozdawać będą 
klientom ulotki informują-
ce o sytuacji pracowników 
Solidu i postawie dyrekcji 
IKEI. 

Ta akcja to kolejny ele-
ment walki Solidarności 
o poprawę losu pracowników 
ochrony. W całym kraju jest 
ich ok. 200 tys. Niektórzy, 
by zarobić na utrzymanie 
swoje i bliskich muszą pra-
cować nawet po 16 godzin 
dziennie. Średnia stawka 
pracownika w tym zawo-
dzie to 5 złotych 60 groszy 
brutto, czyli o wiele mniej 
niż nakazuje prawo.

WOJCIECH GUMUŁKA
WIĘCEJ NA STR. 3.

Nie tylko forma prote-
stu będzie niezwykła, 
ale także sposób jego 
relacjonowania. Zostanie 
przeprowadzona pierwsza 
relacja społecznościowa 
z protestów, które będą od-
bywać się na całym świecie. 
Na portalu Facebook oraz 
w serwisie mikroblogowym 
Twitter kilkaset osób wspie-
ra akcję Czyikeajestok.pl. 
Na bieżąco będzie tam re-
lacjonowana akcja „Sticking 
Together’” 

Z każdego miejsca, 
w którym będą odbywać 
się protesty, uczestnicy 
będą przesyłać zdjęcia, 
ulotki przetłumaczone na 
ich ojczyste języki oraz na-
grania wideo ze słowami 
poparcia. Zebrane materiały 
będą udostępniane na pro-
fi lach serwisów społecznoś-
ciowych akcji oraz na przy-
gotowanej specjalnie na tą 
okoliczność stronie, gdzie od 
środy 25 listopada będzie 
można sprawdzić terminy 
i miejsca poszczególnych 
protestów, przejrzeć zdjęcia 
z akcji w różnych miastach. 

W całym kraju przed sklepami sieci IKEA organizowane są protesty 
przeciwko łamaniu tam praw pracowniczych. W Katowicach akcję przed 
hipermarketem zaplanowano na piątek.

Sprawdzamy 
czy IKEA jest OK

Wiemy już, jak będzie wy-
glądać ofi cjalne logo obcho-
dów 30. rocznicy powstania 
Solidarności.

Prezydium Komisji Kra-
jowej spośród nadesłanych 
propozycji wybrało projekt 
Wiesława Grzegorczyka. Jego 
propozycja bezpośrednio na-
wiązuje do logo Solidarno-
ści. Rzymska „trzydziestka” 
układa się w maszerujący 
tłum ludzi z biało-czerwo-
ną fl agą. 

Wiesław Grzegorczyk jest 
autorem herbów, znaków 
graficznych, opracowań 
grafi cznych, albumów książ-
kowych i czasopism, a także 
czołówek fi lmowych. Jest 

profesorem nadzwyczajnym 
w Instytucie Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
To on jest autorem logoty-
pu 25. rocznicy powstania 
związku – stylizowanej łodzi 
na falach, której rufa i dziób 
nawiązują kształtem do licz-
by 25, z fl agą powiewającą 
na szczycie masztu.

Logo 30. rocznicy po-
wstania Solidarności będzie 
się pojawiać we wszelkich 
okolicznościowych pismach, 
wydawnictwach i opracowa-
niach. By je wykorzystywać 
potrzebna jest zgoda pre-
zydium Komisji Krajowej 
NSZZ „S”. 

WG

Rocznicowe logo
Solidarności

Protest przed siedzibą IKEI w Markach k. Warszawy

Foto: D
ział Inform

acji KK

To test dla 
szwedzkiego koncernu, 
czy głoszone 
przez nich 
propracownicze 
podejście to tylko 
pusty slogan.

25 listopada to dzień świętej 
Katarzyny Aleksandryjskiej 

– patronki kolejarzy i tramwajarzy. 
Z tej okazji wszystkim pracownikom 

kolei i komunikacji tramwajowej 
składam życzenia zdrowia, szczęścia, 
satysfakcji z pracy oraz  pomyślności 

w życiu osobistym i zawodowym.

Piotr Duda
Przewodniczący Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności 
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INNI napisali

wyniosło w październiku w Polsce bezro-
bocie – wynika ze wstępnych szacunków 
Ministerstwa Pracy. 
W urzędach pracy zarejestrowano 1.741,9 
mln osób, o 26 tys. więcej niż we wrześniu. 
Bezrobocie wzrosło w 14 województwach. 
Spadło – zaledwie  o 0,1 proc. – w święto-
krzyskim, nie zmieniło się na Mazowszu.
Z danych resortu wynika, że najczęściej 
rejestrują się teraz osoby, które kiedyś 
były bezrobotne i którym udało się znaleźć 
pracę na czas określony. Teraz nie przedłu-
ża się im umów, więc wracają do pośred-
niaków. Zarejestrowało się też kilkadzie-
siąt tysięcy osób objętych zwolnieniami 
grupowymi. Większa liczba osób bez pracy 
wynika też z zakończenia prac sezonowych 
w turystyce, budownictwie i ogrodnictwie. 

LICZBA tygodnia

11 proc.

Firmom będzie 
trudniej unikać 
wypłaty 

W 
I półroczu tego roku o 58 
proc. wzrosła liczba pracow-
ników, których pracodawcy 

prowadzą nierzetelną ewidencję czasu 
pracy. Utrudnia to przede wszystkim 
wykazanie pracy w godzinach nadlicz-
bowych. O 45 proc. wzrosła też liczba 
podwładnych, którym pracodawca nie 
udziela co czwartej wolnej niedzieli. 
Tak wynika z kontroli Państwowej 
Inspekcji Pracy (PIP).

– To jeden ze skutków kryzysu. 
Pracodawcy często też nieprawidło-
wo wdrażają elastyczny czas pracy 
w fi rmie – mówi prof. Helena Strze-
mińska z Instytutu Pracy i Spraw 
Socjalnych.

Umożliwiają im to obecnie obo-
wiązujące przepisy o czasie pracy, 
które wymagają doprecyzowania. PIP 
proponuje m.in. dokładne określenie 
informacji, jakie musi zawierać ewi-
dencja czasu pracy oraz wprowadzenie 
obowiązku tworzenia harmonogramów 
(grafi ków) czasu pracy.

Obecnie przepisy nie nakładają na 
pracodawców obowiązku tworzenia 
i przechowywania harmonogramów 
czasu pracy przed rozpoczęciem da-
nego miesiąca lub okresu rozliczenio-
wego. PIP podkreśla, że pracodawcy 
(zwłaszcza z branży handlu i usług) 
wykorzystują ten fakt i dowolnie 
określają godziny pracy w danym 
dniu lub w następnej dobie. Utrudnia 
to np. wyliczenie wynagrodzenia za 
okres choroby lub liczby nadgodzin. 
Dlatego PIP proponuje wprowadze-
nie obowiązku tworzenia harmono-
gramów czasu pracy, np. na każdy 
miesiąc pracy z góry oraz ich prze-
chowywania. Ma to ułatwić kontrolę 
czasu pracy w fi rmie.(…) 

» Dziennik Gazeta Prawna, 
23 listopada 2009, Łukasz Guza 

Najbardziej 
pożądana
posada? 
W budżetówce

U
rzędy, mimo kryzysu, nadal 
szukają rąk do pracy. Czy to 
przy różnego rodzaju projek-

tach unijnych, czy na stanowiska 
typowo administracyjne: sekretarki, 
referenta, a także specjalistyczne. 
Zasada podczas naborów jest pro-
sta - im mniejsze wymagania co do 
kandydata, tym więcej chętnych.

Pół roku temu Wojewódzki In-
spektorat Ochrony Środowiska 
w Krakowie ogłosił, że poszukuje 
sekretarki. Ogłoszenie pojawiło się 
na stronach urzędu, nie było nawet 
w urzędzie pracy. Wymagania nie 
były zbyt wygórowane: znajomość 
obsługi komputera, dobra organi-
zacja pracy. W ciągu trzech tygodni 
przyszło prawie 600 podań. Kandy-
daci byli różni – od takich, którzy 
skończyli tylko szkołę średnią, do 
absolwentów studiów wyższych 
z kilkuletnim stażem pracy, ze zna-
jomością kilku języków obcych. – 
Oblężenie przeżywamy od marca. 
Nie ma dnia,  żeby nie dzwonił 
ktoś i pytał o wakaty i najbliższe 
rekrutacje – przyznaje Małgorzata 
Woźniak z biura wojewody mało-
polskiego.

Jeszcze przed rokiem na stano-
wisko, które wymagało wyższego 
wykształcenia, urzędy organizowały 
po kilka konkursów. I chętnych nie 
było.  Nawet jeśli ktoś już przyszedł 
na rozmowę, w momencie, kiedy 
dowiadywał się o pensji, odwra-
cał się na pięcie i odchodził, bo 
nie chciał pracować za mniej niż 2 
tys. zł. Teraz niższa pensja już nie 
odstrasza. 
» www.gazeta.pl, 23 listopada 2009, 

Aneta Zadroga

Pacjenci będą 
umierać, 
bo pieniądze się 
skończyły

Z
adłużone do granic śląskie 
szpitale przestały przyjmo-
wać tych pacjentów, których 

życie nie jest zagrożone. Pieniądze 
na leczenie, które zakontraktowano 
z NFZ na 2009 r., już się skończyły, 
a Fundusz nie ma zamiaru płacić za 
tzw. nadwykonania. 

W efekcie szpitale i przyszpitalne 
przychodnie przeszły w stan hiber-
nacji: pracują na pół gwizdka, zaj-
mując się tylko najpoważniejszymi 
przypadkami. Terminy wizyt usta-
lane są nawet za pół roku, a terapie 
lekowe – przerywane. Wygląda na 
to, że grudzień będzie najczarniej-
szym miesiącem dla śląskiej ochro-
ny zdrowia. 

A przyszły rok zapowiada się jesz-
cze gorzej. – Wszystkie znaki na ziemi 
i niebie wskazują, że w 2010 roku dy-
rektorzy będą musieli poradzić sobie 
z jeszcze mniejszymi kontraktami 
niż teraz, i to aż o 10 -15 proc. Poza 
tym trzeba będzie leczyć pacjentów 
planowych, przesuwanych teraz do 
wielomiesięcznych kolejek – mówi 
Sergiusz Karpiński z komisji zdro-
wia w sejmiku wojewódzkim. – To 
brutalne, co powiem, ale skutek bę-
dzie taki, że więcej pacjentów umrze 
stojąc w tych kolejkach. 

W najtrudniejszej sytuacji są szpi-
tale wojewódzkie, wielospecjalistycz-
ne. Nawet tak świetne ośrodki jak 
siemianowicka oparzeniówka muszą 
borykać się z zadłużeniem. W tym 
szpitalu przyczyna zadłużenia jest 
skandaliczna: NFZ nie zapłacił za 
leczenie górników poparzonych w 
katastrofie w kopalni Wujek-Śląsk. 
» Dziennik Zachodni, 23 listopada 2009, 

Agata Pustułka

TRZY pytania
Halina Cierpiał, przewodnicząca Regionalnego Sekretariatu 
Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność

Jest szansa na porozumienie
Październik i listopad upłynęły pod 
znakiem rozmów dotyczących niedo-
fi nansowania śląskiej służby zdro-
wia. Po wielu miesiącach negocjacji 
z centralą NFZ związkowcom udało 
się doprowadzić do rozpoczęcia roz-
mów z minister zdrowia, które za-
czynają przynosić efekty...

– W tym miesiącu dwukrotnie 
byliśmy w ministerstwie. Kolejne 
negocjacje odbędą się na początku 
grudnia. Mamy nadzieję, że zakoń-
czą się podpisaniem porozumienia. 
Podczas rozmów wielokrotnie zwra-
caliśmy uwagę, że z powodu kło-
potów fi nansowych może dojść do 
ograniczenia przyjęć pacjentów przez 
śląskie szpitale. Może chodzić nawet 
o 750 mln zł. Wprawdzie w połowie 
października do Śląskiego Oddziału 
NFZ wypłynęło 67 mln, ale środki te 
w większości przeznaczone zostały 
na podstawową opiekę zdrowotną 
i refundację leków. Tylko 2 mln zł 
trafi ły do szpitali, które wykonały 
procedury wysokospecjalistyczne. 

Po wysłuchaniu naszych argumen-
tów pani minister zażądała zmiany 
podziału tych środków i przekazania 
całości szpitalom.
Czy to oznacza, że problem śląskiej 
służby zdrowia zaczyna „przebijać” 
się w Warszawie?

– Podczas pierwszego spotkania 
pani minister używała argumentów 
typu: „pieniądze zostały źle podzie-
lone przez śląski oddział NFZ”. 18 
listopada zaczęła zmieniać zdanie. 
Powiedziała, że po wyliczeniach wy-
konanych przez centralę NFZ i innych 
specjalistów, nie kwestionuje faktu, 
że pieniądze, które są niezbędne dla 

Śląska, muszą się znaleźć do końca 
roku. Jej zdaniem, powinna być to 
kwota zbliżona przynajmniej do 300 
mln zł. Okazało się również, że do 
końca października plan fi nansowy 
był kilkakrotnie zmieniany, co dopro-
wadziło do paradoksalnej sytuacji: 
najmniej pieniędzy otrzymały szpi-
tale świadczące kompleksową opiekę 
i wykonujące pełną diagnostykę.
Czy z tegorocznych błędów wy-
ciągnięte zostaną wnioski i nastą-
pi zmiana planu finansowego na 
przyszły rok?

– Temat środków, które w 2010 
roku będą niezbędne do funkcjono-
wania szpitali w naszym wojewódz-
twie, również został poruszony. Miał 
się pojawić nowy algorytm, według 
którego w przyszłym roku miało 
wypłynąć więcej pieniędzy do kasy 
śląskiego NFZ. Pani minister pod-
kreśliła, że musi nastąpić zmiana 
sposobu naliczania pieniędzy i planu 
fi nansowego.

AK

Minister zapowiedziała, 
że pieniądze niezbędne 
dla naszego regionu 
muszą się znaleźć do 
końca roku.

» 20 listopada (Polkowice) Przed siedzibą 
fi rmy Sanden Manufacturing Poland odbyła 
się pikieta w obronie Eweliny Zaremby – 
zwolnionej przewodniczącej tamtejszej Solidarności. 
W specjalnym stanowisku prezydium Zarządu Re-
gionu Zagłębie Miedziowe NSZZ Solidarność pod-
kreśla, że przewodniczącą wyrzucono z pracy, by 
rozbić związek, który w ostatnim okresie osiągnął 
znaczący sukces, wymuszając w trybie sporu zbioro-
wego podwyżkę płac dla wszystkich pracowników. 

» 23 listopada (Warszawa). Sejm przy-
jął ustawę o zmianie niektórych ustaw 
związanych z realizacją wydatków 
budżetowych, czyli tzw. ustawę okołobu-
dżetową. Zgodnie z nią podwyższenie wyna-
grodzeń nauczycieli nastąpi nie później niż 
do 30 września 2010 r. z wyrównaniem od 1 
września. Z podwyżkami od września nie zga-
dza się Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania 
NSZZ Solidarność. – Brak podwyżki od stycznia 
2010 r. będzie skutkować mniejszym odpisem 
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
dla nauczycieli, gdyż przyjętą kwotą bazową 
do naliczania ZFŚS w 2010 roku będzie kwota 
bazowa ze stycznia 2009 r. – mówi Wojciech 
Jaranowski z oświatowej Solidarności.

» 23 listopada (Warszawa). Zgodnie ze 
znowelizowanym przez Senat Kodeksem 
pracy, na czas zajęć w szkole fi rma będzie mu-
siała zwolnić pracownika z części lub całego dnia 
pracy. Pracownikowi, który podnosi kwalifi kacje 
zawodowe, będzie przysługiwał urlop szkoleniowy 
(np. sześć dni dla pracownika przystępującego do 
matury) oraz zwolnienia z części lub całego dnia 
pracy na dojazd do szkoły lub uczestnictwo w za-
jęciach. Za ten czas pracownikom będzie przysłu-
giwało wynagrodzenie. Pracodawca będzie mógł 
przyznać dodatkowe świadczenia pracownikowi, 
który podejmuje naukę lub szkolenie (np. opłacić 
mu czesne lub sfi nansować koszt zakupu pomocy 
naukowych lub dojazdu do szkoły). 

BARDZO krótko

Foto: W
. O

brem
ski



S P R AW Y  R E G I O N UZarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

www.solidarnosc-kat.pl   Nr 47/2009 |  KATOWICE 25.11.2009 3

IKEA nie chce wziąć odpowie-
dzialności za łamanie standar-
dów etycznych przez jednego 
ze swoich podwykonawców. 
Równocześnie stara się promo-
wać swój wizerunek jako fi rmy 
odpowiedzialnej społecznie. 

– Koncern jest niekonsekwen-
tny w swej postawie – ocenia 
Agnieszka Lenartowicz-Łysik, 
koordynator zakończonego nie-
dawno przez Śląsko-Dąbrowską 
Solidarność unijnego projektu 
poświęconego społecznej od-
powiedzialności w biznesie. – 
Z jednej strony podkreśla swe 
propracownicze nastawienie. 
Z drugiej – umywa ręce, jeśli 
chodzi o los ludzi zatrudnionych 
u podwykonawcy. A przecież 
społeczna odpowiedzialność w 
biznesie to nie tylko ekologia czy 
pomoc dla otoczenia lokalnego. 
To również dbanie o etyczne 
standardy zatrudniania, także  
u partnerów w biznesie. 

Agnieszka Lenartowicz-Łysik 
podkreśla, że w budowaniu 
spójnego wizerunku firmy, 
odpowiedzialnej społecznie 
jak nigdzie indziej ważna jest 
konsekwencja. – Liczy się dłu-
gofalowe zaangażowanie , a nie 
jednorazowe działanie – komen-
tuje prowadzoną właśnie przez 
szwedzki koncern akcję Soft 
Toys Aid – zbiórkę maskotek 
dla ubogich dzieci. – Działanie  
w formule  społecznie odpo-
wiedzialnego biznesu musi być 
spójne i całościowe. Na Zacho-
dzie objawia się to tym, że nie 

kooperuje się z fi rmami, które 
działają wbrew tym zasadom. 
Podobnie nie inwestuje się 
w podejrzane aktywa fi nanso-
we, np. w fundusze wspierające 
fi rmy zatrudniające nielegal-
nie dzieci. 

Pracownicy mają coraz więk-
szą świadomość, że skaza na 
wizerunku firmy może być 
straszakiem, który zachęci ją 
do rozmów z załogą. Wiedzą 
to również w Solidzie. Dlatego 
załoga utworzyła stronę inter-

netową www.czyikeajestok.pl, 
na której odwiedzający ją in-
ternauci mogą wypowiedzieć 
się na temat postępowania 
IKEI. Głos w sprawie oddało 
już ponad ok. 2 tys. internau-
tów. Poza stroną internetową, 
organizatorzy są obecni m.in. 
na serwisie mikroblogowym 
Twitter, stworzyli też stronę 
akcji na portalu Facebook.

WOJCIECH GUMUŁKA

 

Solidarność z Plastalu za-
powiada, że będzie walczyć 
o utrzymanie 750 miejsc 
pracy. Choć fi rma przynosi 
zyski, od kilku miesięcy jest 
w stanie upadłości i wysta-
wiono ją na sprzedaż.  

Gliwicka fi rma została 
postawiona w stan upad-
łości w maju, w związku 
z bankructwem właści-
ciela – szwedzkiej grupy 
Plastal Holding AB. Wtedy 
zarząd nad gliwickim za-
kładem przejął syndyk i 
niespodziewanie okazało 
się, że przedsiębiorstwo 
zaczęło przynosić zyski. 
Wzrosła liczba zamówień, 
a załoga, aby sprostać temu 
wzrostowi, pracuje również 
w soboty, w godzinach 
nadliczbowych. 

Mimo to przyszłość nie 
wygląda różowo, bo fi rma 
będąca w stanie upadłości 
przestała być dla klientów 
wiarygodna. Zleceniodawcy 
ostrzegli, że jeśli Plastal nie 
pozyska nowego właścicie-
la, to zaczną wycofywać 
zamówienia.

– Mimo zapewnień, że 
w fi rmie nic złego się nie 
dzieje, kontrahenci chcą 
współpracować ze stabil-
nym partnerem. Wycofanie 
zamówień nieuchronnie 

oznaczać będzie zwolnie-
nia. Dla nas będzie to klę-
ska – mówi Waldemar Piela, 
przewodniczący zakładowej 
Solidarności. 

Zaplanowana na po-
czątek listopada aukcja 
Plastalu nie odbyła się, bo 
nie przystąpił do niej żaden 
inwestor, choć wcześniej 
zainteresowanie wyrażało 
ok. 20 fi rm. Termin kolejnej 
aukcji wyznaczono na 16 
grudnia. Załoga wiąże z nią 
ogromne nadzieje.

Tymczasem w sądzie 
została zarejestrowana rada 
wierzycieli Plastalu, w skła-
dzie której znaleźli się przede 
wszystkim jego byli właści-
ciele. W zeszłym tygodniu 
doszło do pierwszego spotka-
nia syndyka i związkowców 
z przedstawicielami rady, 
którzy po zapoznaniu się 
z pozytywnymi wynikami 
ekonomicznymi fi rmy, ze-
zwolili na kontynuowanie 
produkcji.

– W Plastal naprawdę 
warto zainwestować, bo 
klienci zawsze są zadowoleni 
z wysokiej jakości naszych 
produktów. Zrobimy wszyst-
ko, by ochronić naszą fi rmę 
i miejsca pracy – zapowiada 
Waldemar Piela.   

BEATA GAJDZISZEWSKA

D
ziwię się takiej 
postawie Trybuna-
łu i decyzji, która 
wprowadza zamęt 
i tworzy atmosferę 

konfl iktu między ludźmi – tak 
kapelan Śląsko-Dąbrowskiej So-
lidarności ks. Stanisław Puchała 
skomentował wyrok dotyczący 
krzyży we włoskich szkołach.

Sprawę do Strasburga skie-
rowała Włoszka fi ńskiego po-
chodzenia, Soile Lautsi. Uznała, 
że wiszący w klasie krzyż nega-
tywnie wpływa na psychiczną 
kondycję jej dzieci  wychowy-
wanych w przekonaniach atei-
stycznych. Europejski  Trybunał 
przyznał jej rację. Orzekł, że 
wieszanie krzyży w klasach jest 
naruszeniem prawa rodziców do 
wychowania dzieci w zgodzie z 
własnymi przekonaniami oraz 
naruszeniem wolności religijnej 
uczniów. Przyznał też Włoszce  
odszkodowanie, 5 tys. euro za 
szkody moralne. 

W Polsce wyrok trybunału 
przyjęto ze zdumieniem  i obu-
rzeniem. – Rozumiem, że ktoś 
może być niezadowolony, że w 

miejscu publicznym wisi jaki-
kolwiek znak religijny. Jednak 
to niezadowolenie wcale nie 
oznacza, że ten symbol nale-
ży zdjąć – dodaje ks. Puchała.  
Oburzenie jest tym większe, 
że wciąż pamiętamy czasy, w 
których walka o powieszenie 
krzyża w szkolnej klasie była 
walką o prawo do wolności, 
nie tylko religijnej. Wymagała 
też cywilnej odwagi. 

 - 25 lat temu, wcześnie rano 
grupa rodziców udała się z krzy-
żami do szkoły. Pani dyrektor 
absolutnie nie chciała nas wpuścić, 
chociaż przedstawiliśmy swoje 
racje. W końcu  ominęliśmy ją i 
weszliśmy do środka. Role były 
podzielone. Panowie rozeszli się 
po klasach, aby wieszać krzyże, 
panie zaś stały na korytarzu i trzy-

mały „wartę” – tak akcję wiesza-
nia krzyży w jednej ze śląskich 
szkół wspomina Irena Gałecka, 
jedna z jej uczestniczek. Pod-
kreśla, że rodzice, którzy weszli 
do szkoły mieli świadomość, że 
w każdej chwili może przyjechać 
milicja. I rzeczywiście przyjechał 
komendant milicji, ale wbrew 
wcześniejszym obawom zamiast 
represji były wyrazy zrozumie-

nia. – Powiedział, że zachowu-
jemy się spokojnie i nic złego 
nie robimy. Z uczuciem wielkiej 
ulgi dokończyliśmy naszą akcję. 
Komendanta wkrótce usunięto, 
a uczestników akcji skonfron-
towano z miejscową władzą 
i kapusiem, który podając się 
za rodzica nagrywał toczące się 
rozmowy – dodaje.

AGNIESZKA KONIECZNY

Załoga Plastalu 
czeka na inwestora

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.

W Polsce decyzje sędziów ze Strasburga przyjęto ze zdziwieniem 
i oburzeniem. Orzekli oni, że krzyż w szkolnej klasie to naruszenie praw 
rodziców i uczniów. 

Kontrowersyjny wyrok 
Europejskiego Trybunału

Informacja
W Biurze Administracyjnym Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiej „S” można 
kupić albumy „Droga do niepodległości” 
w cenie 50.00 zł.

Samobój do szwedzkiej bramki

wpisy na forum
www.czyikeajestok.pl 
Ginger
to zrozumiale ze chcecie wię-
cej zarabiać, tu was popieram, 
ale jeśli chodzi o dodatki 
socjalne to lekka przesada. 
Polacy długo walczyli o kapi-
talizm, a wy teraz staracie się 
wrócić do komuny. 
Kompis
tak wygląda w wykonaniu 
Ikei ten słynny szwedzki socjal.
tomi88
jak zwykle, wielki moloch 
chce osiągnąć maksymalny 
zysk, jak najniższym kosz-
tem. Pytanie tylko, czy Ikea 
jest wyjątkiem w tej kwestii, 
zaraz pojawią się pewnie 
i inni.
Gosc
Nie pracuję w IKEI, ale po 
tym co usłyszałem o trakto-
waniu pracowników w tym 
obozie, więcej tam zakupów 
nie zrobię.

Z ulotek rozdawanych pod marketami sieci można się dowiedzieć, 
dlaczego IKEA nie jest OK

Pamiętamy czasy, gdy 
walka o powieszenie 
krzyża w szkolnej klasie 
była walką o prawo 
do wolności.

Krzyż to przede wszystkim symbol religijny, ale też ważny znak 
kultury europejskiej

Foto: internet
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Rybnik
» W DNIACH 10-11 LISTOPADA 
w Szkole Podstawowej nr 11 w Rybniku roz-
strzygnięty został VI Miejski Festiwal Pieśni 
Patriotycznej, którego pomysłodawczynią 
jest Urszula Grzonka, kierownik rybnickiego 
BT. Festiwalowe jury oceniało uczniów z 16 
rybnickich szkół, występujących w katego-
riach solistów oraz zespołowo. 
Fundatorem nagród dla zwycięzców festiwa-
lu było m.in. BT w Rybniku. 

Jastrzębie Zdrój
» TRWAJĄ NEGOCJACJE Ponadzakłado-
wego Układu Zbiorowego Pracy dla pracow-
ników zatrudnionych w jednostkach organi-
zacyjnych miasta Jastrzębie Zdrój.
– Jeżeli nasze propozycje zostaną przyjęte, to 
pracownicy mogą się spodziewać korzyst-
nych zmian w PUZP m.in. w tabeli wyna-
grodzeń i funduszu nagród – mówi Danuta 
Jemioło, kierownik jastrzębskiego BT.

Gliwice
» 19 LISTOPADA W SIEDZIBIE BT  
w Gliwicach odbyło się szkolenie pełnomoc-
ników do Regionalnej Komisji Wyborczej. 
Zajęcia prowadził Eugeniusz Karasiński, kie-
rownik Biura Szkoleń w Zarządzie Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność. 
W szkoleniu udział wzięło 9 pełnomocników, 
powołanych przez RKW.

» 4 GRUDNIA ODBĘDĄ SIĘ wybory do 
Tymczasowej Komisji Zakładowej Plastik Om-
nium Auto Exteriors sp. z o.o. Pełnomocni-
kiem wyborów, czuwającym nad ich prawid-
łowym przebiegiem, będzie Krzysztof Kuś.

Sosnowiec
» AKCJA KATOLICKA W SOSNOWCU 
zaprosiła przedstawicieli sosnowieckiego BT 
oraz zagłębiowskich komisji zakładowych 
wraz z pocztami sztandarowymi na spotkanie 
„Aby kryzys nie dotknął naszych serc”, które 
odbędzie się 28 listopada.  
O godz. 10.00 spotkanie zainauguruje msza 
święta w Bazylice Katedralnej, której prze-
wodniczyć będzie biskup sosnowiecki Piotr 
Skucha. Wraz z nim nabożeństwo celebrować 
będą duszpasterz ludzi pracy ks. kanonik An-
drzej Stasiak i asystent kościelny Akcji Katoli-
ckiej ks. kanonik Grzegorz Noszczyk.
O godz. 11.30, w zlokalizowanym nieopodal 
katedry Domu Katolickim, ks. prof. Marian 
Szymoniak wygłosi wykład pt. „Demokracja 
personalistyczna – nadzieja i wyzwania”.

Z BIUR 
terenowych

Jak widać nie chodziło 
o niewielkie uchy-
bienia, ale bardzo 
poważne naruszenia 
przepisów BHP za-

grażające życiu górników 
– mówi Dominik Kolorz, 
przewodniczący Sekcji 
Krajowej Górnictwa Węgla 
Kamiennego NSZZ Soli-
darność. 

Przewodniczący górni-
czej „S” zebrał od społecz-
nych inspektorów pracy 
z 37 kopalń i zakładów 
górniczych  raporty z ich 

działalności od 1 stycznia 
do 30 września 2009. W tym 

okresie wydali oni w sumie 
954 zalecenia.  316, czyli aż 
1/3,  nie zostało zrealizowa-
nych w terminie. 

– Po wypadku w kopal-
ni Wujek-Śląsk zarzucano 
związkom zawodowym, 
że nic nie robią, aby popra-
wiać bezpieczeństwo pracy 
w kopalniach. SIP-owcy to 
najczęściej związkowcy i ilość 
zaleceń, jakie kierują do pra-
codawcy pokazuje, że argu-
ment o „nicnierobieniu” jest 
chybiony – mówi Piotr Duda, 
szef Śląsko-Dąbrowskiej So-

lidarności. – Problem polega 
na tym, że bezpieczeństwo 
sporo kosztuje. Pracodawcy 
próbują maksymalnie ograni-
czyć koszty związane z BHP. 
Trwa nieustanna walka o to, 
aby w tym oszczędzaniu nie 
przesadzali.  

Przypadek z uszkodzoną 
liną nośną na kołowrocie jest 
jednym z najbardziej wyra-
zistych przykładów takiej źle 
pojętej oszczędności.  Cud, 
że  nie doszło do wypadku. 
Ale cuda nie zdarzają się co-
dziennie i wtedy dochodzi 
do tragedii – mówi Dominik 
Kolorz. Oszczędzanie na BHP 
to nie tylko takie spektaku-
larne przykłady. – Często 
oszczędza się np. na odzieży 
roboczej. Kopalnia wydaje 
górnikom tanie, chińskie 
trzewiki, które rozpadają 
się po kilku tygodniach czy 
rękawice robocze, które drą 
się na strzępy w ciągu jednej 
szychty – wylicza Kolorz. 

W czasie, gdy górnicza 
Solidarność zbierała raporty 
od społecznych inspekto-
rów z kopalń, Zarząd Regio-
nu Śląsko-Dąbrowskiej „S” 
przeprowadził ankietę wśród 
SIP–owców z innych branż.   
Z ankiet wypełnionych przez 
inspektorów ze 100 losowo 
wybranych komisji wynika, 
że największe problemy, jeśli 

chodzi przestrzeganie prze-
pisów BHP w ich zakładach 
są związane ze złym stanem 
maszyn, narzędzi i urządzeń 
technicznych. Spośród wy-
danych w ciągu 9 miesięcy 
tego roku blisko 1500 zaleceń 
prawie 1/3  dotyczyła właś-
nie tego, że stan maszyn oraz 
narzędzi zagraża zdrowiu
i życiu pracowników. 

Prawie 40 proc. za-
leceń bezterminowych, 
a więc wymagających na-
tychmiastowej realizacji, 
dotyczyło braku środków 
ochrony indywidualnej lub 
ich kiepskiej jakości. Zmorą 
jest także stan pomieszczeń 
pracy oraz pomieszczeń 
i urządzeń higieniczno-
sanitarnych. – A to są dane 
z zakładów, gdzie działają 
związki zawodowe i społecz-
ni inspektorzy pracy. Nie-
trudno sobie wyobrazić, co 
dzieje się w fi rmach, gdzie 
związki są słabe, albo nie ma 
ich wcale. To nie przypadek, 
że liczba poszkodowanych 
w wypadkach od kilku lat 
rośnie. Szczególnie niepo-
kojący jest wzrost liczby 
wypadków śmiertelnych 
w budownictwie, branży 
o śladowym uzwiązko-
wieniu – podkreśla Piotr 
Duda.  

GRZEGORZ PODŻORNY

Pilnie wymienić  linę nośną  na kołowrocie, bo ma węzły i może się rozerwać. 
Natychmiast zneutralizować pył węglowy w wyrobiskach. To tylko przykłady zaleceń, 
jakie przekazywali w tym roku  pracodawcom  społeczni inspektorzy pracy w kopalniach.

Raport społecznych
inspektorów pracy

Pracownicy pomocy spo-
łecznej, którzy 21 listopada 
obchodzili swoje święto, 
w tym roku nie mieli zbyt 
wielu powodów do radości. 
Do nierozwiązanych od lat 
problemów dołączył kolej-
ny – recesja. 

– W ostatnim czasie wzro-
sła liczba podopiecznych 
domów pomocy społecz-
nej. Oznacza to zwiększone 
zapotrzebowanie na środki 
fi nansowe od samorządów
i mniejszą szansę na pod-
wyżki dla pracowników 
branży – mówi Waldemar 
Pawłowski, przewodni-
czący Regionalnej Sekcji 
Pomocy Społecznej NSZZ 
Solidarność.

Pomoc społeczna wciąż 
należy do jednej z najgorzej 
opłacanych grup zawodo-
wych. Mimo to, zdaniem 
Pawłowskiego samorządy 
zachowują się tak, jakby 
działały w zmowie: nie 
przyznają podwyżek, nie 

rewaloryzują wynagrodzeń. 
Jednym z niewielu wyjąt-
ków od tej smutnej reguły 
jest placówka w Orzeszu. 
Pensje osób zatrudnionych 
w tym ośrodku w ostat-
nim czasie nieznacznie 
wzrosły. 

Związkowcy przyznają, 
że kwestia rewaloryzacji 
wynagrodzeń w pomo-

cy społecznej w dalszym 
ciągu czeka na uregulowa-
nia systemowe. W tej chwili 
w żadnej z ustaw nie ma ani 
jednego zapisu, który obli-
gowałby samorządy do ta-
kiego działania. Funkcjonują 
natomiast przepisy dzielące 
pracowników samorządo-
wych na dwie kategorie. 
– Jesteśmy dyskrymino-

wani. Osoby zatrudnione 
w urzędach korzystają z 
lepszych rozwiązań – do-
daje Pawłowski. 

Kolejny nierozwiązany 
problem to opieka pielęgniar-
ska w DPS-ach. – Od kilku 
lat staramy się wypracować 
pewien układ prawny, który 
pozwoliłby na funkcjono-
wanie pielęgniarek w do-
mach pomocy społecznej 
za pieniądze pochodzące z 

NFZ – mówi przewodniczą-
cy Sekcji. Mieszkańcy DPS-
ów wnoszą opłaty za pobyt 
w domach, opłacają opiekę 
pielęgniarską i równocześ-
nie odprowadzają składkę 
do NFZ. Ministerstwo zdro-
wia podejmuje różne próby 
wyjścia z tej patologii, ale 
zdaniem związkowców są 
one nieprzemyślane i nie 
rozwiązują problemu.

AK

Pracodawcy 
próbują 
maksymalnie 
ograniczyć koszty 
związane z BHP. 
Trwa nieustanna 
walka o to, aby 
w tym oszczędzaniu 
nie przesadzali.  

Program obchodów 
28. rocznicy Pacyfi kacji 

Kopalni Wujek
środa, 16 grudnia 2009 r.

godz. 16.00  
–  Msza św. w kościele 

pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego (ul. Piękna 8)

–  odsłonięcie tablicy 
upamiętniającej ks. Jerzego 
Popiełuszkę

godz. 18.00 
–  Uroczystości pod 

Pomnikiem – Krzyżem 
(ul. Wincentego Pola)

–  nadanie placowi przed 
kopalnią imienia: Plac 
NSZZ Solidarność

–  Apel Poległych, składanie 
wieńców i kwiatów.

Pomoc społeczna odczuwa skutki kryzysu

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
wszystkim osobom wykonującym ten trudny, 
wymagający poświęceń i cierpliwości zawód 

życzę
wielu sukcesów oraz spełnienia marzeń 

w życiu zawodowym i osobistym.

Przewodniczący
Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 

NSZZ Solidarność
Piotr Duda

Foto: internet

Rośnie liczba podopiecznych DPS
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W ostatnich miesiącach do 
Solidarności działającej w hi-
permarkecie Real w Czeladzi 
przystąpili pracownicy mar-
ketów  z Sosnowca, Mysłowic 
i Dąbrowy Górniczej. 

Nie chcieli w swoich skle-
pach zakładać tymczaso-
wych komisji zakładowych 
z prostego powodu – bali się 
zwolnień z pracy. Zgłosili się 
więc ze związkowymi dekla-
racjami do przedstawicieli 
Solidarności w czeladzkim 
Realu, a ci poinformowa-
li pracodawców o objęciu 
ich związkową ochroną. 
Dzięki temu powstała Mię-
dzyzakładowa Organizacja 

Związkowa, licząca teraz ok. 
170 członków. 

- Ludzie przypominają 
sobie o związkach, kiedy coś 
złego zaczyna się dziać w ich 
zakładzie pracy, gdy czują się 
bezsilni. Tak było i w tych 
przypadkach – mówi Grażyna 
Wyczyńska, przewodniczą-
ca nowej MOZ. – Teraz, gdy 
w tych marketach dochodzi 
do nieprawidłowości, na-
tychmiast interweniujemy. 
W trakcie rozmów z praco-
dawcą staramy się skutecz-
nie rozwiązać problem. Gdy 
w sklepie w Dąbrowie Gór-
niczej dyrekcja zwolniła pra-
cownika, podając nieprawdzi-

we przyczyny tej decyzji, to 
wówczas Solidarność dopro-
wadziła do zawarcia ugody 
pomiędzy stronami. 

Jak mówią związkowcy z 
Reala, reakcja na problemy 
pracownicze zawsze powinna 
być błyskawiczna. Pracodaw-
ca ani przez chwilę nie może 
pomyśleć, że Solidarność nie 
potrafi  merytorycznie bronić 
praw swoich członków. Wy-
znają zasadę: jeżeli będzie 
nas więcej, to pracodawca 
będzie musiał się z nami bar-
dziej liczyć.

Dlatego Solidarność z Reala 
w Czeladzi swoim zasięgiem 
chce objąć inne markety w 

regionie. Liczy w tym rów-
nież na wsparcie wszystkich 
związkowców z Solidarności, 
którzy na co dzień robią w 
Realu zakupy.

– Mogą rozmawiać z pra-
cownikami o warunkach ich 
zatrudnienia, mogą sugerować 
możliwość przystąpienia do 
Solidarności. Jeśli spotkają 
się z zainteresowaniem, to 
dla nas już będzie to powód, 
aby odwiedzać ten market 
i rozmawiać z jego załogą. 
Przecież przystąpienie do 
związku leży w interesie pra-
cowników – mówi Grażyna 
Wyczyńska.

BEATA GAJDZISZEWSKA 

Bliscy 20 ofi ar katastrofy w 
kopalni Wujek-Śląsk spędzą 
tydzień w prezydenckim pa-
łacyku. 

– Chcielibyśmy dać im 
trochę przedświątecznego 
ciepła – mówi Bożena Borys
–Szopa, minister w Kancelarii 
Prezydenta RP ds. Śląska. – 
Bardzo ważne jest, że bliscy 
ofi ar będą przebywać razem, 
że będą się wzajemnie wspie-
rać. Mamy nadzieję, że ten 
wypoczynek przynajmniej 
w części pomoże im przejść 
przez trudny okres żałoby po 
stracie najbliższych 

Od 6 do 12 grudnia w Wiśle 
przebywać będą wdowy z mały-
mi dziećmi. Od 14 do 21 lutego 
zorganizowane zostanie tam 
zimowisko dla dzieci tragicznie 
zmarłych górników. 

Pomoc w transporcie do 
Wisły zadeklarowała dyrekcja 
kopalni. Dzięki niej do wypo-
czywających w prezydenckim 
pałacyku dzieci zawita św. 
Mikołaj. Również zakładowa 
Solidarność i pozostałe organi-
zacje związkowe przygotowują 
niespodzianki dla uczestników 
wypoczynku. Rodziny przez 

cały czas pobytu w Wiśle będą 
mogły korzystać z pomocy 
psychologa. 

Minister Bożena Borys-Szopa 
w zeszłym tygodniu odwiedziła 
poparzonych górników w sie-
mianowickiej oparzeniówce. 
W ciągu najbliższych trzech 
tygodni wszyscy powinni 
opuścić szpital. Sami górnicy 
są pełni optymizmu, mimo że 
w katastrofi e ponieśli najcięż-
sze obrażenia. Każdy z nich 
cieszy się, że wkrótce wróci 
do domu. Ale na pewno nie 
jest to ich ostatni pobyt w tym 
szpitalu. Będą musieli tu wró-
cić po całkowitym zagojeniu 
się ran i poddać się przeszcze-
pom skóry.  

– Pierwszy raz odwiedzi-
łam ten szpital. Jestem pod 
ogromnym wrażeniem. Tam 
personel traktuje swoją pracę, 
jak swoiste posłannictwo. Oni 
leczą nie tylko poparzoną skórę, 
ale przede wszystkim dusze 
pacjentów. Potrafi ą ciężko po-
parzonych górników pozytyw-
nie nastawić do życia – mówi 
Bożena Borys-Szopa.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Ponad 3 tys. wiernych uczest-
niczyło w 19 Ogólnopolskiej 
Pielgrzymki Górników na Jasną 
Górę. Przyjechali pracownicy 
z kopalń węgla kamiennego, 
brunatnego, miedzi, cynku i 
ołowiu, siarki oraz soli. Mod-
lili się o godne i bezpieczne 
warunki pracy. 

Przed mszą świętą, kon-
celebrowaną przez biskupa 
diecezji bielsko-żywieckiej 
Tadeusza Rakoczego, górnicy 
tradycyjnie złożyli wiązanki 
kwiatów przed pomnikiem 
Prymasa Tysiąclecia kardynała 
Stefana Wyszyńskiego.  

– Nie zapomnimy w mod-
litwach o naszych górnikach, 
którzy tragicznie zginęli przy 
wykonywaniu swojej pracy, 
zwłaszcza o tych, którzy 
niedawno zginęli w „Ha-
lembie”, a 18 września tego 
roku w kopalni „Wujek-Śląsk” 

w Rudzie Śląskiej – mówił 
w homilii biskup Rakoczy.

Duchowny wyraził nie-
pokój o warunki i przyszłość 
górnictwa w czasach świato-
wego kryzysu ekonomicznego. 
Przypomniał, że w ostatnich 
latach zlikwidowano wiele ko-
palń, a inne wciąż zagrożone 
są likwidacją. W efekcie wielu 
górników odeszło od zawodu 
lub zostało dotkniętych bez-
robociem. Biskup Rakoczy 
wskazał, że dziś należy upo-
minać się o górnicze prawa, o 
godną pracę, o odpowiedzial-
ne i pełne prawdziwej troski 
działania i decyzje. Zaapelo-
wał do zarządów kopalń i do 
związkowców o „prowadzenie 
dialogu z wzajemnym posza-
nowaniem i szukaniem naj-
lepszych rozwiązań dla całej 
braci górniczej”. 

BEA 

Solidarność rośnie w siłę w Realu

D
zięki tej zmianie 
wreszcie rze-
czywisty wzrost 
płac  będzie 
ustalany na po-

ziomie przedsiębiorstw. I od 
kondycji fi nansowej fi rmy 
oraz umiejętności negocja-
cyjnych związków zawodo-
wych, a nie od sztucznych 
wskaźników będzie zależał  
wzrost płac pracowników – 
mówi  Henryk Nakonieczny, 
ekspert Solidarności. 

Zdaniem związkowców 
obowiązująca wciąż jesz-
cze ustawa hamowała nor-
malny dialog i tworzyła 
sztuczny konfl ikt. – Szefo-
wie przedsiębiorstw często  
choć mogli, to nie podnosili 
wynagrodzeń. Czasami ze 
względów ambicjonalnych, 
czasami z powodu obaw, że 
przekroczenie ustalonego 
wskaźnika może być pre-
tekstem do usunięcia ich 
ze stanowiska. Widać to 
było szczególnie w górni-
ctwie – mówi Piotr Duda, 
szef Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności. Jego zdaniem, 
jeśli pracodawcę stać i chce 
dać nawet 15 procentową 

podwyżkę, to nie powinno 
mu się tego uniemożliwiać.
– A jeśli sytuacja fi nansowa 
przedsiębiorstwa się pogarsza 
to pracownicy i odpowie-
dzialne związki zawodowe 
wiedzą, że podwyżki nie są 
możliwe – dodaje szef Śląsko
-Dąbrowskiej „S”

Jednym z absurdów obo-
wiązującego systemu było 
to, że zniechęcał pracow-
ników i związki zawodowe 
do przyjmowania postawy 
kompromisowej i elastycznej. 
Wręcz wymuszał sztywne 
stanowisko. – Konieczno-
ścią było pełne wykorzy-
stanie możliwości wzrostu 
w danym roku, ponieważ 
to była podstawa wzrostu 
w następnych latach. Pra-
cownicy i związki zawodowe 
nie mogli sobie pozwolić na 

odstąpienie od roszczeń pła-
cowych, gdyż powodowało to 
trwałe ograniczenie wzrostu 
wynagrodzeń. Dopiero kry-
zys gospodarczy uświadomił 
pracodawcom i rządzącym, 
że ten system trzeba zmienić. 
Lepiej późno niż wcale – mówi 
ekspert Solidarności.  

Ustawa o negocjacyjnym 
systemie kształtowania przy-
rostu przeciętnych wynagro-
dzeń została już uchylona 
przez sejm. Teraz tę decyzję 
sejmu musi jeszcze potwier-
dzić senat i musi zostać pod-
pisana przez prezydenta. 

GRZEGORZ PODŻORNY

Koniec ze sztuczną, administracyjną kontrolą płac w przedsiębiorstwach. 
Od 1 stycznia 2010 roku ma zostać zniesiona dotychczasowa ustawa o negocjacyjnym 
systemie kształtowaniu wynagrodzeń. Solidarność zabiegała o to od lat.

Koniec dyktatury wskaźnika

Śląsko-Dąbrowska Solidar-
ność w przesłanym do KZK 
GOP stanowisku potwier-
dziła swój sprzeciw wobec 
planowanych podwyżek 
cen biletów. 

W dokumencie związ-
kowcy przypominają za-
rządzającym KZK GOP, że 
z komunikacji miejskiej 
korzystają w dużej mierze 
mniej zamożni mieszkańcy 
regionu. „Kolejne podwyż-
ki jeszcze bardziej pogorszą 
ich sytuację. Jeśli ceny bi-
letów rosną poza rozsądną 
granicę wówczas, zamiast 
zwiększonych wpływów 

do budżetu komunikacji 
miejskiej, należy się raczej 
spodziewać ich spadku 
i wzrostu liczby pasażerów 
jeżdżących na gapę” – ostrze-
gają związkowcy.

 Sprzeciw wobec pod-
wyżek wyrażono pomimo 
argumentacji szefów KZK, 
że podwyżki  cen biletów 
mogą wpłynąć na pensje 
pracowników komunikacji 
i miejskiej i poprawę jakości 
usług KZK. „Coraz głębsze się-
ganie do kieszeni pasażerów 
nie jest dobrym sposobem 
na poprawę funkcjonowa-
nia komunikacji miejskiej 

w regionie, która i tak już 
jest jedną z najdroższych 
w kraju. Sprawna i tania 
komunikacji publiczna po-
winna być priorytetem władz 
samorządowych. Naszym 
zdaniem należy włożyć 
więcej wysiłku w szukanie 
źródeł fi nansowania komu-
nikacji publicznej, a nie tylko 
wybierać najłatwiejsze roz-
wiązanie, czyli opróżnianie 
kieszeni najbiedniejszych 
i kolejne podwyższanie 
cen biletów” – głosi treść 
stanowiska. 

– Podwyżki to droga na 
skróty. To szukanie pienię-

dzy u pasażerów, często 
nie najlepiej sytuowanych 
- komentuje szef Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności 
Piotr Duda. - Efekty mogą 
być odwrotnie. Spadną wpły-
wy, na drogach pojawi się 
więcej aut, wszyscy staniemy 
w wielkim korku. 

 Przewodniczący Zarządu 
Regionu zapowiada, że w 
rozmowach z władzami KZK 
GOP będzie przekonywał do 
wycofania się z podwyżek. 
Związek nie wyklucza też 
działań protestacyjnych w 
tej sprawie. 

POD 

Kancelaria pomoże 
rodzinom górników

Modlili się o godną 
i bezpieczną pracę

Nie tędy droga komunikacjo

Chcemy dać rodzinom górników trochę ciepła – mówi Bożena Borys-Szopa

Foto: Kancelaria Prezydenta

Dopiero kryzys 
gospodarczy 
uświadomił 
pracodawcom
i rządzącym, że ten 
system trzeba zmienić. 

Jeśli pracodawca chce dać podwyżkę, to nie powinno się mu tego 
uniemożliwiać

Foto: TŚD
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Tekst „Ogólnopolskiego Dyktanda 2009”

Dziadku, dziadku, 
a kiedy pierwszy raz 
się kochałeś?
– Na wojnie, wnusiu...
– A jak, a z kim?
– Jak to z kim... 
Na wojnie się nie 
wybiera... 

***
Zwyczajny człowiek 
po 5 latach picia 
zostaje alkoholikiem
– student zostaje
magistrem.

***
Piwowar Guenter Stoltz 
postanowił zamieszkać 
w Rosji. 
Niektóre rzeczy go 
zadziwiły, niektóre 
– zasmuciły, 
niektóre natomiast
mu ukradziono.

***
Wszystko na tym
świecie znajduje się 
w równowadze: 
jeśli tobie udało się 
przebiec na czerwonym 
świetle, komuś innemu 
nie uda się to 
na zielonym...

***
Nakręcono już kolejny 
odcinek „Dnia świra”. 
Główny bohater uczy 
Amerykanów, jak 
oszczędzać!

***
Byłem w Empiku na
spotkaniu z „BrzydUlą”. 
Chciałem sobie zrobić 
z nią zdjęcie, ale nie miała 
aparatu.

A TO znacie?

Odpowiedzi: 
Kolce róży mają zmysł orien-
tacyjny; 
Czepka: Kantata

Potrzebneż mi to ochędóstwo?
Tysiąc osób w Katowicach 
i ok. 14 tys. przed kompu-
terami z programem Gadu 
Gadu pisało w ostatnią nie-
dzielę 14. Ogólnopolskie 
Dyktando. 

Tym razem tekst najwięk-
szej w Polsce  klasówki był 
dialogiem. Czaiły się w nim 
takie „perełki” jak „półtrzecia 
kieliszka cabernet”, „hajda-
mackie hajdawery” i „ochę-
dóstwo”.

Największą wesołość uczest-
ników imprezy wzbudziło 
zdanie dyktanda: „złóż otóż 
kontusz tuż obok, bo przy-
prószony on gdzieniegdzie 
z rzadka ciemnooliwkowymi 
cętkami, i włóżże te czerwono 
pręgowane wzdłuż antycellu-
litisowe legginsy z lycry”.

Jako jedyny bezbłędnie 
tekst dyktanda napisał 52–
letni Jan Chwalewski z Pa-
bianic. Zdobył tytuł Mistrza 

Polskiej Ortografii   i 30 tys. 
zł. Pierwszym wicemistrzem 
został Aleksander Meresiński 
z Kielc, drugim Michał Gniaz-
dowski z Warszawy.

Dyktando pisali też pre-
zydenci dziewięciu polskich 
miast. Najlepszy okazał się 
prezydent niespełna 100-ty-
sięcznego Jaworzna, Paweł 
Silbert, który otrzymał tytuł 
Bezbłędnego Prezydenta.

WG

–  Hej, hop, panie lelum 
polelum, rusz no że się!

–  Ejżeż ty, zażywny 
huncwocie przechero, 
czegóż to sobie 
winszujesz?

–  Chcę li tylko, byśmy 
jakowąś sztukę dell’arte 
odegrali.

–  Kiedym nieruchawy 
w tym niby-pancerzu...

–  Złóż otóż kontusz tuż 
obok, bo przyprószony 
on gdzieniegdzie 
z rzadka ciemnooliwko-
wymi cętkami, i włóżże 
te czerwono pręgowane 

wzdłuż antycellulitisowe 
legginsy z lycry.

–  Oj, to raczej za pewne 
przyjąć by trzeba, że 
hajdamackie hajdawery 
byłyby lepsze...

– Lecz skądże ten miszmasz 
w twej ekstraeleganckiej 
zazwyczaj postaci?

–  Bom poniekąd zamierzył 
odchudzić się co nieco. 
Zarzuciłem fondue 
z mozzarelli i gorgonzoli, 
oryginalne sushi, purée 
z ratatui, a zwłaszcza ko-
gel-mogel i rachatłukum – 
i nic. Nie pomogła nisko-

kaloryczna dieta ekspres 
ani inne hocki-klocki.

–  Boś zapewne pił co dzień 
półtrzecia kieliszka 
cabernet, a może nawet 
półczwartej szklaneczki 
beaujolais? – Alem nie 
do syta jadł i pijał...

–  Lecz cud-dieta nie 
pomoże, jeśli się nie 
ochędożysz...

– Potrzebneż mi to ochędó-
stwo?

– Ani chybi, panie bracie. 
Zmień menu i strój, zasto-
suj feng shui, a poprawisz 
image swój!
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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.

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 ubezpieczenia społeczne: 

Ustawa Kodeks pracy:

§

Z
ostałem oddele-
gowany do pracy 
w Gdańsku. Moje 
stałe miejsce za-
mieszkania to Beł-

chatów. Mój czas pracy trwa 
od 7 do 15. Czy pracodawca 
może mnie zmusić do wyjazdu 
w niedzielę? Mogę wyjechać 
w poniedziałek o 7 rano z sie-
dziby fi rmy, nie ponosząc żad-
nych strat fi nansowych?

Czas wyjazdu powinien 
być określony w poleceniu 
służbowym (w przypadku po-
dróży służbowej) lub w poro-
zumieniu zawartym pomiędzy 
pracodawcą i pracownikiem 
(w przypadku oddelegowania 
na dłuższy czas).

Jeśli pracę w nowym miej-
scu jej wykonywania powinien 
Pan rozpocząć w poniedziałek 

o godzinie 7 rano, to oznacza, 
że powinien Pan wyjechać 
w czasie, który to umożliwi. 
Pracodawca ma zatem prawo 
wydać Panu polecenie wyjaz-
du w niedzielę, jeśli od tego 
zależy punktualne rozpoczęcie 
pracy w poniedziałek. Nie bę-
dzie Pan miał w takiej sytuacji 
podstaw do odmowy wyko-
nania takiego polecenia, gdyż 
zgodnie z art. 100 § 1 K.p.: 
„Pracownik jest obowiązany 
wykonywać pracę sumiennie i 
starannie oraz stosować się do 
poleceń przełożonych, które 
dotyczą pracy, jeżeli nie są one 
sprzeczne z przepisami prawa 
lub umową o pracę”.

Mimo że podróż związa-
na z dojazdem do miejsca 
oddelegowania wypadnie w 
niedzielę, nie będzie naruszać 

przepisów dotyczących od-
poczynków tygodniowych, 
a pracodawca nie będzie zo-
bowiązany do rekompensaty 
np. czasem wolnym lub od-
rębnym wynagrodzeniem, 
pod warunkiem że w czasie 
tej podróży nie będzie Pan 
wykonywał pracy.

Należy pamiętać, że 
zgodnie ze stanowiskiem 
Sądu Najwyższego (wyrok 
z dnia 23.06.2005 r., sygn. akt: 
II PK 265/04OSP 005/11/137) 
czas dojazdu i powrotu 
z miejscowości stanowiącej 
cel pracowniczej podróży 
służbowej (oraz ewentualne-
go pobytu w tej miejscowo-
ści) nie jest pozostawaniem 
do dyspozycji pracodawcy 
w miejscu wyznaczonym 
do wykonywania pracy (art. 

128 § 1 K.p.), lecz w zakresie 
przypadającym na godziny 
normalnego rozkładu czasu 
pracy podlega wliczeniu do 
jego normy (nie może być 
od niej „odliczony”), nato-
miast w zakresie wykracza-
jącym poza rozkładowy czas 
pracy ma w sferze regulacji 
czasu pracy i prawa do wyna-
grodzenia doniosłość o tyle, 
o ile uszczupla limit gwaranto-
wanego pracownikowi czasu 
odpoczynku.

Proponuję zapoznać się 
z dokumentami, na podstawie 
których został Pan oddelego-
wany – w nich powinien Pan 
znaleźć odpowiedź na swoje 
pytanie.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Na stronie internetowej Mi-
nisterstwa Pracy i Polityki 
Społecznej dostępna jest 
treść założeń do projektu 
ustawy o zmianie ustawy 
o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyń-
stwa. Nowelizacja przepisów, 
zgodnie z przedstawionymi 
założeniami, miałaby zli-
kwidować błędne zapisy, 
w wyniku których wpływ 
na kwoty świadczeń otrzy-
mywanych w trakcie cho-
roby wymagającej leczenia 
szpitalnego ma wiek osób 
ubezpieczonych.

Przypomnijmy: od 1 lutego 
2009 r. pracodawcy zatrudnia-
jący osoby w wieku powyżej 
50 roku życia płacą im wyna-
grodzenie za czas niezdolności 
do pracy tylko przez 14 dni 
w ciągu roku, a pozostałym 
pracownikom – przez 33 dni 
choroby. To oznacza, że ZUS 

wypłaca zasiłek chorobowy 
starszym osobom zdecydo-
wanie wcześniej, bo już od 
15 dnia choroby. Regulacja 
ta miała na celu zaktywizo-
wanie osób powyżej 50 roku 
życia poprzez stworzenie 
pracodawcom korzystnych 
warunków do ich zatrudnia-
nia, gdyż zmniejszono koszty 
pracy takich osób.

Zasady wypłacania zasiłku 
chorobowego dla tych osób, 
zmienione przez ustawę z 19 
grudnia 2008 r. o zmianie usta-
wy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy 
oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw w praktyce, 
w połączeniu z niezmienio-
nymi przepisami ustawy z 25 
czerwca 1999 r. o świadcze-
niach pieniężnych z ubezpie-
czenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa 
okazały się sprzeczne z zasadą 
równego traktowania.

Problem dyskryminacji 
pojawia się w momencie, 
kiedy starszy pracownik ze 
względu na chorobę przebywa 
w szpitalu. Zgodnie z obowią-
zującymi przepisami za czas 
leczenia szpitalnego zasiłek 
chorobowy wynosi 70% pod-
stawy wymiaru. W rezultacie 
pracownik powyżej 50 roku 
życia otrzyma za okres poby-
tu w szpitalu 70-procentowy 
zasiłek chorobowy już od 15 
dnia choroby, podczas gdy 
młodszy pracownik otrzyma 
to świadczenie w obniżonym 
wymiarze dopiero od 34 dnia 
niezdolności do pracy.

Powyższy problem podno-
sił już m.in. Rzecznika Praw 
Obywatelskich, obecnie zaś 
rząd, nowelizując ustawę za-
siłkową, zamierza zrównać 
sytuację ubezpieczonych, któ-
rzy za czas pobytu w szpitalu 
otrzymają zasiłek chorobo-
wy w kwocie odpowiadają-

cej 80% podstawy wymiaru 
(z wyłączeniem kobiet w ciąży; 
osób, których niezdolność do 
pracy została spowodowana 
wypadkiem w drodze do lub 
z pracy oraz dawców komó-
rek, tkanek i narządów).

Wprowadzenie zmian 
w ustawie o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa pozwoli zli-
kwidować nieprawidłowość w 
przepisach, która doprowadziła 
do dyskryminacji osób w wieku 
powyżej 50 roku życia.

Dzięki projektowanym 
zmianom ubezpieczeni, bez 
względu na swój wiek, w okre-
sie pobytu w szpitalu dostawa-
liby jednakowe procentowo 
świadczenia (z wyjątkiem osób 
uprawnionych do zasiłków 
w wysokości 100%).

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Podróż służbowa
i wyjazd w niedzielę

Zasiłek chorobowy dla pracowników 
w wieku powyżej 50 lat

Nagle i przedwcześnie odszedł od nas 
nasz Kolega

Ś.P.
 

JERZY WEISER
specjalista w zakresie aparatury przemysłowej w Ośrodku 

Badawczo-Rozwojowym Gospodarki Energetycznej, 
a po konsolidacji – w Centrum Elektryfi kacji i Automaty-
zacji Górnictwa (obecnie: Instytut Technik Innowacyjnych) 
EMAG w Katowicach. Był członkiem Komisji Zakładowej, 
NSZZ „Solidarność” w OBR GE, a także od kilku kadencji 
– delegatem do Regionalnej Sekcji Nauki Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego oraz uczestnikiem działań podejmowanych 

na szczeblu regionalnym i krajowym. 

Kompetentny, życzliwy, koleżeński, chętny do służenia innym 
swoją radą i pomocą.

Rodzinie i Bliskim Ś.P. Kolegi
 przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia.

W imieniu Regionalnej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 
 Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i własnym
– przewodniczący Kazimierz A. SICIŃSKI.
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RACJONALNE OSZCZĘDZANIE - część 4
Z poprzednich odcinków naszego cyklu 
edukacyjnego dowiedzieliśmy jak zacząć 
oszczędzać i co zrobić z pieniędzmi, 
aby od razu ich nie wydać. Poznaliśmy 
podstawowe produkty fi nansowe oraz 
ustaliliśmy jak sprawnie poruszać się 
w gąszczu różnorodnych ofert inwe-
stycyjnych. Zauważyliśmy, że najważ-
niejszą kwestią jest ustalenie celu, 
naszych możliwości finansowych, 
okresu oszczędzania oraz poziomu 
akceptowalnego przez nas ryzyka in-
westycyjnego. Dowiedzieliśmy się co to 
jest fundusz inwestycyjny i jakie rodzaje 
funduszy występują na rynku. Nadszedł 
czas na samodzielne działanie. Znamy 
już ofertę i chcemy rozpocząć przygodę 
z funduszami. Jaki powinien być nasz 
następny krok?
1.  Chcąc zakupić jednostki wybranego 

przez nas funduszu inwestycyjnego 
musimy odwiedzić punkt obsługi klienta 
(dalej: POK) wybranego towarzystwa 
funduszy inwestycyjnych, gdzie składa-
my  zlecenie „otwarcia rejestru i nabycia 
jednostek uczestnictwa”. Ważne jest 
abyśmy udali się tam z dokumentem 
tożsamości oraz numerem rachunku 
bankowego lub rachunku w SKOK, 
na który będą w przyszłości przeka-
zywane środki pieniężne wynikające 
z odkupywania przez uczestnika tych 
jednostek. Składając zlecenie nie mu-
simy zazwyczaj od razu deklarować 
kwoty jaką chcemy zainwestować. 

2.  Po złożeniu zlecenia „otwarcia reje-
stru i nabycia jednostek uczestnictwa” 
(w przypadku funduszy nie mówimy 
o koncie czy rachunku a właśnie o 
rejestrze) przelewamy pieniądze na 
rachunek nabyć danego funduszu, 
którego numer otrzymamy podczas 

wizyty w POK. Przy pierwszej wpłacie 
środków na rachunek nabyć podajemy 
między innymi nazwę funduszu, swój 
numer PESEL dzięki czemu system 
rozpozna, że te środki powinny zostać 
przeliczone na jednostki danego fundu-
szu i dopisane do naszego rejestru.

 Po dokonaniu pierwszej wpłaty otwiera-
ny jest indywidualny rejestr uczestnika 
w wybranym funduszu, a wpłacone 
pieniądze, po potrąceniu opłaty mani-
pulacyjnej, przeliczone zostają na jed-
nostki uczestnictwa. W tym momencie 
stajemy się uczestnikiem funduszu. 
Rejestr zawiera dane uczestnika, 
liczbę jednostek uczestnictwa oraz 
informacje o wszystkich operacjach 
na nim wykonanych.

3.  Po zrealizowanej transakcji otrzymu-
jemy pocztą potwierdzenie dokonania 
zakupu jednostek w którym znajdziemy 
m.in. datę nabycia, numer rejestru, na 
który można w dowolnych terminach 
dokonywać dopłat a także ilość i war-
tość jednostek, które zostały dopisane 
do rejestru w wyniku naszej wpłaty. 
W przypadku funduszy liczba jedno-
stek uczestnictwa, którą otrzymamy 
w wyniku dokonania wpłaty jest ści-
śle uzależniona od wartości jednostki 
uczestnictwa w danym dniu wyceny po 
której przeliczana jest nasza wpłata. 
Wartość jednostki jest różna każdego 
dnia dlatego towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych podają ich wartość na 
bieżąco w POK, na stronach interneto-
wych towarzystw czy w prasie.  

Przykład:
Załóżmy, że dokonaliśmy wpłaty 1 000 
zł na rachunek nabyć wybranego fundu-
szu. Wartość jednostki w dniu wyceny, po 
której będzie przeliczana nasza wpłata 

wynosi 100 zł. Zakładamy również brak 
opłat manipulacyjnych. W takim przypad-
ku liczba nabytych przez nas jednostek 
uczestnictwa (skrót: j.u.) i zapisanych na 
naszym rejestrze wyniesie 10 tj. 1 000 
zł dzielone przez wartość jednostki czyli 
100 zł. Posiadamy zatem 10 j.u. w dniu 
„x”. Jeżeli w kolejnym dniu wartość j.u. 
wzrośnie np. do 104 zł stan naszego re-
jestru również wzrośnie bo przemnażając 
posiadaną przez nas liczbę jednostek 10 
przez jej wartość w danym dniu  104 zł 
otrzymamy już nie 1 000 zł a 1 040 zł. 
Gdyby w kolejnych dniach wartość j.u. 
dalej rosła nasz stan rejestru z dnia na 
dzień ulega zwiększeniu. Należy jednak 
pamiętać, że ten mechanizm działa w 
obie strony. Gdyby w danym dniu war-
tość jednostki spadła – spada również 
wartość naszego rejestru. 
Dzięki codziennym publikacjom wartości 
jednostek każdy uczestnik funduszu jest 
w stanie na bieżąco i samodzielnie śledzić 
wartość swojego rejestru i sprawdzać jak 
zmienia się jego kapitał. Jak już wspo-
mnieliśmy we wcześniejszych naszych 
artykułach w przypadku funduszy inwe-
stycyjnych uczestnik nie jest związany 
żadnym okresem oszczędzania co ozna-
cza, że uczestnik ma możliwość wypłaty 
swoich środków w każdym momencie 
bez utraty ewentualnego zysku – czyli 
inaczej niż w przypadku lokat termino-
wych, gdzie zerwanie lokaty zazwyczaj 
wiąże się z utratą należnych odsetek.  
Ale o tym pisaliśmy w poprzednich od-
cinkach – zatem co dalej...
Nabyliśmy już swoje jednostki, mamy po-
twierdzenie, które otrzymaliśmy pocztą, 
a co się dzieje z naszymi pieniędzmi, za 
które owe jednostki nabyliśmy? Wpłacone 
pieniądze trafi ły na rachunek funduszu, 

do którego dostęp ma tzw. zarządzający 
czyli zespół specjalistów (licencjonowanych 
doradców inwestycyjnych), którzy dzięki 
wiedzy i ogromnemu doświadczeniu zaj-
mują się inwestowaniem powierzonych 
środków w odpowiednie, dla danego 
funduszu, instrumenty fi nansowe czyli 
np. akcje, obligacje, bony skarbowe. 
Instrumenty te składają się więc na tzw. 
portfel funduszu. Zarządzający funduszami 
akcji kupują i sprzedają przede wszystkim 
akcje, zarządzający funduszami dłużny-
mi inwestują w obligacje czy instrumenty 
rynku pieniężnego itd. Każdy z fundu-
szy zarządzany jest przez specjalistów 
w swojej dziedzinie, dzięki czemu, każdego 
dnia mogą oni błyskawicznie reagować 
na zmieniające się tendencje rynkowe 
i odpowiednio dostosowywać skład portfela 
funduszu do zaistniałej sytuacji. 
Reasumując, zarządzający mogą kupować 
i sprzedawać papiery wartościowe za środki 
wpłacone przez wszystkich uczestników 
funduszu. Najczęściej papiery wartościowe 
wchodzące w skład aktywów funduszu 
wyceniane są codziennie. Ich całkowita 
wartość podzielona przez ilość nabytych 
jednostek wszystkich uczestników daje 
wartość jednej jednostki uczestnictwa, 
która udostępniana jest przez towarzy-
stwa funduszy inwestycyjnych w POK, 
codziennej prasie czy na własnych stro-
nach internetowych. 
Oczywiście w dowolnym momencie 
możemy również dokonywać kolejnych 
wpłat na ten sam co poprzednio rachunek 
funduszu – już bez konieczności wizyty 
w POK. I po każdej zrealizowanej trans-
akcji otrzymamy pisemne potwierdzenie 
realizacji transakcji obejmujące m.in. licz-
bę posiadanych jednostek jak również 
bieżącą wartość rejestru. 

Decydując się na uczestnictwo w fundu-
szu pamiętajmy też, że zgromadzone w 
funduszu środki w każdej chwili (w całości 
lub części) można wycofać czyli odkupić 
od funduszu. W tym celu wystarczy złożyć 
w POK zlecenie odkupienia, a środki pie-
niężne uzyskane w wyniku tego odkupienia 
w ciągu kilku dni zostaną przekazane na 
wskazany przez nas rachunek. 
Warto również pamiętać, że możliwe jest 
aktywne zarządzanie swoimi pieniędzmi 
zainwestowanymi w różne fundusze in-
westycyjne zarządzane przez to samo 
towarzystwo. Szczególnym przypadkiem 
jest możliwość przesuwania swoich 
środków w ramach tzw. funduszu para-
solowego (w skład którego wchodzi kilka 
różnych subfunduszy o różnej polityce 
inwestycyjnej i różnym poziomie ryzyka) 
- bez obowiązku ponoszenia obciążeń 
związanych z podatkiem „Belki”, o któ-
rym pisaliśmy już wcześniej. Obowią-
zek ten powstaje dopiero w momencie 
złożenia zlecenia odkupienia jednostek 
uczestnictwa. 
Powyżej opisany mechanizm dotyczy 
indywidualnego inwestowania w fundu-
sze inwestycyjne. Istnieją jednak jeszcze 
inne możliwości – są nimi np. pracowni-
cze programy emerytalne (skrót: PPE), 
indywidualne konta emerytalne (skrót: 
IKE) czy ubezpieczeniowe fundusze 
kapitałowe (skrót: UFK). 
PPE jest jedną z form oszczędzania 
w ramach III fi laru zreformowanego sy-
stemu emerytalnego - dodatkową formą 
gromadzenia kapitału na przyszłe świad-
czenia emerytalne, która ZWOLNIONA 
JEST Z PODATKU OD ZYSKÓW KAPI-
TAŁOWYCH i to o niej przede wszystkim 
opowiemy w następnym odcinku. 
Zapraszamy do lektury już dziś!


