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O
koło 70 proc. 
z a t r u d n i o -
nych w han-
dlu to kobiety. 
Na ich barkach 

w dużej mierze spoczywa 
przygotowanie wigilijnej 
wieczerzy. Kolejny rok będą 
musiały jednak zadbać o to 
wcześniej. W te święta pracę 
skończą dopiero o godz. 
16.00, 17.00, a nawet 18.00. 
Do tego trzeba doliczyć czas 
na zdanie kasy, posprzątanie 
sklepu i dojazd. Do domów 
dotrą więc ok. godz. 20.00, 
o ile oczywiście uda im się 
złapać ostatni autobus czy 
tramwaj. 

– Apelujemy do praco-
dawców o zmianę tej złej 
praktyki. Skrócenie czasu 
pracy o godzinę czy dwie to 
dla nich minimalnie niższe 
obroty, za to piękny gest 
 w stosunku do pracowni-
ków i korzyść wizerunko-
wa – mówi Alfred Bujara, 
szef Krajowej Sekcji Handlu 

NSZZ Solidarność. – Cho-
dzi również o uszanowanie 
polskiej tradycji. To nie jest 
praca, która akurat w tym 
dniu musi być wykonywana 
do zmroku. 

Podobny apel związek 
wystosował już w zeszłym 
roku. Jak mówi Bujara, sy-
stematyczna uświadamiająca 
praca Solidarności przynosi 
powoli efekty. Widać to po 
zachowaniach klientów. 
– Dostajemy maile i faksy 
z  wyrazami  poparc ia . 
W Wigilię sklepy w ostatnich 

godzinach przed zamknię-
ciem święcą pustkami. 

Również część praco-
dawców handlu popiera 
związkowe argumenty. Luk-
sus udania się do domu już 
o godz. 14 mają jednak prze-
de wszystkim pracownicy 
mniejszych sklepów. Próba 
przekonania do tego same-
go pracodawców z Polskiej 
Organizacji Handlu i Dystry-
bucji, zrzeszającej wszystkie 
markety transnarodowe, nie 
udała się. 

Z danych zebranych przez 
handlową Solidarność wy-
nika, że większość dużych 
sieci handlowych skończy 
w Wigilię pracę o godz. 16.00. 
Niektóre – tyczy to np. nie-
których marketów Tesco 
w Warszawie – będą praco-
wać aż do godz. 18.00.  Tesco 
w Tarnowskich Górach czy 
Katowicach – do 17.00. Tylko 
nieliczne, jak Real w Bytomiu 
czy katowickie Zenit i Skarbek, 
skończą pracę o 15.00. 

Bujarę nie przekonują 
argumenty, że wcześniejsze 
zamykanie sklepów oznacza 
dla sieci duże straty fi nan-
sowe. – Zawsze znajdą się 
klienci chętni na zakupy. 
Gdyby markety w Wigilię 
były otwarte do godz. 22., 
to wtedy też pojawialiby się 
klienci po śrubkę, buty czy 
butelkę wódki. Ale przecież 
nie o to chodzi. Zysk nie może 
być celem absolutnym, bo po 
drodze gubi się cos znacznie 
ważniejszego. 

Jak podkreśla szef han-
dlowej Solidarności, skró-
cenie godzin handlu w nie-
które dni powinno stać się 
obowiązkiem ustawowym. 
– Wystarczyłoby, by ujęty 
w Kodeksie pracy wykaz 12 
dni świątecznych, w których 
handel jest zakazany, został 
uzupełniony o dni, w których 
handluje się krócej: Wigilię 
czy Wielki Piątek – uważa 
Bujara. 

WOJCIECH GUMUŁKA

Solidarność apeluje do pracodawców handlu, by w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia maksymalnie 
skrócili godziny pracy sklepów. 

NIE KUPUJMY ŚRUBKI
W WIGILIĘ WIECZOREM

Skrócenie handlu 
w Wigilię to dla 
pracodawców 
minimalnie niższe 
obroty, za to piękny 
gest w stosunku do 
pracowników i korzyść 
wizerunkowa.

Pracując czy kupując do ostatniej chwili w Wigilię gubi się z oczu 
istotę Świąt Bożego Narodzenia – ich religijny i rodzinny charakter

Foto: internet

Policyjni związkowcy dziękują 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidar-
ności za wsparcie podczas 
niedawnej manifestacji mun-
durowych w Warszawie

W liście przesłanym do 
szefa Zarządu Regionu Piotra 
Dudy policjanci podkreślają 
swą pamięć i wdzięczność 
dla członków Solidarności 
uczestniczących w proteście 
w stolicy. „W historii walki na-
szego związku o poszanowanie 
praw policjantów to pierwszy 
taki przypadek wspólnego 
zorganizowanego działania” – 
podkreślają w liście policjanci. 
Ich zdaniem wsparcie Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności to 
wyraz łączących obie strony 
więzi i zaprzeczenie podziałów. 
„To cenne poparcie  pozwala-
jące wierzyć, że policjanci nie 

są sami” – kończą swój list 
policyjni związkowcy.  

5 tys. policjantów prote-
stujących 2 tygodnie temu 
w Warszawie domagało się 
wypłaty zaległych świadczeń 

oraz odstąpienia od kolejnych 
cięć w budżecie policji. Wspie-
rało ich wtedy kilkudziesięciu 
związkowców z Solidarności 
z ZG Sobieski. 

WG

Policja pełna wdzięczności
– Ta rola nie ma żadnych 
minusów, sama przyjemność, 
sama radość – tak o byciu 
św. Mikołajem i rozdawa-
niu prezentów mówi Piotr 
Duda, szef Śląsko-Dąbrow-
skiej Solidarności.

W roli Mikołaja zdarza mu 
się występować i prywatnie 
i służbowo. Służbowo wystę-
puje m. in. we wspólnej akcji 
z Dziennikiem Zachod-
nim. Czytelnicy DZ mogą 
spośród kilkudziesięciu 
przedstawicieli świata poli-
tyki, kultury, nauki, biznesu 
i mediów wybrać Mikołaja, 
od którego chcą otrzymać 
podarunek.

Piotr Duda już po raz 
kolejny bierze udział w tej 
akcji. – Zawsze to było sym-
patyczne przeżycie, a osoby, 

którym wręczałem 
prezenty zwykle 
mówiły, że nie o 
prezent chodzi-
ło, ale o to, kto 
ten prezent wrę-
cza. Decydowały, 
że ich Mikołajem 
ma być właśnie 
szef Śląsko – 
Dąbrowskiej 
Solidarności. 
Byłem wzru-
szony, gdy 
wręczając 
prezent eme-
rytowanemu 
górnikowi z Rudy Ślaskiej 
usłyszałem, że on za po-
średnictwem mediów pilnie 
obserwuje moją działalność 
związkowa, kibicuje mi i 
bardzo chciał uścisnąć moją 

dłoń – wspomina 
Piotr Duda.   

W y s t ę p u j ą c 
w roli Mikołaja pry-
watnie, dla dzieci 
sąsiadów, zakłada 
pożyczony strój 
prawdziwego świę-

tego Mikołaja, 
czyli ornat
i mitrę. – 
Ale nie strój 
jest najważ-
n i e j s z y. 
W s z y s c y 
powinni-
śmy starać 

się być świętymi Mikoła-
jami nie tylko w grudniu,  
ale przez cały rok – pod-
kreśla szef Śląsko-Dąbrow-
skiej „S”.

PD

Przewodniczący w roli Mikołaja
Podczas 
protestu 
górnicy 
wzbudzali 
dużą 
sensację

Foto: TŚD
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Piotr „Mikołaj” Duda
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INNI napisali

temu władze komunistyczne wprowa-
dziły w Polsce stan wojenny. Interno-
wano ok. 10 tys. członków Solidarno-
ści i osób związanych ze związkiem.  
Zawieszono podstawowe prawa 
i wolności obywatelskie, wprowadzo-
no tryb doraźny w sądach, zakazano 
strajków, demonstracji, milicja 
i wojsko mogły każdego legitymować 
i przeszukiwać. Wprowadzono godzinę 
milicyjną, a na wyjazdy poza miejsce 
zamieszkania potrzebna była prze-
pustka. Korespondencja podlegała ofi-
cjalnej cenzurze, wyłączono telefony, 
zakazano wydawania prasy. Zawieszo-
no działalność wszystkich organizacji 
społecznych i kulturalnych, a także 
zajęcia w szkołach i na wyższych 
uczelniach. Nie jest znana liczba ofiar 
stanu wojennego; ocenia się, że mogło 
wtedy stracić życie ponad sto osób. 

LICZBA tygodnia

28 lat 

Jaruzelski nie 
musiał. Jaruzelski 
chciał

O
bóz obrońców Wojciecha Jaru-
zelskiego próbuje zbagatelizować 
znaczenie notatek z jego rozmów 

z Wiktorem Kulikowem. Generał Flo-
rian Siwicki wmawia nam, że gdy jego 
szef prosił o „pomoc” Moskwę, miał na 
myśli wsparcie moralne i gospodarcze. 
Sam Jaruzelski nadal utrzymuje, że groź-
ba interwencji sowieckiej była bardzo 
realna, inaczej nie zdecydowałby się na 
wprowadzenie stanu wojennego.

Przypomnijmy: w 1981 roku sowie-
ckie czołgi grzęzły w Afganistanie, więc 
Moskwa nie spieszyła się z wkroczeniem 
do Polski. Wolała rękami Jaruzelskiego 
ukrócić solidarnościową rewolucję.

Jeśli Wojciech Jaruzelski czegoś się 
bał, to oporu społeczeństwa i ewentual-
nego buntu części wojska. Chciał więc 
mieć pewność, że jego operacja przeciw 
„Solidarności” będzie prowadzona pod 
osłoną ZSRR, i dlatego tak uparcie żebrał 
o gwarancje sowieckiej pomocy.

Zachowanie Jaruzelskiego to dowód 
głębokiego mentalnego i polityczne-
go uzależnienia od sowieckiego pro-
tektora. Generał ani przez moment 
nie pomyślał, że niechęć Breżniewa 
do interwencji to szansa na choćby 
częściową niezależność Polski. A taką 
postawę należy nazwać zdradą włas-
nego narodu.

Ale Jaruzelski, Rakowski i Kiszczak 
działali nie tylko w interesie Kremla, 
ale też własnym. Wysyłali czołgi do 
kopalni Wujek i do Stoczni Gdańskiej 
w trosce o monopol władzy dla PZPR. 
O sklepy za żółtymi fi rankami i luksu-
sowe wille. Mieli dużo do stracenia. Bali 
się, że będą musieli odpowiedzieć na 
pytania o odpowiedzialność za masa-
krę Grudnia ‚70 czy o zagadkę śmierci 
Stanisława Pyjasa.

Bezkarność i dostatek zawsze gwa-
rantowała im Moskwa. To jej spłacał 
dług szef WRON, walcząc z „Solidar-
nością”. Dziękował w ten sposób za 
ponad 30 lat kariery w komunistycz-
nym wojsku.

Wojciech Jaruzelski chciał wprowa-
dzić stan wojenny. Aby uratować nie 
polskie, ale własne interesy.

»  blog.rp.pl/semka, 9 grudnia 2009

Za 26 grudnia 
przysługuje dzień 
wolny

26 
grudnia to jeden z dni wol-
nych od pracy na podstawie 
ustawy z 30 lipca 1992 r. Wy-

nika z niej, że jeżeli świąteczny dzień 
przypada w sobotę, to pracownik po-
winien odebrać za niego dzień wolny 
do końca tzw. okresu rozliczeniowego, 
obowiązującego w danej fi rmie.

Zgodnie z Kodeksem pracy, okres 
rozliczeniowy nie powinien być dłuż-
szy niż 4 miesiące, choć w niektórych 
przypadkach (np. przy pracy w ochro-
nie, w rolnictwie) możliwe jest jego 
przedłużenie do 6 czy 12 miesięcy. 
Możliwe jest też, by okres ten był krót-
szy i wynosił np. miesiąc. Jeżeli zatem 
w fi rmie obowiązuje miesięczny okres 
rozliczeniowy, to wolne za 26 grudnia 
pracownik powinien dostać do końca 
grudnia. Przy kwartalnym okresie rozli-
czeniowym termin odebrania wolnego 

będzie taki sam, gdyż ostatni kwartał 
roku kończy się 31 grudnia.

Może też być tak, że pracodawca 
wskaże konkretny dzień, który w fi r-
mie będzie wolny. Zwykle jest to dzień 
sąsiadujący ze świętem. W wypadku 26 
grudnia br. może to być np. 24 grud-
nia, 28 grudnia, albo np. sylwester, 
czyli 31 grudnia.

Zgodnie z przepisami, prawo do 
wolnego za dzień świąteczny przysłu-
guje tylko osobom zatrudnionym na 
umowę o pracę, w ramach stosunku 
służbowego, pracownikom miano-
wanym. Nie mają natomiast prawa 
do wolnego dnia osoby pracujące na 
zlecenie, umowę o dzieło czy samo-
zatrudnione.

Prawo do dnia wolnego za 26 grud-
nia ma też znaczenie dla osób, które w 
tym czasie planują dłuższy urlop, np. 
od 24 grudnia do 3 stycznia. Będą one 
mogły wydłużyć urlop o jeden dzień, 
poniedziałek 4 stycznia, i przystąpić 
do pracy 5 stycznia. Powinno być to 
zawsze uzgodnione z pracodawcą.

»  Dziennik Gazeta Prawna, 
14 grudnia 2009

TRZY pytania
Jan Pietrzak, satyryk, aktor i pieśniarz, felietonista „Tygodnika 
Solidarność”

Nie było nas, więc oni zrobili kuku
Podczas Krajowego Zjazdu Delegatów 
„Solidarności” w Legnicy otrzymał 
pan tytuł Zasłużonego dla Związku. 
Co pan sądzi o tych, którzy doradzają 
„S”, aby „ zwinęła sztandar i zajęła 
się robotą”?

– To jakaś bzdura. Solidarność ma 
istotne miejsce w Polsce i w naturalny 
sposób ma prawo zabierać głos w istot-
nych sprawach dla kraju. To przecież 
oczywiste, że dzięki niej Polska jest 
wolna. Ci, którzy spychają Związek do 
kąta, to szumowiny, które nie potrafi ą 
rządzić krajem. W mojej prywatnej hi-
storii Solidarność to najważniejszy po-
lityczny twór w jakim uczestniczyłem. 
W czasach tak okrutnie uzależnionych 
od fi nansów, ten Związek upomina się 
o ludzi, którzy materialnie są na słab-
szej pozycji i to jest niezwykle ważne. 
Teraz trwa w Polsce bitwa o pamięć. 
Kiedyś Kwaśniewski rzucił w wybo-
rach hasło „Wybierzmy przyszłość”, 
bo dla komunistów ich przeszłość 
stała się niewygodna. Dziś zresztą też 
trwa ta bitwa, bo na pamięci opiera się 

teraźniejszość. W tym sensie ta bitwa 
jest uzasadniona, bo wielu ludziom 
zależy, aby nie wyszło na jaw, co robili 
kiedyś. Są żywotnie zainteresowani, 
aby Polska była narodem bez pamię-
ci. Dowodem są próby majstrowania 
obecnej ekipy rządzącej przy Insty-
tucie Pamięci Narodowej. A dla mnie 
jest to wspaniała instytucja, świetnie 
wypełniająca zadanie przywrócenia 
Polakom pamięci.  
Mija 28 lat od wprowadzenia stanu 
wojennego. Pamięta pan tamten 
czas?

– Byliśmy w Kanadzie na występach 
dla tamtejszej Polonii. Koledzy wrócili 
8 grudnia, a ja jeszcze tam zostałem. 
No i o tym strasznym wydarzeniu do-
wiedziałem się tam. To było jak ude-

rzenie. Bardzo dramatyczna sprawa. 
Z tym, że ja to przewidziałem, bo 4 
listopada występowaliśmy w kraju tuż 
przed wyjazdem i mówiłem wówczas 
ze sceny „Słuchajcie, my wyjeżdżamy 
i jak nas nie będzie mogą wam zrobić 
kuku i was nie ochronimy”. Pamię-
tam, że sytuacja polityczna wtedy za-
gęszczała się.
Jaka jest wymarzona Polska Jana 
Pietrzaka?

– Na pewno nie jest to raj, ale bra-
kuje mi dwóch rzeczy: dobrej infra-
struktury, czyli transportu, dobrych 
dróg, kolei, powszechnego dostępu 
do internetu oraz –  tu już dotykam 
życia duchowego - prawdy. Jest za dużo 
kłamstwa. Proszę zobaczyć, że ten rząd 
rządzi tylko propagandą. Nie ma tam 
żadnej treści. Przykre jest to, że tylu 
ludzi daje się na to nabierać.

Z tym, że ja już nie chcę narzekać, 
bo trzeba pamiętać, że za naszego życia 
obalono PRL i to jest nasz największy 
sukces od wielu lat.

MR

Ten rząd rządzi tylko 
propagandą, a tylu ludzi 
daje się na to nabierać.

Prywatyzacja Górnośląskiego Centrum Zdrowia 
Dziecka, zmiana jego organu założycielskiego, 
a w konsekwencji utrata miejsc pracy – to 
obawy związkowców z Solidarności z Górnoślą-
skiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach 
po wtorkowym wyroku Sądu Rejonowego w Ka-
towicach.

Sąd za słuszne uznał roszczenia trzech pielęgnia-
rek domagających się od pracodawcy natychmiastowe-
go wzrostu wynagrodzeń do jednej średniej krajowej. 
Pierwszy wyrok skazujący szpital na bezzwłoczną wy-
płatę wyższych wynagrodzeń pociągnie za sobą lawinę 
pozwów. 450 pielęgniarek złożyło je już do Związku 
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, będącego powo-
dem w sprawie.

Zgodnie z sądowym wyrokiem przeciętny wzrost wy-
nagrodzenia dla pielęgniarki wynosić będzie 872 zł, 
a dla pielęgniarki-specjalistki 1121 zł.

– Gratuluję pielęgniarkom ich determinacji i wygra-
nej sprawy. Powinny mieć jednak świadomość, 
że obecnie szpitala nie stać na wypłaty ich roszczeń. 
Za nieszanowanie organizacji związkowych surowymi 
konsekwencjami należałoby obarczyć władze Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego, będącego organem założy-
cielskim szpitala, oraz dyrekcję placówki. Teraz okaza-
ło się, że sąd przyznał rację pielęgniarkom, z którymi 
wcześniej pracodawca nie chciał rozmawiać, chociaż 
były gotowe na ustępstwa – komentuje Paweł Prohaska, 
przewodniczący zakładowej Solidarności. – Ten wyrok 
sądu jest zagrożeniem dla utrzymania płynności finan-
sowej szpitala. Jest zarazem powodem do zmartwień 
o zdrowie dzieci oraz o nasze miejsca pracy.     

Spór dotyczący wynagrodzeń dla pracowników trwa 
w szpitalu od dwóch lat. Cztery organizacje związkowe 
zdecydowały się na ugody z dyrekcją szpitala, nato-
miast przedstawicielki ZZPiP nie wykazały zrozumienia 
dla wynikających z kryzysu finansowego niższych wpły-
wów z NFZ do szpitala.

BG

Kłopoty szpitala
dziecięcego

Foto: internet

Foto: internet

Foto: internet
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Na początku lat 80. to nie 
było możliwe. Opowiadali 
sobie o tym tak, jak dzisiaj 
snuje się marzenia z cyklu jak 
by to było, gdybyśmy trafi li 
„szóstkę” w totolotku. 

Jan Wyżgoł i Joachim Kalka 
30 lat temu nie marzyli o wiel-
kiej wygranej, ale o tym, żeby 
zobaczyć miejsce, gdzie żył i 
pracował ojciec Pio. Mimo że 
obaj marzyciele już przekro-
czyli 60-tkę, teraz udało im 
się marzenie spełnić.

Nie robili specjalnych przy-
gotowań, nie było treningów. 
Jednak co innego pielgrzymo-
wać z Rudy Śląskiej do Piekar 
Śląskich, a co innego wędrować 
przez pół Europy do San Gio-
vanni Rotondo. W zeszłym roku 
postanowili sprawdzić, jak to 

będzie. Wyruszyli do Lichenia. 
Szli w lipcu, w środku dnia po 
to, żeby choć trochę odtworzyć 
włoski klimat. Pierwsze dni 
był najgorsze. Potem zakwasy 
zniknęły. Szli 10 dni średnio po 
30 km. Takim samym tempem 
postanowili pokonywać trasę 
do Włoch

Najważniejszy techniczny 
wniosek z pielgrzymki był taki, 
że nie dadzą rady nieść bagażu 
w plecakach. Joachim Kalka 
poradził sobie z tym problem. 
Skonstruował wózek  i 1 lipca 
tego roku ruszyli w drogę. Już 
na drugim postoju pozbyli się 
połowy bagażu, bo było zbyt 
ciężko. 40 kg , czasami nawet 
50 kg razem z prowiantem, 
to było obciążenie, z którym  
pokonali resztę trasy.

Przebyli Morawy, Słowację, 
Austrię, Słowenię i Włochy. - 
Austria była przyjemna, bo 70 
procent trasy pokonaliśmy tam 
ścieżkami rowerowymi – mówi 
Joachim Kalka. – Wtedy się idzie 
na luzie, bo nie grożą samocho-
dy i tiry, a właśnie ruch samo-
chodowy to było największe 
zagrożenie w drodze do Włoch 
– dodaje Jan Wyżgoł.

58 dni, 30 km dziennie. 
W końcu dotarli do celu, na 
półwysep Gargana, do San 
Giovanni Rotondo. 

– W koszulkach z logo Ślą-
sko- Dąbrowskiej Solidarności 
wzbudzaliśmy ogromne zain-
teresowanie. Tam Solidarność 
ciągle robi wielkie wrażenie. Dla 
nich to legendarny związek i 
wciąż pamiętają jego zasługi 

dla wolności w Europie - mówi 
Jan Wyżgoł

Jan Wyżgoł to współzałoży-
ciel nauczycielskiej Solidarno-
ści w Rudzie Ślaskiej. Joachim 
Kalka, też rodowity rudzianin, 
przez całe życie pracował w 
Bytomiu i tam działał w Soli-
darności. – To była nasza dzięk-
czynna pielgrzymka za życie, 
jakie mieliśmy. Ciekawe, ale i 
ciężkie bywało. Jasiu przez pół 
roku był internowany– mówi  
Kalka. – No i w piersi chcieliśmy 
się uderzyć, bo przez te 60 lat 
zdążyliśmy też trochę nagrze-
szyć – dodaje Wyżgoł. 

Marzenie sprzed 30 lat speł-
nili, ale wciąż mają kolejne do 
spełnienia. Chcieliby pieszo 
pójść nad Bajkał. 

 GRZEGORZ PODŻORNY

Jesteśmy zadowoleni, że 
kwestię odszkodowań 
dla rodzin poległych gór-
ników udało się załatwić, 
ale niestety nie obyło się 

bez zgrzytów i pozostał niesmak 
– mówi Krzysztof Pluszczyk, 
przewodniczący Społecznego 
Komitetu Pamięci Górników 
KWK Wujek. Sprawę bowiem 
załatwiono w ten sposób, że 
odszkodowań nie wypłacił 
Skarb Państwa, lecz Katowicki 
Holding Węglowy, do którego 
należy kopalnia Wujek. - Czyli 
de facto to kopalnia Wujek z 
wypracowanych przez siebie 
zysków pokryła odszkodo-
wania dla rodzin -podkreśla 
Pluszczyk. 

Uczestnicy strajków w 
śląskich kopalniach w 1981 
r. zwracają też uwagę, że od-
szkodowania otrzymały tylko 
rodziny poległych górników. 
Zapomniano natomiast o ran-
nych i poszkodowanych w inny 
sposób podczas pacyfi kacji ko-
palń Wujek i Manifest Lipco-
wy. Zdaniem Czesława Kłoska, 
górnika rannego w Manifeście 
Lipcowym, także te osoby  po-
winny otrzymać świadczenia 
od państwa, pozwalające im 
na godne życie.

Pojawiło się natomiast świa-
tełko w tunelu, jeśli chodzi 
o rozwiązanie problemów 
z budżetem  Muzeum Izby 
Pamięci Kopalni Wujek. – 
O muzeum wszyscy przypo-
minają sobie w grudniu przy 
okazji rocznicowych obchodów, 
ale potem zapominają, a nam 
jest trudno związać koniec z 

końcem – mówi Krzysztof 
Pluszczyk. 11 stycznia wojewo-
da śląski organizuje spotkanie 
z przedstawicielami Śląsko
–Dąbrowskiej Solidarności, 
samorządu wojewódzkiego, 
samorządu Katowic i Kato-
wickiego Holdingu Węglowe-

go, aby wspólnie opracować 
plan rozwiązania problemów 
fi nansowania Muzeum Izby 
Pamięci Kopalni Wujek.

16 grudnia to również szcze-
gólna rocznica dla całego związ-
ku zawodowego i pamięci 
o jego historii oraz dokona-
niach. Podczas tegorocznych 
uroczystości, upamiętniają-
cych tragiczne wydarzenia z 
16 grudnia 1981 roku, placowi 
przed kopalnią zostanie uro-
czyście nadana nazwa: Plac 
NSZZ Solidarność. Natomiast 
w kościele pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego zostanie od-
słonięta tablica upamiętniają-

ca kapelana Solidarności ks. 
Jerzego Popiełuszkę.

GRZEGORZ PODŻORNY

Strajk w kopalni Wujek 
rozpoczął się zaraz po 
wprowadzeniu stanu 
wojennego na wieść o 
zatrzymaniu przewod-
niczącego zakładowej 
Solidarności Jana Ludwi-
czaka. Górnicy domagali się 
odwołania stanu wojenne-
go, uwolnienia wszystkich 
internowanych, przywrócenia 
działalności związku i realiza-
cji porozumień jastrzębskich. 
Negocjacje strajkujących 
z władzami nie przyniosły 
rezultatu. W kopalni zawiązał 
się Komitet Strajkowy, po-
wstały służby porządkowe.

16 grudnia cały zakład 
został okrążony przez czołgi 
i wozy pancerne, a zebrany 
tłum ludzi - w tym kobiety i 
dzieci - był polewany z arma-
tek wodnych, obrzucany ga-
zami łzawiącymi i świecami 
dymnymi. Przed godziną 11. 
czołgi sforsowały kopalnia-
ny mur, uzbrojone oddziały 
ZOMO wkroczyły na teren 
zakładu. Górnicy ostrzeliwani 
byli środkami chemicznymi i 
polewani wodą. Stawiali opór. 
Do akcji wprowadzony został 
pluton specjalny, padły strza-
ły. Na miejscu zginęło 
6 górników, jeden umarł 
kilka godzin po operacji, 
dwóch kolejnych na początku 
stycznia 1982 r. 

Spełnili marzenie sprzed prawie 30 lat

– Liczono na to, że w na-
szym niewydolnym są-
downictwie to się gdzieś 
rozejdzie po kościach. 
Tymczasem znaleźli się 
ludzie, którzy dopilno-
wali ukarania winnych. 
Teraz trzeba im oddać 
honor. 

Tak lata walki o spra-
wiedliwość podsumowuje 
Czesław Kłosek, górnik 
ranny w 1981 r w trakcie 
pacyfikacji kopalni Mani-
fest Lipcowy. Okazją do 
tych słów była konferencja 
„Proces o pacyfikacje ślą-
skich kopalń. Dwie dekady 
walki o prawdę historii 
rozjechanej czołgami”, 
zorganizowana przez ka-
towicki Oddział IPN.

W ocenie jej uczestni-
ków, tylko dzięki uporowi 
i konsekwencji górnikow 
i rodzin ofiar z Wujka, po 
15 latach epopei sądo-
wej w 2008 roku zapadł 
wreszcie prawomocny 
wyrok. Członkowie pluto-
nu ZOMO zostali skazani 
na kary więzienia od 3,3 
do 6 lat.

Przez całe lata nie było 
politycznej woli, by wy-
jaśnić zbrodnię na Wujku. 
Zdaniem prokuratora z 
IPN Andrzeja Majchera, 
sprawę przede wszystkim 
blokowała ówczesna ułom-
ność polskiego prawa, 
które nie pozwalało na 
prowadzenie sądowych 
rozpraw pod nieobecność 

oskarżonych. Prokurator 
przypomniał, że w trakcie 
pierwszego, 4-5 letniego 
procesu oskarżeni zo-
mowcy wykorzystywali 
bezradność sądu i sabo-
towali przebieg postę-
powania.

W trzecim, ostatnim 
procesie większość roz-
praw odbywała się pod 
nieobecność oskarżo-
nych. 

– Wprawdzie w tym 
procesie zapadł skazujący 
wyrok, rodziny ofiar po 
latach starań doczekały 
się finansowych odszko-
dowań, jednak wciąż ocze-
kują na skazanie tych, 
którzy wydawali rozkazy, 
a zwłaszcza gen. Kiszcza-
ka. Jego proces ciągnie się 
od 1994 r. Ci ludzie teraz 
zasłaniają się starością 
i  c h o r o b a m i  –  m ó w i 
Krzysztof  P luszczyk, 
przewodniczący Społecz-
nego Komitetu Pamięci 
Górników KWK Wujek 
Poległych 16 grudnia 
1981 r. 

 Pluszczyk zauważa, 
że w zorganizowanej na 
Wydziale Prawa i Admi-
nistracji UŚ konferencji, 
uczestniczyło bardzo nie-
wielu studentów. – Smut-
ne, bo to przede wszyst-
kim do nich adresowane 
były wykłady o historii 
rozjechanej czołgami – 
mówi.

BG

28 lat temu, 16 grudnia 1981 r. od milicyjnych kul zginęło dziewięciu 
górników z kopalni Wujek, a kilkudziesięciu zostało rannych. 
28. rocznica tamtych wydarzeń jest szczególna dla rodzin ofi ar. W tym roku, 
po wielu latach starań, rozstrzygnięta została wreszcie kwestia odszkodowań 
dla rodzin poległych górników. 

Szczególna rocznica 
wydarzeń na Wujku Trzeba oddać honor tym,

którzy zabiegali o prawdę

Foto: TŚD

Krzysztof Pluszczyk (drugi z prawej) podczas ogłoszenia prawo-
mocnego wyroku skazującego zomowców (24 czerwca 2008 r.)

Pierwszy krzyż postawiony pod Wujkiem został w styczniu 1982 
r. zniszczony przez „nieznanych sprawców”. Pod naciskiem spłecz-
nym władza komunistyczna zgodziła się na postawienie nowego

album
 „Idą pancry na W

ujek”

Joachim Kalka u celu podróży

Odszkodowania 
otrzymały tylko 
rodziny poległych 
górników, zapomniano 
natomiast o rannych 
podczas pacyfi kacji.  

Foto: Jan W
yżgoł



S P R AW Y  R E G I O N U Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

KATOWICE 16.12.2009 |  Nr 60/2009  www.solidarnosc-kat.pl4
Z BIUR 
terenowych
Jastrzębie Zdrój
» 5 GRUDNIA W MIEJSKIM Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim 
odbyły się związkowe wybory na kadencję 
2010-2014. Przewodniczącą komisji zakła-
dowej została Jolanta Przybyła.

» 11 GRUDNIA przeprowadzone zostały 
wybory do Komisji Zakładowej NSZZ So-
lidarność Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego. Przez najbliższe cztery lata 
funkcję przewodniczącego będzie pełnił 
Krzysztof Jochemczyk. 

» 14 GRUDNIA W SIEDZIBIE
jastrzębskiego BT zorganizowane zostało 
spotkanie opłatkowe dla przedstawicieli 
komisji zakładowych z obszaru działania 
Biura. Gościem związkowców był Miro-
sław Truchan, wiceprzewodniczący Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności.

» 15 GRUDNIA JASTRZĘBSCY związ-
kowcy uczestniczyli w uroczystościach 
pod KWK Zofi ówka (dawny Manifest 
Lipcowy), upamiętniających 28. rocznicę 
pacyfi kacji śląskich kopalń.

Tarnowskie Góry
» 18 GRUDNIA w siedzibie Biura Terenowe-
go w Tarnowskich Górach związkowcy przeła-
mią się opłatkiem podczas spotkania wigilij-
nego. Swoją obecność na opłatku potwierdzili 
już burmistrz oraz starosta miasta.

Sosnowiec
» 13 GRUDNIA w Dąbrowie Górniczej-Go-
łonogu w Kościele pw. Św. Antoniego, 
w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, 
odprawiona została msza św., połączona z po-
święceniem sztandaru Solidarności dąbrow-
skiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
W nabożeństwie udział wzięli m.in. posłanka 
Ewa Malik, wiceprzewodniczący Śląsko-Dą-
browskiej Solidarności Sławomir Ciebiera oraz 
przedstawiciele zagłębiowskich komisji zakła-
dowych wraz z pocztami sztandarowymi.

» 15 GRUDNIA PODCZAS tradycyjnego 
spotkania opłatkowego związkowcy Solidar-
ności z Huty Katowice przełamali się opłat-
kiem i przekazali sobie świąteczne życzenia.

Pszczyna
» 13 GRUDNIA W KOŚCIELE pw. Wszyst-
kich Świętych w Pszczynie, z inicjatywy związ-
kowców z Solidarności,  odprawiona została 
msza święta w intencji Ojczyzny i ofi ar stanu 
wojennego. W nabożeństwie licznie udział 
wzięli przedstawiciele komisji zakładowych 
z obszaru działania pszczyńskiego BT wraz 
z pocztami sztandarowymi. Po mszy odbyło 
się spotkanie z posłem Stanisławem Piętą
i projekcja fi lmu „The Soviet Story”, opowia-
dającego o zbrodniach komunistycznych. – Piękną tradycją jest skła-

danie świątecznych życzeń. 
W tym roku chciałbym 
radzić Polkom i Polakom, 
żeby unikali witania się, 
całowania, obejmowania, 
bo takie zachowanie może 
spowodować przenoszenie 
grypy z osoby chorej na 
zdrową – apeluje przed 
świętami Bożego Narodze-
nia Andrzej Wojtyla, Główny 
Inspektor Sanitarny.

Apel inspektora jest całko-
wicie uzasadniony, bo tylko 
w ostatnim tygodniu listopa-
da zarejestrowano w Polsce 
prawie 134 tys. zachorowań 
i podejrzeń zachorowań na 
grypę, z czego połowę sta-
nowią przypadki wirusa A/
H1N1. To o ponad 30 tys. 
więcej, niż odnotowano w 
poprzednim tygodniu. Do 
tej pory na świńską grypę 

w naszym kraju zmarły 73 
osoby.   

Nadchodzące święta tym 
bardziej sprzyjać będą roz-
przestrzenianiu się epide-
mii. Doskonałą ku temu 
okazją będą odwiedziny 
bliskich, biesiadowanie 
przy wspólnym stole bez 
względu na to, czy ktoś 
kaszle i kicha, i wreszcie 
tradycyjne sytuacje, bez 
których trudno nam sobie 
wyobrazić Bożego Narodze-
nia: dzielenie się opłatkiem, 
składanie życzeń i wymiana 
serdeczności oraz świątecz-
ne nabożeństwa. 

Zagrożenie zarażenia 
się grypą wzrośnie szcze-
gólnie w kościołach, wy-
pełnionych przez tłumy 
wiernych. Niektórzy, by 
nie zetknąć się z wirusem, 
odwiedzają świątynie w 
maseczkach, przyjmują 

komunię świętą nie do ust, 
lecz do rąk. Księża apelują, 
by w nabożeństwach nie 
uczestniczyły osoby chore, 
by ludzie nie podawali sobie 
rąk podczas przekazywania 
znaku pokoju, nie całowali 
krzyży, fi gur i obrazów, by 
wreszcie nie maczali pal-

ców w tradycyjnych kro-
pielnicach. 

Problem kropielnic roz-
wiązano już w niektórych 
włoskich świątyniach, mon-
tując do nich z dozowniki, 
wyposażone w czujniki 
działające na podczerwień. 
Dozownik wydaje porcję 

wody, gdy wierny podsta-
wi pod niego rękę. Z kolei 
w kościołach katolickich 
w Grenadzie w Hiszpa-
nii, z powodu zagrożenia 
epidemią świńskiej grypy, 
tymczasowo zawieszono 
udzielanie komunii pod 
dwoma postaciami.

Przykre, że bezlitosna 
grypa odziera z tradycji i 
niepowtarzalnego uroku 
tegoroczny czas   Bożego 
Narodzenia. Jednak dla 
nas wszystkich rozsądniej 
będzie, jeśli w szczerych sło-
wach przekażemy serdecz-
ności bliskim, przyjaciołom 
i znajomym, niż chorobę 
wraz z uściskami. Grypa 
nie śpi, a zatem podczas 
fi rmowych opłatków czy 
spotkań ze znajomymi nie 
przesadzajmy ze świąteczną 
wylewnością.

BEATA GAJDZISZEWSKA  

Biuro ds. Rozwoju i Szkoleń Związko-
wych oraz Współpracy Zagranicznej 
informuje, że w lutym 2010 r. planuje 
zorganizować kolejną edycję bezpłatnego 
stacjonarnego szkolenia dla Społecznych 
Inspektorów Pracy. Szkolenie będzie od-
bywać się w siedzibie Zarządu Regionu w 
Katowicach, a prowadzić będą je eksperci 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowi-
cach. Zakres tematyczny szkolenia:
1.  Prawo pracy (ustawa o PIP, ustawa o SIP, 

bhp, badania lekarskie, czas pracy).
2.  Minimalne i zasadnicze wymagania.
3.  Szkolenie z zakresu psychologii (skutecz-

na komunikacja w środowisku pracy, za-
grożenia psychospołeczne w stosunkach 
pracy, trening psychologiczny).

Zainteresowane organizacje prosimy o kontakt 
z Biurem ds. Rozwoju i Szkoleń Związkowych 
oraz Współpracy Zagranicznej(zagraniczne@
solidarnosc-kat.pl). Szczegółowy termin 
szkolenia podamy w styczniu. 

Nie przesadzajmy ze świąteczną wylewnością

2
–godzinny pro-
test przebiegł dość 
spokojnie. Przed 
Kancelarią Pre-
miera zapłonę-

ły opony, w stronę poli-
cjantów ochraniających 
siedzibę rządu poleciało 
kilka petard. Związkowcy 
mieli transparenty podsu-
mowujące 2 lata rządów 
koalicji PO–PSL: „Pracy 
i chleba”, „Zbrodniarze - za 
dewastację kraju i narodu 
- szubienica”, „Donaldzie 
nie kłam więcej” i „Tusku 
gdzie Twój cud”.

Przedstawiciele Soli-
darności złożyli w resorcie 
gospodarki oraz w Kan-
celarii Premiera petycje 
z postulatami. Związkowcy 
domagają się w niej rato-
wania polskiego przemysłu 
okrętowego, wdrażania po-
lityki transportowej, gwa-
rantującej istnienie spółek 
przewozowych,ochrony 
przed upadłością przemy-
słu zbrojeniowego oraz 
realizacji przez polski rząd 
„Globalnego Pakietu na 
rzecz Zatrudnienia”. 

„Globalny Pakiet” to do-
kument przyjęty w czerwcu 
podczas obrad Międzynaro-
dowej Konfederacji Pracy, 
również przez polski rząd. 
Zawiera zapisy i wskazówki, 
w jaki sposób gospodarki 
poszczególnych krajów 
mogą wychodzić z kryzy-
su, dbając równocześnie 
o ochronę socjalną stabi-
lizację zatrudnienia. 

Delegację Solidarności w 
Kancelarii Premiera przyjął 
minister Michał Boni. Jeden 
z najbliższych doradców 
premiera zapowiedział, że 
w styczniu odbędą się spot-
kania kolejarzy, a potem 
stoczniowców z przedsta-
wicielami rządu. Jeszcze 

w grudniu o problemach 
swojej branży mają z rzą-
dem rozmawiać przedsta-
wiciele zbrojeniówki. 

–  Nie wyobrażam sobie, 
żeby nie zostały dotrzyma-
ne terminy tych spotkań 
i że nie wynikną z nich 
konkretne fakty. Będzie 
udzielana ludziom pomoc 
i będzie rosło bezpieczeń-
stwo pracowników – mówił 
po spotkaniu z Bonim 
szef Solidarności Janusz 
Śniadek. 

Z Regionu Śląsko–Dą-
browskiego do Warszawy 
pojechało kilkaset osób, 
głównie z sektora zbroje-
niowego. Przedstawicielom 
rządu przekazali petycję, w 
której zwracają uwagę na 
dramatyczną sytuację gli-

wickiego Bumaru. „Mamy 
wrażenie, że są dwie optyki 
oceny sytuacji w Grupie 
Bumar. Ofi cjalna – to jest 
dodatni wynik ekono-
miczny, wzrost eksportu 
itd. i ta nieofi cjalna, którą 
odczuwamy my, pracow-
nicy sektora: kompletny 
chaos organizacyjny, li-
kwidacja fi rm, zagrożenie 
upadłością i likwidacją 
kolejnych zakładów, brak 
realizacji terminowych 
wypłat wynagrodzeń, ma-
sowe zwolnienia grupowe 
i  skracanie czasu pracy” 
– napisali związkowcy ze 
zbrojeniówki.

– W tej chwili dla nasze-
go sektora najważniejsze 
sprawy to pakiety socjal-
ne dla tych pracowników, 
którzy stracili pracę lub 
wkrótce ją stracą. Ci lu-
dzie potrzebują pomo-
cy – mówi uczestniczący 
w manifestacji szef Solidar-
ności w Bumarze Zdzisław 
Goliszewski. – Dla całej 
branży bardzo ważna jest 
też kwestia długofalowych 
zamówień. 

Wbrew wcześniejszym 
zapowiedziom protest po-
trwał nie cztery godziny, 
ale tylko niespełna dwie. 
– Trochę szkoda, bo do 
Warszawy przyjechało kilka 
tysięcy osób. Organizato-
rzy nie mieli chyba jednak 
pomysłu, jak zagospodaro-
wać ich czas – komentuje 
Goliszewski. 

WOJCIECH GUMUŁKA

Fragment petycji
Solidarności:
W przededniu rocz-
nic tak bolesnych 
dla naszego kraju, 
dla stoczniowców i 
górników, wydarzeń 
grudniowych z 1970 
i 1981 roku, wzywamy 
Rząd Rzeczpospolitej do:
–  skutecznego ratowania 

polskiego przemysłu 
okrętowego, branży 
zatrudniającej w stocz-
niach i setkach zakła-
dów kooperujących 
tysiące wykwalifi kowa-
nych pracowników.

–  wdrożenia polityki trans-
portowej gwarantującej 
istnienie polskich spółek 
przewozowych, zapew-
niających pracę
i  dojazd do pracy.

–  należytej troski 
o obronność państwa 
przez ochronę przed 
upadłością polskiego 
przemysłu zbrojenio-
wego.

–  rzeczywistej realizacji 
– w oparciu o uczciwy 
dialog z partnerami 
społecznymi –  „Global-
nego Paktu na Rzecz 
Zatrudnienia” podpisa-
nego w imieniu polskie-
go Rządu w czerwcu br. 
w Genewie.

Postulujemy efektywne 
wykorzystanie do tego 
celu funduszy europej-
skich, w szczególności 
Europejskiego Funduszu 
Globalizacyjnego.

Kilka tysięcy związkowców protestowało we wtorek w Warszawie. Akcję zorganizo-
wano w obronie zagrożonych miejsc pracy w zbrojeniówce, przemyśle stoczniowym i kolei.  

Do Warszawy na manifestację pojechało kilkuset związkowców 
ze Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności

KRÓTKI PROTEST, 
WIELE PROBLEMÓW

Foto: TŚD

Dla zbrojeniówki 
najważniejsze w tej 
chwili są pakiety 
socjalne dla tych 
pracowników, którzy 
stracili pracę lub 
wkrótce ją stracą. 
Ci ludzie potrzebują 
pomocy.

Tuż po 
świętach 
epidemiolodzy 
spodziewają 
się kolejnego 
wzrostu 
zachorowań

Foto: internet
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Tegoroczna nowelizacja usta-
wy o radach pracowników 
wprowadziła istotne zmia-
ny w zakresie wyboru rad 
na kolejną kadencję.

Warto je przeanalizować, 
bo w części zakładów wybo-
ry powinny się odbyć już w 
przyszłym roku. Tam, gdzie 
rada została powołana zaraz 
po wejściu ustawy w życie, jej 
czteroletnia kadencja zbliża 
się do końca.

Nowela była odpowiedzią 
na niekorzystny dla związ-
ków zawodowych wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego. 
W 2008 r. TK za niekonsty-
tucyjny uznał przepis dają-
cy związkom wyłączność w 
tworzeniu rad pracowników 
w zakładach, w których dzia-
łają reprezentatywne organi-
zacje związkowe. – Zdaniem 
sędziów taki zapis naruszał 
tzw. negatywną wolność 
związkową osób, które nie 
chcą się zrzeszać – mówi Ja-
dwiga Piechocka specjalistka 
z Biura ds. Rozwoju i Szkoleń 
Związkowych ZR.

Nowa rada będzie wybie-
rana spośród kandydatów 
zgłoszonych przez grupy 
pracowników. W zakładach 
zatrudniających mniej niż 
100 pracowników kandydata 
musi poprzeć przynajmniej 
10 osób. W większych – co 
najmniej 20. Poparcie musi 
zostać wyrażone indywidu-
alnie, komisja zakładowa nie 
może udzielić go przyjmując 
uchwałę.

Rada musi liczyć przy-
najmniej trzech członków, 
a jej ostateczna wielkość po-
winna zostać uzgodniona z 
pracodawcą. – Jednocześnie 

przestał działać mechanizm, 
który każdej reprezentatyw-
nej organizacji związkowej 
dawał prawo do jednego 
członka w radzie – zaznacza 
Piechocka.

Zgodnie z nowelizacją 
ustawy, powołanie pierwszej 
rady nie oznacza, że wybory 
na kolejną kadencję muszą 
odbyć się automatycznie. Do 
tego potrzebna jest inicjatywa 
przynajmniej 10 proc. pra-
cowników zatrudnionych w 
zakładzie. – Jeżeli pracownicy 
nie zgłoszą takiej chęci, rada 
nie zostanie wybrana – zazna-
cza Piechocka. Jej zdaniem, 
nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby to członkowie związku 
stanowili grupę inicjatywną. 
Równocześnie pracodawca 
nie później niż 60 dni przed 
upływem kadencji jest zobo-
wiązany do poinformowa-
nia pracowników, że mają 
prawo do przeprowadzenia 
wyborów.

Zdaniem specjalistów, 
wiele wątpliwości może po-
jawić się podczas układania 
regulaminu wyborów, który 
powinien zostać uzgodniony 
z przedstawicielami pracow-

ników. Ustawa nie przybliża 
bowiem trybu, w jakim ci 

przedstawiciele mają zostać 
wyłonieni, a to może oznaczać 
konieczność przeprowadzenia 
kolejnych wyborów.

Nie będzie już możliwo-
ści zawarcia porozumienia 
o innym trybie informowa-
nia pracowników, niż rada 
pracowników, przy czym 
porozumienia już podpisane 
nie wygasają.

Po nowelizacji ustawy 
działalność wszystkich rad 
pracowników będzie fi-
nansowana przez praco-
dawców.

AGNIESZKA KONIECZNY

N
ajwybitniejszy 
polski himala-
ista zginął na 
wysokości 8300 
metrów 24 paź-

dziernika 1989 podczas wejścia 
na Lhotse nową drogą przez 
słynną, niezdobytą wówczas 
południową ścianę. Kukuczka 
odpadł tuż przed granią szczy-
tową. Lina nie wytrzymując 
obciążenia pękła, a wspinacz 
spadł w 2 km przepaść. Po 
odnalezieniu ciała pochowa-
no go w lodowej szczelinie, 
nieopodal miejsca upadku. 
Tablica ku jego pamięci zosta-
ła umieszczona w Chukung, 
nieopodal południowej ścia-
ny Lhotse.

3 lata temu odnalazł ją w 
Himalajach Ryszard Kubac, 
związkowiec z Solidarności 
zatrudniony w katowickiej 
fi rmie Bombardier. Tam rów-
nież przez osiem lat praco-
wał Jerzy Kukuczka. Tablica 
była w opłakanym stanie. 
Wstyd przyznać – służyła 
okolicznym mieszkańcom 
do suszenia łajna na opał... 
W Himalaje przywiozła ją w 

1990 r. pani Cecylia Kukucz-
ka wraz ze starszym synem 
Maćkiem, w pierwszą rocz-
nicę śmierci męża. Na tablicy 
upamiętnione zostały rów-
nież nazwiska dwóch innych 
polskich wspinaczy, którzy 
kilka lat wcześniej stracili 
życie podczas zdobywania 
południowej ściany Lhot-
se: Rafała Hołdy i Czesława 
Jakiela. 

Od tej pory celem Kubaca 
i jego kolegów stało się ura-
towanie pamięci o jednej z 
najznakomitszych postaci 
w dziejach światowego hi-
malaizmu i jego kolegach. 
Najlepszą ku temu okazją 

była okrągła rocznica śmierci 
Kukuczki.   

– Zdjęcia tablicy pokaza-
łem pani Cecylii, jej synom 
i Arturowi Hajzerowi, wybit-
nemu himalaiście oraz pre-
zesowi Fundacji im. Jerzego 
Kukuczki. To on sfinanso-
wał jej odnowienie. Prezes 

Bombardiera zgodził się na 
częściowe pokrycie kosztów 
wyprawy, w skład której we-
szła też rodzina Jurka. Dołą-
czyło do nas 7 osób z Klubu 
Wysokogórskiego z Katowic. 
Już na miejscu spotkaliśmy  
również grupę z Akademii 
Wychowania Fizycznego w 

Katowicach im. Jerzego Ku-
kuczki, z jej rektorem Zbi-
gniewem Waśkiewiczem. 
W Himalaje uczcić pamięć 
Jurka wyruszyła więc całkiem 
spora grupa Polaków – opo-
wiada pan Ryszard.

Pod Lhotse Polacy dotar-
li 20 października, na cztery 
dni przed rocznicą śmierci 
zdobywcy Korony Himala-
jów. Dotychczasową tabli-
cę wmontowali w czorten, 
czyli tybetańską kapliczkę. 
Budowla stanęła nieopodal 
herbaciarni, w której zatrzy-
mują się wszystkie wyprawy 
himalaistów. Przy niej przy-
twierdzona została skrzynka 
z zeszytem do wpisów dla 
turystów. 

W ciągu zaledwie kilku 
dni wszystkie kartki zapełni-
ły się. Ludzie z całego świata 
byli zdumieni, że Polacy tak 
dbają o pamięć zmarłych. 
Właściciela herbaciarni polska 
ekipa mianowała „dyrektorem 
czortenu”, odpowiedzialnym 
za przypominanie turystom, 
kim był Jerzy Kukuczka i jego 
tragicznie zmarli koledzy. 

Podczas wyprawy nie zabra-
kło związkowych akcentów, 
bo Ryszard Kubac ma żelazną 
zasadę: w górach zawsze re-
klamuje Śląsko- Dąbrow-
ską Solidarność. Jak mówi, 
przynależność do związku 
zobowiązuje. I tym razem 
zabrał ze sobą solidarnościo-
we gadżety.  

– Chyba żaden zarząd 
regionu nie może pochwa-
lić się fotografiami swo-
ich flag z Everestem w tle, 
a my to mamy. Przedmioty 
z naszym logo zawsze mają 
duże wzięcie wśród turystów 
z całego świata. Rozpozna-
ją je i traktują z ogromnym 
szacunkiem – podkreśla pan 
Ryszard.

BEATA GAJDZISZEWSKA 

Serdecznie dziękuję Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności za 
sfi nansowanie dokumenta-
cji fotografi cznej z wyprawy 
w Himalaje w 20. rocznicę 
śmierci Jerzego Kukuczki.

Ryszard Kubac

Uwaga na zmiany w ustawie o radach

Zaniedbana do tej pory tablica pod szczytem Lhotse w Himalajach, upamiętniająca Jerzego Kukuczkę, zyskała 
nowy blask. To między innymi zasługa związkowca ze Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. 

Solidarność z Kukuczką i Everestem w tle

– W jaki sposób rada pracowników może uzyskać infor-
macje od pracodawcy, jak powinny przebiegać wybory 
nowej rady oraz czego związkowcy mogą się spodziewać 
po znowelizowanej ustawie o radach pracowników – na 
te i inne pytania można zasięgnąć odpowiedzi u woje-
wódzkiego konsultanta ds. rad pracowników. 

Jadwiga Piechocka z Biura Szkoleń Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności – bo to ona pełni obowiązki konsultanta – 
dyżuruje od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00 
pod nr tel. 032 353 84 25 wew. 428, e-mail: zagranicz-
ne@solidarnosc-kat.pl. Istnieje też możliwość prze-
prowadzenia konsultacji osobiście po wcześniejszym 
ustaleniu terminu.

Dyżury pełnione są w ramach realizowanego przez 
Komisję Krajową NSZZ Solidarność w partnerstwie 
z OPZZ projektu „Niezależna ekspertyza ekonomiczna 
standardem dialogu społecznego w obliczu zmiany go-
spodarczej”.  Podobne punkty konsultacyjne powstały 
w każdym województwie. Ten w Katowicach obejmuje 
swym działaniem obszary działania regionów Śląsko-
Dąbrowskiego, Częstochowa i Podbeskidzie.

Projekt fi nansowany ze środków Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

 – Hutnictwo i zbroje-
niówka to sektory, które 
najbardziej ucierpiały 
z powodu kryzysu– oce-
niają przedstawiciele Re-
gionalnego Sekretariatu 
Przemysłu Metalowego. 

W hutnictwie produk-
cja spadła aż o 50 procent. 
– Mamy żal do polskiego 
rządu, że nie wsparł naszej 
branży. W innych krajach 
Unii Europejskiej rządy 
pomagały swoim hutom, 
dzięki czemu tam ten 
sektor lżej odczuł skutki 
kryzysu – mówi Andrzej 
Karol, przewodniczący 
Regionalnej Sekcji Hut-
nictwa. 

Ciekawostką jest fakt, 
że np. Huta Pokój robiła 
konstrukcje stalowe dla 
stadionów przygotowy-
wanych na mistrzostwa 
świata w piłce nożnej 
w RPA. – W Polsce trwa 
budowa stadionów na 
Euro 2012, na miejscu jest 
huta, która  ma know–how 
i doświadczenie, ale jakoś 
nikt nie chce z jej doświad-
czeń skorzystać – dodaje 
Karol.

Na szczęście w tym roku 
nie doszło w hutnictwie 
do wielkiej fali zwolnień. 
Z ponad 5 tys. ludzi zwol-
nionych z pracy w pol-
skim hutnictwie w ciągu 
9 miesięcy tego roku więk-
szość  stanowili pracowni-
cy Arcelor Mittal Poland 
SA, którzy skorzystali z 

programu dobrowolnych 
odejść.– Program jeszcze 
trwa, więc za wcześnie na 
podsumowania. Sytuacja 
na rynku stali jest trudna 
i jesteśmy pełni obaw przed 
nadchodzącym rokiem – 
mówi Jerzy Goiński, prze-
wodniczący Solidarności 
w Hucie Katowice.

Te obawy dotyczą całej 
branży. – Boimy się, że 
wiosną może dojść do 
m a s o w y c h  z w o l n i e ń 
w mniejszych hutach 
– mówi Andrzej Karol. 
W tym roku jedynie Huta 
Łabędy produkująca obu-
dowy dla górnictwa za-
notowała zysk, reszta jest 
pod kreską. Warto podkre-
ślić, że to jedyna huta ze 
100-procentową własnością 
Skarbu Państwa.   

Z ogromnymi prob-
lemami boryka się sek-
tor zbrojeniowy, choć to 
nie tylko skutek kryzy-
su, ale też efekt zanie-
dbań ze strony obecnego 
i poprzednich rządów. 
W naszym regionie dzia-
ła kilka dużych zakładów 
przemysłu zbrojeniowego 
i wszystkie mają kłopo-
ty, a ludzie tracą pracę. 
W Bumarze-Łabędy w 
ostatnich miesiącach zwol-
niono 400 osób, a to nie-
stety nie koniec. 

O problemach tej branży 
piszemy też w artykule na 
sąsiedniej stronie. 

POD

Bolesne dla branż
skutki kryzysu

Jedno ze szkoleń na temat rad pracowników prowadzone przez 
specjalistów ze Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności

Foto: TŚD

Ryszard Kubac (w środku)  jest pomysłodawcą odnowienia tablicy 
upamiętniającej Jerzego Kukuczkę

Tablica 
upamiętniająca 
jednego z 
najwybitniejszych 
himalaistów 
służyła okolicznym 
mieszkańcom do 
suszenia łajna na opał.

Foto: TŚD
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P
onad stu prezyden-
tów, burmistrzów, 
wójtów i starostów 
powiatów uczest-
niczyło w spotka-

niu poświęconym skutkom 
przekształcenia WFOŚiGW 
w samorządową osobę praw-
ną. Panel z udziałem prezesa 
katowickiego Funduszu Ga-
brieli Lenartowicz zorgani-
zowany został przez Śląski 
Związek Gmin i Powiatów.

– Benefi cjenci narodo-
wego i wojewódzkich fun-
duszy ochrony środowiska 
mogą być spokojni – mówiła 
podczas spotkania Gabriela 
Lenartowicz. Podkreśliła, 
że w przyszłym roku ko-
rzystanie z finansowego 
wsparcia Funduszu będzie 
odbywało się na dotych-
czasowych zasadach. Wiele 
wskazuje również na to, że 
tak pozostanie aż do chwi-
li osiągnięcia przez Polskę 

unijnych standardów śro-
dowiskowych. 

Duże zainteresowanie 
śląskich samorządowców 
wzbudziły zmiany na przy-
szłorocznej liście przedsię-
wzięć priorytetowych, które 
WFOŚiGW planuje dofi nan-
sować. Zwracali też uwagę 
na nowości w kryteriach 
wyboru projektów, zasadach 
udzielania i umarzania po-
życzek oraz przyznawania 
dotacji.

–  Wszystkie zmiany 
w regułach udzielania po-

mocy fi nansowej ze środków 
Funduszu na przedsięwzięcia 

proekologiczne wprowadzo-
ne od nowego roku były 
efektem wielomiesięcznych 
konsultacji przedstawicieli 
Funduszu z przedsiębiorcami, 
spółdzielcami, reprezentanta-
mi środowisk społecznych i 
samorządowych – informuje 
WFOŚiGW.

Zgodnie z tymi sugestia-
mi opracowane zostały po-
prawki, które mają uprościć 
procedury korzystania z 
pomocy Funduszu. Jedną z 
nich jest zwiększenie możli-
wości zaliczkowych wypłat. 
Ma to pomóc instytucjom 
realizującym inwestycje pro-
ekologiczne w zachowaniu 
płynności finansowej i w 
sprawniejszym rozliczaniu 
projektów.

Fundusz zapowiedział 
również dofi nansowanie sa-
morządów w zakresie przy-
gotowania i realizacji lokal-
nych programów zwiększania 

efektywności  energetycznej 
z udziałem odnawialnych 
źródeł energii. W dalszym 
ciągu wspierane też będą 
obszarowe programy zaopa-
trzenia gmin w przydomowe 
oczyszczalnie ścieków.

W trakcie spotkania Ga-
briela Lenartowicz odnio-
sła się także do gmin, które  
mimo dobrych projektów nie 
otrzymały unijnej pomocy 
na działania proekologicz-
ne w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego i 
znalazły się na liście rezer-
wowej. – Przygotowywany 
jest projekt wsparcia ze środ-
ków Funduszu tak, by nie 
zmarnować kilkudziesięciu 
gotowych propozycji przed-
sięwzięć podnoszących walory 
środowiska i pomagaj ących 
wypełnić zobowiązania przed-
akcesyjne – zaznaczyła.

RED.

To tegoroczne hasło kampanii 
Stowarzyszenia Ekologiczno-
Kulturalnego „Klub Gaja” na 
rzecz humanitarnego trans-
portu i sprzedaży karpi.

Każdego roku na wigilijne 
stoły trafi a ponad 20 tysięcy 
ton karpi. Jednak prezes Klubu 
Gaja Jacek Bożek podkreśla, że 
stowarzyszenia nie zamierza 
walczyć ze świąteczną trady-
cją, a jedynie zwraca uwagę 
na warunki, w jakich przetrzy-
mywane i transportowane są 
żywe karpie. Zbyt często są one 
niehumanitarne i przysparzają 
rybom ogromnych cierpień. 
Dlatego lepiej byłoby, gdyby 
w sprzedaży dostępny był 
tylko karp mrożony. W ten 
sposób w Polsce sprzedawa-
ne są inne ryby. – Karp z lodu 
też jest świeży – zapewniają 
ekolodzy. Zdanie to podzie-
la znany podróżnik i krytyk 
kulinarny Robert Makłowicz, 
który poparł kampanię.

– Z kulinarnego punktu 
widzenia świeżość ryby jest 
sprawą zasadniczą. Jednak 
możliwie jak najkrótsza droga 
pomiędzy towarem, a klientem 
nie powinna wcale oznaczać, 
że ryby trzymane są w wielkiej 
liczbie w małych zbiornikach, 
a potem duszone w plastiko-
wych torbach nabywców – 

mówi Makłowicz. Zaznacza, że 
współczucie dla tak traktowa-
nych zwierząt to  jedna rzecz. 
Nawet z czysto egoistycznego, 
wyłącznie konsumenckiego 
punktu widzenia ryby śnięte, 
stłoczone, są gorszym mate-
riałem kulinarnym.

Jacek Bożek przypomina, 
że kampania „Jeszcze żywy 
karp” trwa od wielu lat i ma 
różne odsłony. – W tym roku 
z dwóch powodów będzie 
to odsłona niezwykła – za-
znacza Bożek. Po trzech la-
tach starań ekologom udało 
się doprowadzić do zmian 

w ustawie o ochronie zwie-
rząt. Ryby znów będą trakto-
wane tak, jak inne kręgowce. 
Jego zdaniem, zmiana prawa 
umożliwi osobom prywatnym 
i instytucjom pozarządowym 
zgłaszanie do prokuratury 
przypadków niehumanitarne-
go traktowania ryb. – O wiele 
więcej osób będzie wiedziało, 
że pakowanie żywego karpia 
do foliowego worka nie tylko 
jest głupotą, ale również nie 
ma nic wspólnego z polską 
wielowiekową tradycją – mówi 
prezes Klubu Gaja.

AK

Jaworzno uczestniczy w mię-
dzynarodowym programie 
FOKS, który ma doprowa-
dzić do wskazania wszyst-
kich miejsc składowania 
niebezpiecznych odpadów 
poprodukcyjnych po Zakła-
dach Chemicznych „Organi-
ka Azot”. 

Podobny projekt z powo-
dzeniem zrealizowano już w 
Czechach. Jego celem jest 
również rozpoznanie ryzyka 
środowiskowego oraz wybór 
technologii, która pozwoli 
na powstrzymanie emisji 
zanieczyszczeń.

W programie wykorzy-
stane są najnowsze metody 
badań wód podziemnych, 
powierzchniowych i grun-
tów oraz destrukcji zanie-
czyszczeń. W wyniku prac 
określony zostanie rodzaj i 
wielkość zanieczyszczeń, szlaki 
ich migracji oraz możliwości 
rozkładu do form neutralnych 
dla środowiska. – Wykonane 

badania pozwolą także na cał-
kowite rozpoznanie ryzyka 
środowiskowego i przygoto-
wanie działań naprawczych 
wraz z analizą ekonomiczną 
realizacji konkretnych dzia-
łań – czytamy na stronie in-
ternetowej UM.

Zgodnie z czeską metodą 
unieszkodliwianie odpadów 
będzie polegało na wyrwaniu 
chloru, który w połączeniu 
ze związkami organiczny-
mi tworzy bardzo niebez-
pieczne substancje. W tym 
celu używa się miedzi oraz 
aktywnego węgla. W takim 
procesie powstaje pozosta-
łość wolna od toksyn oraz 
bezpieczne paliwo w postaci 
bryłek węglowych. Można je 
wykorzystać do produkcji 
prądu. Zdaniem specjali-
stów, czeska metoda jest sku-
teczna również ze względu 
na krótki czas rozwiązania 
problemu niebezpiecznego 
składowiska. 

Przedsięwzięcie zosta-
nie sfinansowane przede 
wszystkim przez Instytut 
w Ostrawie i Główny In-
stytut Górnictwa, który za-
płaci 35 tys. euro za wyko-
nanie badań geologicznych. 
W ciągu trzech lat miasto ma 
zapłacić 58 tys. euro, z czego 
Unia Europejska zwróci aż 
85 proc.

Jeszcze nie można podać 
późniejszych kosztów uty-
lizacji odpadów. Wszystko 
będzie zależało od możli-
wości technicznych instala-
cji działających w realnych 
warunkach. Władze miasta 
zapowiadają, że będą zabie-
gać o rządowe i europejskie 
środki na ten cel. Podjęły 
rów nież działania zmie-
rzające do uporządkowania 
prawnych uwarunkowań 
ochrony wód.

RED.

Zdaniem specjalistów 
wszystko wskazuje na 
to, że już w 2015 roku 
niebezpieczne składowisko 
odpadów poprodukcyjnych 
jaworznickich zakładów 
chemicznych może zostać 
zlikwidowane.

Boże Narodzenie: Lud 
lubi karpia, karp lubi lud

Od nowego roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
przekształcony zostanie w samorządową osobę prawną.

Benefi cjenci Funduszu
mogą spać spokojnie

W Jaworznie rozbrajają
bombę ekologiczną

To wymóg nałożony 
przez nową ustawę o 
fi nansach publicznych, 
która likwiduje 
fundusze celowe z 
osobowością prawną, 
w dotychczasowej 
formie.

Kampania na rzecz humanitarnego traktowania karpi w Polsce 
trwa już od wielu lat

Foto: internet

Foto WFOŚiGW w Katowicach

Prezes WFOŚiGW Gabriela Lenartowicz  zaprezentowała główne za-
łożenia nowej ustawy o fi nansach publicznych
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Informacja Regionalnej
Komisji Wyborczej
Regionalna Komisja Wyborcza przypomina or-

ganizacjom zakładowym i międzyzakładowym, 

że zgodnie z Uchwałą KK nr 2/09 ws. kalendarza 

wyborczego na kadencję 2010 – 2014 wyboru władz 
organizacji zakładowej, międzyzakładowej oraz 
zakładowej organizacji koordynacyjnej można 
dokonać w okresie od 1 grudnia 2009 r. do
31 marca 2010 r. 
Regionalna Komisja Wyborcza przypomina również, 

że przygotowanie i przeprowadzenie wyborów 

jest zadaniem komisji zakładowej/ międzyzakła-

dowej 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.

Dokumentacja wyborcza jest dostępna na stronie 

internetowej www.solidarnosc-kat.pl oraz 

w Zarządzie Regionu – Biurze Ewidencji a także 

Biurze ds. Rozwoju i Szkoleń Związkowych oraz 

Współpracy Zagranicznej.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fi zycznych:

§

Ustawa Kodeks pracy:

Wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

Kolegi

MIROSŁAWA 
JANISZEWSKIEGO

Przewodniczącego 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 

Zakładu Odmetanowywania Kopalń w Jastrzębiu Zdroju

Rodzinie i Najbliższym
składa 

kierownictwo Biura Terenowego Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w Jastrzębiu Zdroju 

i jastrzębscy związkowcy

W umowie na zastępstwo 
mam określony 3-dniowy 
okres wypowiedzenia. Pod-
pisałem także umowę o od-
powiedzialności materialnej 
za powierzone mienie i w tej 
umowie jest napisane, że 
przysługuje mi 14-dniowy 
okres wypowiedzenia od 
tej umowy. Jednocześnie 
zawarty jest punkt: „Umowa 
jest związana ściśle ze sto-
sunkiem pracy i wygasa 
z chwila jego rozwiązania”. 
Z jakim więc okresem spo-
rządzić wypowiedzenie? Co 
zrobić, jeśli pracodawca nie 
zechce podpisać wypowie-
dzenia? Czy ono zaczyna 
obowiązywać od momen-
tu, kiedy się je przedstawia 
osobie reprezentującej pra-
codawcę?

Zgodnie z Kodeksem pracy 
(art. 331) okres wypowiedzenia 
umowy o pracę, która została 
zawarta na czas zastępstwa 

pracownika w czasie jego 
usprawiedliwionej nieobec-
ności w pracy, wynosi 3 dni 
robocze. Okres ten nie może 
być dowolnie wydłużany, 
nawet jeśli pracownik jest 
zatrudniony na stanowisku 
związanym z odpowiedzial-
nością materialną za powie-
rzone mienie.

Zgodnie z zacytowanym 
fragmentem umowy („Umowa 
jest związana ściśle ze sto-
sunkiem pracy i wygasa z 
chwila jego rozwiązania”) 
umowa o odpowiedzialności 
materialnej za powierzone 
mienie nie może funkcjono-
wać samodzielnie. Mimo że 
wskazano w niej 14-dniowy 
okres wypowiedzenia, to 
jednak w razie rozwiązania 
umowy o pracę umowa o od-
powiedzialności materialnej 
rozwiąże się w tym samym 
czasie, co umowa o pracę 
(czyli w przypadku umowy 

na zastępstwo – po upływie 
3 dni roboczych).

Jeśli zaś pracownik chce 
rozwiązać tylko umowę o od-
powiedzialności materialnej, 
to obowiązuje go 14-dniowy 
termin. Niezbędne do roz-
wiązania umowy o odpowie-
dzialności materialnej będzie 
także przeprowadzenie przed 
upływem przedmiotowych 
14 dni inwentaryzacji powie-
rzonego mienia.

Odpowiadając na pozo-
stałe pytania:
–  Wypowiedzenie jest czyn-

nością jednostronną i nie 
wymaga zgody drugiej 
strony. Podpis na wypo-
wiedzeniu jest niezbędny 
jedynie w celach dowo-
dowych (w razie sporu 
przed sądem). Jeżeli nie 
jest możliwe przedłoże-
nie oświadczenia bez-
pośrednio pracodawcy, 
należy oświadczenie woli 

złożyć na dziennik kore-
spondencji lub przesłać 
pocztą poleconą. 

–  Bieg wypowiedzenia roz-
poczyna się w momen-
cie, w którym pracodawca 
ma możliwość zapoznać 
się z treścią oświadczenia 
o wypowiedzeniu umowy 
o pracę, gdyż zgodnie z art. 
61 § 1 K.c. oświadczenie woli, 
które ma być złożone innej 
osobie, jest złożone z chwilą, 
gdy doszło do niej w taki 
sposób, że mogła zapoznać 
się z jego treścią. 
 Jeśli pismo zostanie przed-

stawione osobie reprezen-
tującej pracodawcę, należy 
upewnić się, że osoba ta jest 
uprawniona do odbierania 
tego typu oświadczeń oraz 
potwierdzania ich odbioru 
w imieniu pracodawcy.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

T
egoroczna noweliza-
cja ustawy o podat-
ku dochodowym 
od osób fi zycznych 
sprawiła, że tak po-

pularne w latach ubiegłych 
bony towarowe przestały być 
opłacalne. Pracownicy, którzy 
liczyli na to, że jako prezent 
świąteczny otrzymają bony 
na zakupy w sieciach handlo-
wych, mogą być zaskoczeni, 
kiedy zamiast bonów lub ta-
lonów pracodawca wręczy 
im gotówkę.

Dlaczego w tym roku bar-
dziej opłacalne dla pracodaw-
cy i dla pracownika będzie 
przekazanie świadczenia w 
postaci pieniężnej? 

Jest to następstwo wejścia 
w życie ustawy o zmianie usta-
wy o podatku dochodowym 
od osób fi zycznych w zakresie 
dotyczącym zniesienia opo-
datkowania zapomóg udziela-
nych przez związki zawodowe 

oraz świadczeń wypłacanych 
z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych.

Przypominamy, że świad-
czenia do wartości 380 zł, 
przekazane pracownikowi 
i pochodzące z ZFŚS lub fun-
duszu związków zawodowych, 
na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 
67 ustawy o podatku docho-
dowym od osób fi zycznych 
są zwolnione od podatku, nie 
są także obciążone składkami 
na ubezpieczenie społeczne. 
Dopiero przekroczenie warto-
ści 380 zł będzie skutkowało 
koniecznością opodatkowania 
podatkiem dochodowym.

Po nowelizacji limit zwol-
nienia z podatku dla świad-
czeń otrzymywanych przez 
pracownika, fi nansowanych 
w całości ze środków zakła-
dowego funduszu świadczeń 
socjalnych lub funduszy związ-
ków zawodowych, dotyczy nie 
tylko rzeczowych świadczeń, 

ale także pieniężnych. Zgodnie 
z powyższym pracodawca, 
który w ramach działalności 
socjalnej podaruje pracowni-
kom świadczenia pieniężne ze 
środków podchodzących z ww. 
funduszy, nie będzie musiał na-
liczać i odprowadzać podatku 
od świadczenia, którego wyso-
kość nie przekracza 380 zł.

Gdyby pracodawca poda-
rował pracownikowi zamiast 
gotówki bony sfi nansowane 
z ww. funduszy, to niezależnie 
od wartości tych bonów nale-
żałoby je opodatkować. Bony 
towarowe nie są bowiem ani 
świadczeniem rzeczowym, ani 
świadczeniem pieniężnym.

Podobnie rzecz ma się 
z fi nansowaniem świadczeń 
pieniężnych z innych źródeł 
niż powyżej, np. ze środków 
obrotowych pracodawcy – 
świadczenia takie podlegają 
opodatkowaniu i są także 
podstawą naliczenia składek 

ZUS. W rezultacie wartość 
otrzymanego świadczenia 
jest realnie niższa.

Należy pamiętać, że przy-
znanie świadczeń z okazji świąt 
ze środków zakładowego fun-
duszu świadczeń socjalnych 
lub funduszy związków za-
wodowych nadal traktuje się 
jak pomoc socjalną. Decydując 
więc o przyznaniu świadczeń 
w jakiejkolwiek formie ze środ-
ków zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych lub fun-
duszy związków zawodowych, 
należy uwzględnić całokształt 
sytuacji życiowej, rodzinnej i 
materialnej pracownika na tle 
pozostałych pracowników. Pod 
uwagę należy brać wszystkie 
kryteria socjalne łącznie, a także 
sytuacje wyjątkowe czy przej-
ściowe, ale istotne w momencie 
przyznawania pomocy.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Boże Narodzenie
bez bonów i talonów?

Umowa o pracę i umowa o odpowiedzialności materialnej
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RACJONALNE OSZCZĘDZANIE - część 7
Ostatnie tygodnie poświęcili-
śmy Państwu na przedstawie-
nie większości dostępnych na 
rynku  produktów fi nansowych 
związanych z oszczędzaniem. 
Teraz w ramach podsumowa-
nia chcielibyśmy przypomnieć 
podstawowe zasady na jakie 
należy zwrócić uwagę podej-
mując tę trudną decyzję – 
OSZCZĘDZAM. Po pierwsze 
pamiętajmy o wyznaczeniu 
sobie CELU oszczędzania. 
Będzie nam łatwiej odkładać 
zaplanowane kwoty mając 
w perspektywie cel, na który je 
odkładamy. Po drugie ustalmy 
sobie stałą KWOTĘ, którą co 
miesiąc będziemy chcieli od-
kładać. W przypadku instru-
mentów, które wiążą się z ry-
zykiem musimy pamiętać, że 
inwestujemy jedynie nadwyżki 
tj. środki, których nie będziemy 
potrzebować. Dobrze sprawdza 
się tu zasada „małych kroków”. 
Lepiej odkładać mniejsze kwoty 
regularnie np. co miesiąc niż 
duże kwoty rzadko np. raz na 
pół roku. 
Pamiętajmy także o wyzna-
czeniu OKRESU OSZCZĘ-
DZANIA a przede wszystkim 
o ustaleniu swojego POZIOMU 
RYZYKA inwestycyjnego, które 
jesteśmy w stanie zaakcep-
tować. To właśnie ten ostatni 

element powinien być decydu-
jący przy wyborze produktów 
oszczędnościowych na jakie 
się zdecydujemy. Z ryzykiem 
w oszczędzaniu jest tak, że im 
bardziej ryzykowny produkt tym 
większy potencjalny zysk ale
i większe prawdopodobieństwo 
poniesienia strat a im mniej 
ryzykowny produkt tym mniejszy 
potencjalny zysk ale i ryzyko 
wystąpienia straty jest mniej-
sze. Niestety w życiu nie ma 
nic za darmo. Jeżeli chcemy 
zarabiać więcej musimy na-
uczyć się wyznaczać granicę 
akceptowalnego przez nas 
ryzyka tj. wartości ewentualnej 
straty naszej inwestycji oraz 
tolerować to ryzyko. Dlatego 
może być to najważniejsza de-
cyzja z jaką przyjdzie się nam 
zmierzyć. Warto pamiętać rów-
nież o dywersyfi kacji swoich 
oszczędności.
Kiedy już powyższą analizę 
mamy za sobą zostanie nam 
tylko wybrać odpowiedni dla 
siebie produkt. 
Dla osób ceniących spokój 
i bezpieczeństwo, oszczędza-
jących w krótkim czasie najlep-
szymi produktami okazać się 
mogą lokaty bankowe, obligacje 
albo inwestycje w funduszach 
inwestycyjnych z grupy bez-
piecznych – fundusze go-

tówkowe, fundusze rynku 
pieniężnego czy fundusze 
obligacji. Dla zdecydowa-
nych podjąć większe ryzyko 
inwestycyjne i planujących 
oszczędzać dłużej (2-3 lata) 
atrakcyjne mogą być loka-
ty tzw. strukturyzowane albo 
inwestycje w funduszach o śred-
nim ryzyku inwestycyjnym, np.: 
funduszach stabilnych czy 
mieszanych. Osoby gotowe 
oszczędzać kilka lub kilkana-
ście lat powinny zainteresować 
się planami systematycznego 
oszczędzania lub inwestycjami 
w funduszach ze znaczącym 
udziałem akcji w portfelu – 
funduszach aktywnych czy 
funduszach akcji. 
Można także połączyć niektóre 
strategie inwestycyjne i część 
odkładanej kwoty wpłacać na 
lokatę bankową, część inwesto-
wać w fundusze inwestycyjne 
a za część kupować akcje no-
towane na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie. 
Takie podejście powoduje, 
że nasz przysłowiowy portfel 
oszczędnościowo-inwestycyj-
ny jest zdywersyfi kowany tzn. 
nasze środki i nwestujemy 
w różne produkty ogranicza-
jąc ewentualną stratę. Trud-
no sobie przecież wyobrazić 
aby nawet podczas kryzysu w 

jednym czasie ponieść straty 
posiadając w swoim portfelu 
trochę lokat, trochę funduszy 
obligacji, część środków ulo-
kowanych w funduszach akcji 
czy też w innych dostępnych 
produktach fi nansowych. Dzięki 
takiej dywersyfi kacji nawet je-
żeli jakaś inwestycja okaże się 
nietrafi ona starty z niej mogą 
zostać pokryte przez zyski. 
Pisząc o oszczędzaniu powin-
niśmy także pamiętać o na-
szych przyszłych emeryturach. 
Wypowiedzi rządzących oraz 
ekspertów od systemu emery-
talnego nie napawają optymi-
zmem. Wydolność ZUS (I Filar) 
spada a pomysły dotyczące 
Otwartych Funduszy Emery-
talnych (II Filar) zmieniają się 
jak w kalejdoskopie. Wniosek 
płynący z tych zdarzeń pod-
sumował umiejętnie Wiktor 
Wojciechowski z Forum Oby-
watelskiego Rozwoju pisząc 
w Rzeczpospolitej z dnia 
21 października 2009 roku: 
„… W przeszłości przyzwy-
czailiśmy się do tego, że 
państwo odpowiada za eme-
rytury. Nowy system zmusza 
nas do większej odpowie-
dzialności za nasze docho-
dy w przyszłości….”. Jeżeli 
sami nie zadbamy o swoją 
przyszłość, to nie liczmy na 

to, że jesień życia będziemy 
mogli spędzić godnie.” Po-
prawie zabezpieczenia eme-
rytalnego służą dwa narzędzia 
tworzące tzw. III Filar systemu 
emerytalnego – pracownicze 
programy emerytalne (PPE) 
i indywidualne konta emerytal-
ne (IKE). O tyle o ile IKE czeka 
cały czas na zwiększenie za-
chęt podatkowych aby stać się 
atrakcyjniejszym produktem 
o tyle zalety Pracowniczych 
Programów Emerytalnych (PPE) 
dostrzega coraz większa grupa 
pracowników i pracodawców. 
Najlepiej świadczą o tym dane 
liczbowe. Ilość działających 
w Polsce PPE od 2004 roku 
potroiła się, obecnie działa ich 
blisko 1100. Może warto prze-
konać swojego pracodawcę na 
założenie w fi rmie pracowni-
czego programu emerytalne-
go? Warto przy tym dodać, że 
gromadzony w PPE kapitał na 
przyszłe świadczenia emerytal-
ne zwolniony jest z podatku od 
zysków kapitałowych i podlega 
dziedziczeniu. 
Mamy nadzieję, że tych wspól-
nych siedem tygodni przyczyni-
ło się do zachęcenia Państwa 
do oszczędzania. Pomyślmy 
o swojej przyszłości już dziś 
i  podejmijmy odważną decy-
zję – OSZCZĘDAM.


