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Grażyna Wyczyńska: Udało się nam 
uzyskać zapis, że dalsza część negocjacji 
płacowych odbędzie się już na poziomie 
poszczególnych marketów. » STRONA 4

Karolina Pierończyk: Większość 
maturzystów szukając kierunków 
studiów nie wie, co tak naprawdę 
chce w życiu robić. » STRONA 3

Reklama

T
o będzie manifesta-
cja ogólnopolska, ale 
mam też nadzieję, 
że będzie to wielka 
manifestacja. Narze-

kanie u cioci na imieninach na 
to, że źle się dzieje w kraju, jest 
łatwe. Robi się to bez wysiłku, 
ale też bez efektu. Na narzeka-
niu się kończy. To, co nas boli, 
musimy wykrzyczeć. To musi 
być wyrazisty komunikat dla 
rządu, że żarty się skończyły, 
że chcemy żyć jak normalni 
ludzie w normalnym euro-
pejskim kraju. A jednym z 
najważniejszych elementów 
stanowiących o sile takiego 
komunikatu jest liczebność 
manifestantów – mówi Do-
minik Kolorz, szef Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności.

Do 30 czerwca zostało już 
niewiele czasu. – Mam nadzie-
ję, że zarówno działacze, jak 
i zwykli członkowie związku 
wiedzą, jak ważny to dzień dla 
NSZZ Solidarność i dla wszyst-
kich tych, którzy są ofi arami 
błędów, lenistwa, egoizmu i 
fałszywych obietnic polity-
ków. Liczę, że przedstawiciele 

wszystkich grup zawodowych 
– i tych lepiej, i tych gorzej 

zarabiających – pójdą ramię 
w ramię ulicami Warszawy. 

Liczę, że tak jak kiedyś koleja-
rze czy pielęgniarki pomagali 

górnikom, gdy walczyli oni 
o swoje uprawnienia, tak i 
teraz górnicy odwzajemnią tę 
pomoc. Tak samo pracownicy 
z wieloletnim stażem wesprą 
tych młodych zmuszanych do 
podpisywania umów śmiecio-
wych, wesprą bezrobotnych 
absolwentów wyższych uczel-
ni. Bez takiej solidarności nie 
będzie normalności – podkre-
śla szef Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności. 

Przygotowania do manife-
stacji 30 czerwca są jednym z 
głównych tematów obrad Ko-
misji Krajowej, które 7 czerwca 
rozpoczęły się w Poznaniu. 
Znany jest już wstępny program 
tej akcji. Zbiórka zaplanowana 
została na placu Piłsudskiego. 
Stamtąd demonstranci przejdą 
pod Sejm, przemarsz zakończy 
się pod Kancelarią Premiera 
Rady Ministrów.

– Planujemy, że ogólno-
polska manifestacja przyjmie 
formę happeningu, podobną 
do tego, jaki zorganizowali-
śmy 25 maja w Katowicach. 
Jednym z elementów akcji 
będzie m.in. ostre, rockowe 
granie. Chodzi o to, aby nikt 
nie wypaczył idei naszego 
protestu, żeby nie próbował 
zagłuszyć tego, co mówimy, 
opowieścią o płonących opo-
nach, petardach, śrubach. My 
przyjeżdżamy do Warszawy 
powtórzyć to, co mówiliśmy 
w Katowicach: Jesteśmy nor-
malnymi ludźmi, którzy chcą 
żyć w normalnym kraju – za-
powiada Dominik Kolorz.

Cały czas trwa akcja zbie-
rania podpisów pod obywa-
telskim projektem ustawy o 
podniesieniu płacy minimal-
nej. To jeden z kluczowych 
postulatów związku. Podczas 
obrad 7 czerwca członkowie 
Komisji Krajowej zdecydowali 
o organizacji 21 czerwca akcji 
zbierania podpisów w centrach 
kilkudziesięciu największych 
polskich miast. 

GRZEGORZ PODŻORNY

30 czerwca w Warszawie odbędzie się ogólnopolska manifestacja przeciwko skutkom polityki rządu, 
przeciwko drożyźnie, niskim płacom i bezrobociu wśród młodych. Akcja protestacyjna zostanie przeprowadzona 
w przededniu objęcia przez Polskę unijnej prezydencji.

NIE BĘDZIE NORMALNOŚCI
BEZ NASZEJ SOLIDARNOŚCI

To musi być wyrazisty 
komunikat dla rządu, 
że żarty się 
skończyły.

Nasz przekaz jest prosty: chcemy żyć jak normalni ludzie w normalnym europejskim kraju

Foto: TŚD
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Połączenie ze sporem w tle
Jesienią ma dojść do połączenia Przed-
siębiorstw Energetyki Cieplnej z Kato-
wic i z Dąbrowy Górniczej...

– Najprawdopodobniej połączenie 
dokona się 1 września, tak przynajmniej 
wynika z dostępnych dokumentów. 
W czwartek w obu spółkach zostały 
powołane nowe zarządy, których skład 
osobowy jest identyczny. Ci ludzie stwo-
rzą zarząd nowej spółki po połączeniu. 
Priorytetem strony związkowej przed 
połączeniem jest doprowadzenie do 
ujednolicenia gwarancji zatrudnienia 
w obu zakładach, gdyż dzisiaj pracow-
nicy PEC-u Katowice mają gwarancję 
do 2012 roku, a PEC-u Dąbrowa Gór-
nicza do roku 2014. Przekonanie pra-
codawcy do naszych argumentów w 
tej kwestii jest jednak bardzo trudne. 
Na każdym kroku powtarza się nam, 
że najlepszą gwarancją zatrudnienia 
jest rozwój fi rmy.
Czy jest ryzyko, że po fuzji pracowników 
dotkną redukcje zatrudnienia?

– W PEC-u Katowice zakończył się 
właśnie Program Dobrowolnych Odejść, 

w wyniku którego z fi rmy zwolniło się 
30 osób. W Dąbrowie Górniczej Pro-
gram zostanie ogłoszony w najbliższych 
dniach. Podczas ostatnich rozmów na 
ten temat z zarządem grupy Tauron, 
które miały miejsce 6 czerwca, otrzyma-
liśmy ustne zapewnienie, że dalszych 
redukcji czy zwolnień grupowych w 
obu przedsiębiorstwach nie będzie i 
wszyscy dotychczasowi pracownicy 

znajdą pracę w nowej spółce. Natomiast 
jeżeli w przyszłości zajdzie konieczność 
zmniejszenia zatrudnienia, znowu zo-
stanie uruchomiony PDO. 
Jednocześnie w obu zakładach trwa 
spór zbiorowy na tle płacowym...

– Spory zbiorowe trwają we wszyst-
kich spółkach należących do grupy 
Tauron. Koszty utrzymania w ostatnich 
miesiącach drastycznie wzrosły, a skoro 
Tauron stać na to, aby sponsorować nie-
zliczoną liczbę wydarzeń sportowych 
i kulturalnych, to znaczy, że sytuacja 
fi nansowa jest dobra i pieniądze na 
podwyżki tym bardziej powinny się 
znaleźć. Kolejna tura negocjacji płaco-
wych odbędzie się w środę 8 czerwca. 
Według nieofi cjalnych informacji, które 
do nas docierają, zarząd przygotował 
dla nas jakąś propozycję. Liczymy, że 
będzie to godziwa oferta, bo wzrost 
wynagrodzeń rzędu 2-3 procent jest 
naszym zdaniem nie do zaakceptowa-
nia. Mamy jednak nadzieję, że uda się 
osiągnąć kompromis. 

ŁK

Skoro Tauron stać na 
to, aby sponsorować 
niezliczoną liczbę 
wydarzeń sportowych 
i kulturalnych, to na 
podwyżki tym bardziej 
powinny się znaleźć 
pieniądze.

Młodzi ludzie 
podatni na 
reklamę w sieci

Ś
lepota banerowa to niebezpieczny 
mit – przekonują autorzy najnow-
szego badania dotyczącego reklamy 

w sieci. Aż 43 proc. młodych internau-
tów deklaruje, że klika w reklamy.

41 proc. internautów w wieku 10-25 
lat deklaruje, że dokonało swojego 
pierwszego zakupu właśnie pod wpły-
wem Internetu. Poza tym młodzi ludzie 
bardzo często wykorzystują sieć do roz-
mów o markach i dzielenia się swoimi 
opiniami w Internecie (robi tak ponad 
połowa z nich). – Przynajmniej raz w 
tygodniu 10 proc. młodych zamieszcza 
komentarze na profi lach marek i fi rm. W 
naszej ocenie to bardzo wysoki wskaź-
nik – komentują autorzy raportu Digital 
Young 2011 z fi rmy Ad-Vice.

Prawie 47 proc. młodzieży deklaru-
je, że na ich podejście do danej marki 
miały wpływ wpisy na forach interne-
towych, na prawie 43 proc. wpływ na 
z kolei opina znajomych, ale także... 
wyrażona w sieci.

– Moim zdaniem w w innych gru-
pach wiekowych te wskaźniki nie są 
na tak wysokim poziomie, bo ma na 
nie wpływ czas spędzany w Internecie. 
A ponieważ to młodzi ludzie spędzają 
tam najwięcej czasu, to w tej grupie 
wpływ Internetu na decyzje zakupo-
we jest najwyższy – uważa Jarosław 
Roszkowski, dyrektor marketingu w 
Ad-Vice i autor raportu. Z ostatnich 
badań NetTrack przeprowadzanych 
przez SMG/KRC MillwardBrown wy-
nikało, że ludzie w wieku 15-24 lata 
stanowią 29 proc. wszystkich inter-
nautów w Polsce.

Prawie 85 proc. przyznaje, że zauwa-
ża reklamy na stronach internetowych, 
minimalnie mniej szuka informacji o 
markach i fi rmach w Google, a prawie 
78 proc. odwiedza witryny i poświęco-
ne fi rmom i konkretnym produktom. 

43 proc. klika w banery. Połowa z kli-
kających robi to, bo reklama ich inte-
resuje. Przyciągają jednak też reklamy 
śmieszne i te, które traktują o produk-
cie zaplanowanym już do kupienia. Co 
ciekawe, klikane są też reklamy, które 
się po prostu „spodobały”.

44,4 proc. internautów w wieku 
10-25 lat nie ma oporów przed zosta-
niem fanem jakiejś fi rmy lub marki na 
Facebooku. Ponad jedna czwarta mło-
dych internautów „lubi” na Facebooku 
ponad dziesięć marek. Zostają nimi, bo 
faktycznie lubią daną fi rmę (to dekla-
ruje zdecydowane gros z nich) albo np. 
już mają jej produkt (połowa) i jakoś 
się z nim identyfi kują. Niecała jedna 
trzecia liczy jednak, że dzięki obecności 
na witrynie jakiejś marki, zyska jakiś 
rabat lub promocję.

Badania w oparciu, o które powstał 
raport, przeprowadzono na ponad 2 tys. 
osób w wieku 10-25 lat korzystających 
z serwisów demotywatory.pl, komixxy.
pl, mistrzowie.org, zadane.pl.

Polacy ufają Internetowi
Jeśli chodzi o całe społeczeństwo, 

także jesteśmy do Internetu nastawieni 
raczej otwarcie. Jak wynika z najnow-
szego badania European Trusted Brands 
przeprowadzonego przez wydawnictwo 
Reader’s Digest, 60 proc. z nas wierzy 
w treści zamieszczane w sieci.

Choć zaufanie do Internetu spada 
(rok temu deklarowało je 72 proc. Po-
laków), wciąż utrzymuje się wysoko, 
jeśli porównać je ze średnią europejską, 
która wynosi 48 proc.

» rp.pl, 7 czerwca 2011, 
Magdalena Lemańska

Inwestycje
w energetyce

P
otrzeby inwestycyjne elektroener-
getyki są gigantyczne i wynoszą 
szacunkowo 170 mld zł w per-

spektywie najbliższych 10 lat – ocenia-

ją eksperci PricewaterhouseCoopers i 
ING Banku Śląskiego 

Reedycja raportu o sytuacji w sek-
torze została zatytułowana „Finanso-
wanie inwestycji energetycznych w 
Polsce”. Jednym z celów analizy jest 
poszukiwanie przyczyn, dla których 
od pięciu lat nie rozpoczęto budowy 
żadnego nowego bloku wytwórczego. 
I to pomimo tego, że dla zachowania 
w Polsce bezpiecznych dostaw energii 
każdego roku powinniśmy oddawać do 
użytku 1500 MW nowych mocy.

Z jednej strony „kino akcji”, z 
drugiej „stopklatka” – tak eksperci 
oceniają sytuację w elektroenergety-
ce. Szybkie zmiany w sektorze wyni-
kają z konieczności dostosowania się 
do regulacji unijnych. Opóźnienia 
w zaspokajaniu potrzeb inwestycyj-
nych wynikają z niepewności co do 
rozstrzygnięć w kwestiach takich jak 
przydział praw do emisji CO2 w ko-
lejnych latach.

Mimo wielu czynników ryzyka eks-
perci optymistycznie oceniają szanse 
na realizację planów inwestycyjnych. 
– Od strony możliwości fi nansowa-
nia nie widzę powodów do niepoko-
ju. Tomasz Zadroga, prezes Polskiej 
Grupy Energetycznej zapowiedział, 
że w ciągu nadchodzących 10 lat 
tylko nakłady Grupy PGE wyniosą 
ok. 100 mld zł – wyjaśnia Kazimierz 
Rajczyk, dyrektor zarządzający sek-
torem energetycznym w ING Banku 
Śląskim. – Bardziej martwiłbym się 
o to, by przy tak znaczących inwe-
stycjach nie zabrakło w Polsce mocy 
przerobowych po stronie wykonaw-
ców. Obecnie w naszym kraju istnie-
ją możliwości równoległej budowy 
dwóch-trzech dużych bloków ener-
getycznych. Potrzebne jest przy nich 
zaangażowanie specjalistycznych fi rm 
z odpowiednim doświadczeniem: ge-
neralnych wykonawców, dostawców 
kotłów, turbin itd., a ich nie jest zbyt 
wielu. – wyjaśnia ekspert.

» rp.pl, 7 czerwca 2011, 
 Justyna Piszczatowska 

LICZBA tygodnia

761,40 zł 
tyle od 1 czerwca wynosi w Polsce zasiłek dla 
bezrobotnych. Choć wyższy niż poprzednio, to 
wciąż jest niewielki. W niektórych krajach eu-
ropejskich zasiłki są nawet 20 razy większe.
W Danii osoba, która straciła pracę, za pierw-
szy rok swojego bezrobocia otrzymuje świad-
czenie równe 90 proc. swoich zarobków 
w ostatnim miejscu zatrudnienia. Szwedzi 
w pierwszym roku bezrobocia wypłacają 
równowartość 80 proc. pensji. To pozwala, 
by utrata zatrudnienia nie zmuszała ludzi do 
drastycznego obniżania poziomu życia. We 
Francji bezrobotni otrzymują zasiłek niższy o 
jedną czwartą od dotychczasowych wynagro-
dzeń. Czesi dostają połowę pensji. Hiszpań-
skie świadczenie z tytułu utraty zatrudnienia 
sięga 70 proc. wynagrodzenia z ostatniego 
półrocza. Warunkiem jego otrzymania jest 
zwolnienie z pracy z przyczyn niezależnych od 
pracownika. W Niemczech podstawowa staw-
ka zasiłku wynosi 359 euro miesięcznie.

INNI napisali

WIEŚCI z gospodarki
» NAJPRAWDOPODOBNIEJ PRZED KOŃCEM CZERWCA 
do Europejskiego Trybunały Sprawiedliwości wpłynie polska skar-
ga na unijne zasady pozwoleń na emisję dwutlenku węgla. Skargę 
przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości, które w najbliższych 
dniach złoży stosowne dokumenty w Komitecie do Spraw Euro-
pejskich. Powodem skargi są przyjęte przez UE niekorzystne dla 
Polski zasady przydziału darmowych pozwoleń na emisję CO2 na 
lata 2013-2020. Wyznacznikiem przy przydzielaniu pozwoleń 
mają tzw. benchmarki, czyli poziomy emisji występujące przy 
użyciu najnowocześniejszych technologii dostępnych w całej UE, 
nie zaś w poszczególnych krajach. W przemyśle sprowadza się 
do uprzywilejowania technologii opartych na gazie, tymczasem 
polski przemysł niemal całkowicie oparty jest na węglu. Przyjęcie 
pakietu klimatyczno-energetycznego w obecnym kształcie dla 
naszego kraju oznaczać będzie skokowy wzrost kosztów produk-
cji w branżach energochłonnych, ogromne podwyżki cen energii i 
ciepła dla odbiorców indywidualnych, a dla regionów przemysło-
wych, opartych na węglu masowe bezrobocie.

» PANIKA WYWOŁANA NOWĄ BAKTERIĄ z grupy E.Coli 
wielu polskim producentom warzyw i owoców grozi poważny-
mi stratami. Ceny hurtowe niektórych warzyw spadły w ciągu 
tygodnia o dwie trzecie. Ogórki w wielu hurtowniach kosztu-
ją dziś 50-60 groszy za kilogram, tydzień temu trzeba było za 
nie zapłacić 3 zł. Dodatkowo w polskich rolników uderzyło ro-
syjskie embargo na import warzyw z Unii Europejskiej. Nasz 
wschodni sąsiad jest jednym z głównych odbiorców polskich 
warzyw. Dla przykładu 30 proc. polskich pomidorów przezna-
czonych na eksport trafi a właśnie do Rosji. Rosjanie zapowie-
dzieli, że zniosą zakaz dopiero wtedy, gdy Unia wyjaśni źród-
ło zakażenia. Polscy eksporterzy mogą nie dotrwać.

» SZACUNKOWA STOPA BEZROBOCIA W MAJU wg da-
nych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wyniosła 12,2 
proc. czyli o 0,4 mniej niż w poprzednim miesiącu. Osób bez-
robotnych jest jednak wciąż więcej niż w tym samym miesią-
cu 2010 r. O wiele mniej jest też ofert pracy. W maju 2010 r. 
pracodawcy zgłosili 89,2 tys. wolnych miejsc pracy i aktywi-
zacji zawodowej, w tym roku zaledwie 75,7 tys.

» OD POCZĄTKU ROKU W POLSCE ZAREJESTROWANO o 
5 proc. mniej nowych aut w porównaniu do analogicznego okre-
su w roku ubiegłym. Według ekspertów Instytutu Badań Rynku 
motoryzacyjnego Samar poziom sprzedaży nowych aut raczej nie 
poprawi się do końca roku. Wyniki z polskiego rynku są zupeł-
nie odwrotne do trendu europejskiego. W Niemczech sprzedaż 
od początku roku w porównaniu z pierwszym półroczem roku 
2010 wzrosła o 13 proc., we Francji w pierwszych 4 miesiącach 
kwartał do kwartału o 4 proc., podobnie jak w Czechach, które 
są krajem o wiele biedniejszym. Przyczyn mizernego poziomu 
sprzedaży nowych aut w Polsce jest wiele. Eksperci wskazują 
m. in. podwyżkę podatku VAT oraz nową normę emisji spalin 
Euro 5, która wpłynęła na wzrost cen samochodów. Jednak głów-
na przyczyna takiego stanu rzeczy wydaje się być znacznie mniej 
skomplikowana. Wystarczy porównać ceny samochodów, które są 
prawie takie same jak w innych krajach europejskich z zarobkami 
Polaków, które delikatnie mówiąc nie są prawie takie same jak w 
Niemczech czy we Francji.

OPRAC. ŁK
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T
eoretycznie mają 
mnóstwo możliwo-
ści, praktycznie są 
ograniczeni kosz-
tami, bo za wybór 

każdej uczelni, a na niektó-
rych uczelniach każdego 
kierunku z osobna, trzeba 
zapłacić ok. 80 zł. Podjęcie 
decyzji utrudnia niepewność 
dotycząca wyników egzami-
nu maturalnego.

– Nie mamy pewności, czy 
zdałyśmy maturę. Nie wiemy, 
jak ją zdałyśmy, a już musimy 
wybrać uczelnię i kierunek 
studiów – mówią tegorocz-
ne maturzystki Agnieszka i 
Natalia. Dziewczyny trochę 
obawiają się o wyniki matur, 
bo egzamin dojrzałości uznały 
za trudny – trudniejszy niż 
się spodziewały, zwłaszcza z 
matematyki. – Dopiero, kiedy 
otrzymamy wyniki, będziemy 
wiedziały, na które uczelnie 
rzeczywiście mamy szansę 
się dostać – przyznają.

Obydwie ukończyły VI LO 
w Katowicach im. Jana Dłu-
gosza. Natalia zdawała język 
polski, rozszerzony angielski, 
matematykę i WOS na pozio-
mie podstawowym. – Myślę 
o studiach fi lologicznych: an-
glistyce z iberystyką, ale na 
tym kierunku jest niewiele 
miejsc, dlatego zastanawiam 
się też nad Uniwersytetem 
Ekonomicznym – przyzna-
je Natalia. 

Ekonomia wciąż modna
Agnieszka zdawała polski, 
angielski, matematykę i WOS. 
Wybiera między ekonomią, 
zarządzaniem i turystyką. – 
Jak nie dostanę się na studia 
dzienne, to pójdę na zaoczne. 
Wolę studiować taki kieru-
nek, który mnie interesuje niż 
pierwszy lepszy i stracić pięć 
lat – dodaje. Ma świadomość, 

że ekonomię i zarządzanie 
wybiera najwięcej osób, ale 
wierzy, że jak będzie dobra, 
to sobie poradzi. Przyzna-
je, że lubi liczy,ć więc być 
może swoją szansę znajdzie 
w kierunkach opartych na 
matematyce.

O ekonomii i zarządzaniu 
myśli też Karolina Pieroń-
czyk, absolwentka IV LO im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w 
Chorzowie. Wybiera mię-
dzy Uniwersytetem Eko-
nomicznym w Katowicach 
i we Wrocławiu, ale jeszcze 
nie jest zdecydowana na sto 
procent. – Nie jestem pewna, 
co tak naprawdę chciała-
bym w życiu robić. Oprócz 
ekonomii zastanawiam się 
nad technologią żywności i 
żywienia człowieka na Uni-
wersytecie Przyrodniczym w 
Poznaniu. Wiem, że ekonomia 
i żywienie człowieka to dwa 
zupełnie różne kierunki, ale 
bardzo trudno jest mi pod-
jąć decyzję – mówi Karolina. 
Wybierając, analizuje opisy 
poszczególnych kierunków 
i możliwości zawodowe po 
ich skończeniu zamieszczone 
na stronach internetowych 
uczelni.

Paulina skończyła III LO 
im. Stefana Batorego w Cho-
rzowie. Już dzisiaj wie, że w 
przyszłości chciałaby praco-
wać w policji. Dlatego zamie-
rza studiować resocjalizację 
lub psychologię sądową albo 

kliniczną. W Katowicach lub 
w Gdańsku. – O pracy w poli-
cji myślę od dłuższego czasu. 
W tej chwili nie biorę innej 
możliwości pod uwagę – mówi 
zdecydowanie. Przyznaje, że 
praca z ludźmi pozwala jej 
się realizować. Jej pasją jest 
też karate, które trenuje od 
piątego roku życia. W tej 
chwili prowadzi treningi dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych 
w jednym z katowickich 
klubów.

Wszystkie podkreślają, 
że same wybierają kierunki 
studiów lub pomagają im w 
tym najbliżsi. Podczas nauki 
w liceum odbyły co prawda 
spotkania z doradcą zawo-
dowym, ale udzielone przez 
niego wskazówki okazały się 

zbyt ogólne, by się na nich 
opierać.

Boją się, że zostaną bez pracy
Licealistki podkreślają, że 
znają sytuację na rynku pracy 
i mają świadomość, że dy-
plom wyższej uczelni nie 
daje już żadnych gwarancji 
znalezienia atrakcyjnego 
lub nawet jakiegokolwiek 
zatrudnienia. – Mimo to, 
większość osób decyduje się 
na studia wyższe. Dwuletnie 
szkoły policealne cieszą się 
o wiele mniejszym zainte-
resowaniem wśród naszych 
koleżanek i kolegów – przy-
znają Agnieszka z Natalią. Ich 
zdaniem osoby, które myśla-
ły o zdobyciu konkretnego 
zawodu już po gimnazjum 

wybrały technikum lub szko-
łę zawodową.

Nie oznacza to oczywi-
ście, że wszyscy maturzyści 
poważnie myślą o studio-
waniu. – Są też tacy, którzy 
po maturze chcą odpocząć, 
zwiedzić trochę świata i do-
piero za rok rozpocząć studia. 
Znamy również osoby, które 
myślą o wyjeździe za granicę 
do pracy lub na studia albo o 
powtórzeniu części egzaminu 
maturalnego za rok – dodają 
dziewczyny.

Ich zdaniem trudna sy-
tuacja na rynku pracy budzi 
poważne obawy wśród matu-
rzystów, ale większość z nich 
przy wyborze uczelni kieruje 
się zainteresowaniami, a nie 
modą lub prognozami, które 

zawody w przyszłości okażą 
się najbardziej atrakcyjne. Tym 
bardziej, że wymagania niektó-
rych pracodawców uważają 
za zbyt wygórowane. 

Agnieszka próbuje znaleźć 
pracę na wakacje. Na targach 
pracy, na których była, więk-
szość ofert dotyczyła chłopców 
i zawodów budowlanych. 
Wśród nielicznych propozycji 
dla dziewcząt znalazła ofer-
tę pracy na stoisku z toreb-
kami. – Okazało się jednak, 
że potrzebna jest studentka 
z doświadczeniem. Na py-
tanie – gdzie mam zdobyć 
doświadczenie, jak nikt mnie 
nie chce zatrudnić – nie usły-
szałam odpowiedzi – mówi 
Agnieszka.

AGNIESZKA KONIECZNY

Najważniejszy egzamin w życiu mają już za sobą. Tegoroczni maturzyści z niecierpliwością czekają na ogłoszenie 
wyników i przez internet wybierają interesujące ich uczelnie i kierunki studiów.

Trudne wybory maturzystów

Komisja Zakładowa Solidar-
ności ze spółki Bitron Poland 
w Sosnowcu złożyła w pro-
kuraturze zawiadomienie o 
popełnieniu przestępstwa 
przez zarząd spółki. Zdaniem 
związkowców pracodawca 
złamał przepisy ustawy o 
rozwiązywaniu sporów zbio-
rowych. Solidarność rozważa 
też złożenie innego zawia-
domienia do prokuratury, 
dotyczącego utrudniania 
działalności związkowej.

Od początku maja w Bitro-
nie trwa spór zbiorowy. Za-
kładowa Solidarność domaga 
się gwarancji zatrudnienia dla 
pracowników posiadających 
umowy na czas określony. 18 
maja strony podpisały pro-
tokół rozbieżności kończący 
etap rokowań. – Zgodnie z 
prawem miał ruszyć etap 
mediacji. W naszej ocenie 
pracodawca celowo blokuje 

rozpoczęcie tego etapu. Naj-
pierw odrzucił mediatorów, 
których zaproponowaliśmy. 
Dlatego zgodziliśmy się na 
osobę wyznaczoną przez 
dyrekcję. Po ponad tygo-
dniu pracodawca oświadczył 
nam, że nie udało mu się 
skontaktować z tą osobą, a 
gdy poprosiliśmy go o adres 
i telefon tego mediatora, to 
powiedział, że nie ma takich 
danych. Postanowiliśmy 
zawiadomić prokuraturę – 
mówi Izabela Będkowska, 
przewodnicząca Solidarności 
w Bitron Poland. 

W przeprowadzonym 18 
maja referendum 96 proc. 
pracowników sosnowieckiej 
fi rmy Bitron opowiedziało się 
za strajkiem w obronie miejsc 
pracy. – Strajk jest ostatecz-
nością, ale gdy pracownicy 
nie mają już innej metody, 
aby przekonać pracodawcę, 

że powinien traktować ich z 
szacunkiem, nie mają wybo-
ru – podkreśla Będkowska. – 
19 maja pracodawca nakazał 
wszystkim pracownikom, 
którym umowy kończą się 
w lipcu, wykorzystanie do 
tego czasu całego urlopu. 
Naszym zdaniem to jed-
noznacznie wskazuje, że 
ci pracownicy nie dostaną 
nowych umów. Dotyczy to 
ok. 200 osób. Obawiamy się 
też, że w najbliższym czasie 
większość produkcji Bitronu 
zostanie przeniesiona do in-
nych krajów lub przekazana 
fi rmom zewnętrznym – do-
daje przewodnicząca. 

Prezes Bitron Poland Sergio 
Damilano zaprzecza, że pla-
nuje zwolnienia i przenosiny 
produkcji, ale związkowcy w 
te zapewnienia nie wierzą. – 
Przykład z wyznaczaniem 
mediatora pokazuje, jaki jest 

styl działania prezesa. Wobec 
tego trudno mieć zaufanie do 
jego zapewnień – komentuje 
Będkowska.

W poniedziałek 6 czerwca 
przed siedzibą Bitronu na-
grany został program pub-
licystyczny Polskiego Radia 
Katowice o sytuacji w fi rmie, 
z udziałem pracowników. 
Pracodawca odmówił uczest-
nictwa w audycji, wysyłając 
jedynie oświadczenie drogą 
elektroniczną. – Patrząc na 
to, jak dotychczas postępo-
wał zarząd, nagłośnienie 
całej sprawy jest być może 
jedyną szansą na to, że zmie-
ni on swoje postępowanie i 
zacznie poważnie traktować 
pracowników – mówi Izabela 
Będkowska. 

Również w poniedziałek 
okazało się, że inna organi-
zacja związkowa działająca 
w Bitron Poland podpisała 

porozumienie z dyrekcją 
spółki. – O tym, że odbyło 
się jakieś spotkanie i pod-
pisano jakieś porozumienie 
dowiedziałam się od dzien-
nikarza podczas nagrywania 
audycji. Solidarność 80, która 
podpisała to porozumienie, 
liczy w naszym zakładzie 10 
osób, więc trudno tu mówić 
o jakiejkolwiek reprezenta-
tywności. Poza tym związek 
ten nie brał dotychczas ab-
solutnie żadnego udziału w 
sporze zbiorowym – mówi 
Będkowska. – Nasza komisja 
zakładowa ma 300 członków, 
a mimo to nie zostaliśmy 
zaproszeni, ani nawet po-
wiadomieni o spotkaniu. Do 
tej pory nie udostępniono 
nam także treści porozu-
mienia. To pokazuje tylko, 
jak dyrekcja traktuje dialog 
społeczny w fi rmie – dodaje 
przewodnicząca.

28 kwietnia przed zakładem 
Bitronu związkowcy zorgani-
zowali pikietę protestacyjną. 
– Wkrótce po pikiecie 7 pra-
cowników otrzymało wypo-
wiedzenia. Dziwnym trafem 
były to osoby biorące udział w 
proteście. Otrzymały pomoc 
związku, dla części z nich już 
udało nam się znaleźć nową 
pracę. Po nagłośnieniu sprawy 
przez Solidarność, pracodawca 
przestał zwalniać kolejnych 
pracowników, ale obawiamy 
się, że to cisza przed burzą – 
mówi przewodnicząca.

W spółce Bitron większość 
zatrudnionych to kobiety, w 
przeważającej części mają 
umowy na czas określony. 
Ok. 300 pracownikom umowy 
wygasają w tym roku. Firma 
produkuje podzespoły dla 
przemysłu motoryzacyjnego 
i sprzętu AGD.

POD, ŁK

Związkowcy złożyli skargę w prokuraturze

Podjęcie decyzji 
utrudnia świadomość, 
że coraz więcej 
osób z wyższym 
wykształceniem 
ląduje na 
bezrobociu.

Maturzyści nie mają pewności, czy i z jakim wynikiem zdali maturę, a już muszą wybrać uczelnię i kierunek studiów

Foto: internet
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Przygotowują się do 
rozmów w ministerstwie
» 8 CZERWCA W SIEDZIBIE Śląsko
-Dąbrowskiej Solidarności związkow-
cy z sądowej Solidarności spotkają 
się z przedstawicielami dwóch innych 
organizacji związkowych działają-
cych w sądownictwie, aby opracować 
wspólną strategię działań. 21 czerwca 
związkowcy rozpoczynają rozmowy z 
przedstawicielami Ministerstwa Spra-
wiedliwości na temat sytuacji płacowej 
urzędników sądowych i pracowników 
obsługi sądów. 
– Liczymy, że wspólnie wypracujemy 
korzystne rozwiązania dla najgorzej 
uposażonych pracowników sądownictwa 
– mówi Edyta Odyjas przewodnicząca 
Solidarności Pracowników Sądów.
Średnie zarobki urzędników sądu wy-
noszą około 1700 zł netto, a pracowni-
ków obsługi 1100 zł netto. 

Negocjacje w sprawie 
bonusu w Oplu
» NA 9 CZERWCA ZOSTAŁA przeło-
żona kolejna runda negocjacyjna 
w sprawie wypłaty jednorazowego bo-
nusu dla pracowników General 
Motors Manufacturing Poland. Przed-
miotem negocjacji jest nie tylko wy-
sokość bonusu, ale także forma jego 
wypłaty. – Dyrekcja proponowała, aby 
zamiast żywej gotówki przelanej na 
konto bankowe, bonus był wypłacony w 
postaci karty przedpłaconej lub bonów 
towarowych. Odrzuciliśmy to drugie 
rozwiązanie, gdyż zbytnio ogranicza 
pracownikom swobodę decydowania o 
swoich pieniądzach, a dokładniej rzecz 
ujmując miejscu ich wydania. Pomysł z 
kartą przepłaconą może natomiast być 
rozważany dopiero po ustaleniu kwoty 
bonusu. – powiedział Mariusz Król, szef 
Solidarnośc w Oplu. Jednorazowy bonus 
to efekt starań Solidarności z gliwickie-
go Opla, która w lutym interweniowała 
w tej sprawie u władz GM Europe.

OPRAC. BEA, POD

WIEŚCI 
z branż

W Nexteer Automotive Po-
land w Tychach ogłoszono 
pogotowie strajkowe. – Jeśli 
w ciągu najbliższych dni nie 
dojdziemy do porozumienia 
z pracodawcą, to najprawdo-
podobniej już w przyszłym 
tygodniu rozpoczniemy akcję 
strajkową – poinformował 
Grzegorz Zmuda, szef zakła-
dowej Solidarności.

Bezpośrednią przyczyną 
ogłoszenia pogotowia strajko-
wego jest fi asko prowadzonych 
od końca kwietnia mediacji w 
sporze zbiorowym pomiędzy 
stroną związkową a kierow-
nictwem zakładu. 3 czerwca 
zamiast porozumienia strony 
podpisały protokół rozbież-
ności. W przeprowadzonym 
w połowie maja referendum 
strajkowym, w którym wzięło 
udział 75 proc. zatrudnionych 
w spółce, za strajkiem opowie-
działo się 75 proc. głosujących. 
26 maja w zakładzie odbył się 
dwugodzinny strajk ostrzegaw-
czy. – W tej sytuacji pozostaje 
nam już tylko strajk, choć cały 
czas liczymy, że jednak uda 
się znaleźć kompromis przy 
stole negocjacyjnym – doda-
je Zmuda.

Spór zbiorowy w Nexteer 
rozpoczął się w lutym. Po-
stulaty Komisji Zakładowej 
NSZZ Solidarność dotyczą 
m.in. gwarancji zatrudnienia 
i wprowadzenia odpraw dla 
pracowników zwolnionych z 
winy pracodawcy. – Zgodnie 
z wcześniejszymi porozumie-
niami pracownik zatrudniony 
na umowę na czas określony 
po czterech latach automa-
tycznie otrzymuje umowę na 
czas nieokreślony. Tymczasem 
pracodawca próbuje to omijać 
i przed ukończeniem czwar-
tego roku pracy pozbywa się 
takiego pracownika. Chcemy 
ludzi przed tymi praktyka-
mi zabezpieczyć – podkreśla 
Zmuda.

Związkowcy proponują, 
aby pracownik zwolniony z 
winy pracodawcy otrzymał 
dodatkowo odprawę w wy-
sokości jednomiesięcznego 
wynagrodzenia za każdy rok 
pracy w spółce z ograniczeniem 
do 15 miesięcy. – Chcę jasno 
powiedzieć, że celem wprowa-
dzenia dodatkowych odpraw 
nie są pieniądze, ale stabilizacja 
zatrudnienia. Najlepiej, żeby 
żaden pracownik naszego za-

kładu nie musiał z takich od-
praw korzystać. Pracodawca, 
mając świadomość, że trzeba 
zwalnianemu pracowników 
wypłacić dodatkową odpra-
wę, dwa razy się zastanowi, 
zanim w imię chwilowego 
zwiększenia zysku podejmie 
decyzję o zwolnieniach – wy-
jaśnia Grzegorz Zmuda. 

Zakładowa Solidarność 
domaga się też wykreślenia 
z regulaminu pracy zapisu 
zezwalającego pracodaw-
cy na pięciokrotnie zmiany 
harmonogramu pracy w cza-
sie okresu rozliczeniowego, 
najpóźniej 16 godzin przed 
rozpoczęciem dniówki. – Ten 
zapis powoduje, że pracowni-
cy, którzy dzisiaj przychodzą 
do pracy, nie wiedzą, czy jutro 
będą mieć dzień wolny, czy 
roboczy. Nie mają możliwości 
zaplanowania życia rodzinne-
go – dodaje szef zakładowej 
Solidarności.

W Nexteer Automotive 
Poland w Tychach zatrud-
nionych jest 980 osób. Firma 
produkuje układy kierowni-
cze do samochodów m.in. 
Opla i Fiata.

POD, AGA

Jak poinformowała 
Grażyna Wyczyń-
ska, przewodnicząca 
Międzyzakładowej 
Organizacji Związ-

kowej NSZZ Solidarność w 
sieci Real w naszym regio-
nie, 30 maja związkowcy 
podpisali porozumienie 
płacowe na szczeblu krajo-
wym. – Zgodnie zapisami 
tego dokumentu najniższa 
pensja w sklepach sieci 
wzrosła do 1420 zł brutto. 
To o 34 zł więcej niż kra-
jowa pensja minimalna. 
Uzgodniliśmy także wzrost 
comiesięcznej premii fre-
kwencyjnej z 270 do 300 
zł brutto – powiedziała 
Wyczyńska.

Przewodnicząca do-
dała, że porozumienie z 
30 maja określa płaco-
we warunki minimum. 
– W dokumencie udało się 
nam uzyskać zapis, że dal-
sza część negocjacji płaco-
wych odbędzie się już na 
poziomie poszczególnych 
marketów. Chodzi o to, że 
różne sklepy mają różne 
wyniki fi nansowe i właśnie 
od zysków danego mar-
ketu będzie uzależniony 
poziom wzrostu płac jego 
pracowników – wyjaśniła 
Wyczyńska.

Podczas zaplanowa-
nego na 9 czerwca spot-
kania w siedzibie Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności 
związkowcy zamierza-
ją wypracować wspólną 

strategię w negocjacjach 
płacowych. Omówią także 
problemy związane z nie-
stabilnością zatrudnie-
nia i z brakiem przyjęć 
do pracy. – Rezultatem 
niezatrudniania nowych 
pracowników w sklepach 

sieci Real jest obarczanie 
ich załóg nadmiernymi 
obowiązkami. W rezulta-
cie spada również jakość 
obsługi klienta – dodała 
przewodnicząca.

W spotkaniu po raz 
pierwszy uczestniczyć będą 

przedstawiciele dwóch 
nowych komisji zakła-
dowych z hipermarketów 
Real w Dąbrowie Górni-
czej i Bytomiu. Organiza-
cja z dąbrowskiego Reala 
liczy około 30 członków. 
W bytomskim markecie 

do związku zapisało się 
50 pracowników.

– Dzięki internetowi 
zatrudnieni w marketach 
dowiadują się o naszej dzia-
łalności i nawiązują z nami 
kontakt. Ci pracownicy 
również mają dość jaskra-
wego omijania i łamania 
prawa pracy, zwłaszcza w 
zakresie ewidencji czasu 
pracy. Od momentu po-
wstania Solidarność w skle-
pach sieci Real skutecznie 
przypomina pracodawcom 
o obowiązku przestrze-
gania zapisów Kodeksu 
pracy – podkreśliła Gra-
żyna Wyczyńska.

MOZ NSZZ Solidar-
ność w sieci Real dzia-
ła w hipermarketach w 
Czeladzi, w Sosnowcu, w 
Mysłowicach, w Bytomiu, 
w dąbrowskim CH Pogo-
ria oraz w Tychach, a od 
niedawna w marketach 
w Bytomiu i w Dąbrowie 
Górniczej przy ul Katowi-
ckiej. Organizacja zrzesza 
ok. 300 członków.

BEATA GAJDZISZEWSKA, 
POD

Przygotowania do prywa-
tyzacji PKP Cargo, spór 
wokół Ponadzakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy 
oraz kwestie związane z 
organizacją „kolejarskie-
go okrągłego stołu” były 
głównymi tematami obrad 
trójstronnego zespołu ds. 
kolei, które odbyły się 1 
czerwca w Warszawie.

Według zapowiedzi 
rządu do prywatyzacji 
polskiego przewoźnika 
towarowego ma dojść jesz-
cze w tym roku. Zanim się 
to jednak stanie, w spółce 
musi zostać podpisany pa-
kiet gwarancji pracowni-
czych. – Zgodnie z poro-
zumieniem z 17 lipca 2008 
r., pod którym podpisał 
się ówczesny wicemini-
ster infrastruktury odpo-
wiedzialny za kolej Julian 
Engelhardt, zanim spółki 
kolejowe zostaną sprywa-
tyzowane, muszą w nich 
zostać podpisane pakiety 
gwarancji pracowniczych. 
Przyjęcie tych pakietów 
przez przyszłych inwe-
storów będzie warunkiem 
przekształceń własnoś-

ciowych – mówi Henryk 
Grymel, przewodniczący 
Sekcji Krajowej Kolejarzy 
NSZZ Solidarność.

W PKP Cargo rozmowy 
na temat pakietu są bardzo 
zaawansowane. Głównymi 
postulatami strony związ-
kowej są gwarancje zatrud-
nienia dla pracowników 
spółki, zabezpieczenie za-
pisów układu zbiorowego 
pracy oraz premia prywaty-
zacyjna. – Wszystko wska-
zuje na to, że negocjacje 
zbliżają się do końca i uda 
się wypracować pakiet ko-
rzystny dla pracowników 
PKP Cargo – informuje 
Stanisław Kokot, rzecznik 
prasowy SKK.

Inaczej wygląda nato-
miast sytuacja związana 
ze sporem wokół ulg prze-
jazdowych dla pracow-
ników PKP, który może 
doprowadzić do wypo-
wiedzenia przez Związek 
Pracodawców Kolejowych 
Ponadzakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy. – Prob-
lem polega na tym, że Prze-
wozy Regionalne, których 
właścicielami są samorządy, 

nie chcą realizować ulg w 
obecnym kształcie. Decy-
zje w tej sprawie zapadną 
na plenarnym spotkaniu 
sygnatariuszy Ponadzakła-
dowego Układu Zbiorowe-
go 15 czerwca. – tłumaczy 
Stanisław Kokot.

Podczas posiedzenia ze-
społu trójstronnego roz-
mawiano także na temat 
zwołania „kolejarskiego 
okrągłego stołu”. – Przed-
stawiciele rządu poprosili 
nas, abyśmy przygotowali 
listę tematów, o których 
chcielibyśmy rozmawiać w 
ramach „okrągłego stołu”. 
Na pewno będą to kwe-
stie związane z prywaty-
zacją spółek kolejowych, 
nasza propozycja dotycząca 
przywrócenia Przewozów 
Regionalnych do Skarbu 
Państwa oraz zagadnienia 
związane z fi nansowaniem 
infrastruktury kolejowej, 
a w szczególności stawek 
dostępu do infrastruktury 
kolejowej, które w Polsce 
są jednymi z najwyższych 
w Europie – zapowiada 
Henryk Grymel. 

ŁK

Coraz bliżej pakietu w PKP Cargo

Wspólna strategia 
Organizacje zakładowe Solidarności w hipermarketach Real w naszym regionie 
rozpoczynają rozmowy płacowe. Związkowcy chcą, aby do końca czerwca we 
wszystkich sklepach, w których działa „S”, zostały podpisane odpowiednie porozumienia.

Niedobory zatrudnienia w sklepach oznaczają spadek jakości obsługi klientów

Pogotowie strajkowe w Nexteer

Od wyników 
fi nansowych danego 
marketu będzie 
uzależniony 
poziom wzrostu 
płac jego 
pracowników.

Foto: internet
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Uczestnicy obradującego 
w zeszłą środę w Knurowie 
Walnego Zebrania Delegatów 
Solidarności z Kompanii Wę-
glowej podjęli uchwałę zobo-
wiązującą władze związku 
w spółce do podjęcia działań 
na rzecz likwidacji centrów 
wydobywczych 

– Od początku byliśmy 
przeciwni tworzeniu cen-
trów wydobywczych. Ten 
szczebel organizacyjny jest 
zupełnie zbędną naroślą 
biurokratyczną. Niepo-
trzebnie wydłuża proces 
podejmowania decyzji w 
spółce, bo wiele dokumen-
tów na drodze pomiędzy 
zakładem a zarządem spółki 
po prostu leżakuje tygo-
dniami w centrum wydo-
bywczym, nabierając mocy 
prawnej – mówi Jarosław 
Grzesik, szef Solidarności 
w Kompanii.

 – W dodatku centra spo-
wodowały nieopisany chaos 
w podstawowych jednost-
kach spółki, jakimi są ko-
palnie. Dyrektor jednego 
z działów kopalni podlega 
dyrektorowi jakiegoś działu 
w centrum, inny dyrektor in-
nego działu kopalni podlega 
bezpośrednio wiceprezesowi. 
I nie wiadomo właściwe, kto 
kieruje kopalnią – podkreśla 
Jarosław Grzesik. 

Podczas obrad delegaci 
przyjęli również stanowisko 
do pracodawców, dotyczące 
zwiększenia środków inwe-
stycyjnych na poprawę wa-
runków pracy w kopalniach. 
– Schodzimy coraz głębiej, 
pracujemy coraz dalej od 
szybów, co oznacza pracę w 
coraz wyższych temperatu-
rach. To zagraża bezpieczeń-
stwu górników, a poza tym 
zgodnie z prawem praca w 

podwyższonej temperaturze 
oznacza krótsze, 6-godzinne 
dniówki. Myślę, że zarówno 
z punktu widzenia zarządu, 
jak i pracowników, korzystniej 
jest zainwestować w urządze-
nia obniżające temperaturę 
w wyrobiskach. Po pierwsze 
pracownicy nie musieliby ry-
zykować swoim zdrowiem, 
a po drugie przyniosłoby to 
lepsze skutki ekonomiczne w 
postaci wyższej wydajności 
pracy – dodaje Grzesik. 

Obecny na WZD szef Ślą-
sko-Dąbrowskiej Solidarności 
Dominik Kolorz podzięko-
wał kolegom z Kompanii 
Węglowej za uczestnictwo 
w manifestacji w Katowicach 
25 maja. Zaapelował też o 
liczny udział w ogólnopol-
skim proteście Solidarności, 
który odbędzie się 30 czerwca 
w Warszawie. 

POD

O pi lne zorganizowa-
nie spotkania z zarzą-
dem Kompanii Węglowej 
zwróciła się do Rady Pra-
cowników w spółce stro-
na związkowa z kopalni 
Sośnica-Makoszowy w 
Gliwicach. 

Związkowcy żądają wy-
jaśnień w sprawie wątpli-
wych ich zdaniem wnio-
sków z zakończonych 
26 maja prac zespołu do 
opracowania programu 
naprawczego dla kopal-
ni na lata 2011-2015. Ich 
zdaniem, przygotowany 
przez zespół program jest 
niczym innym, jak przed-
stawieniem aktualnych 
działań zakładu. 

– Te wnioski są „pora-
żająco odkrywcze”. Wy-
raźnie wynika z nich, że 
powołanie zespołu, który 
miał się zająć m.in. bra-

kiem realizacji planów 
techniczno-ekonomicz-
nym w Sośnicy-Mako-
szowy, było bezcelowe. 
Przede wszystkim jego 
członkowie nie ustalili 
sposobu usunięcia zale-
głości szkód górniczych 
na terenie gminy Gierał-
towice. Wskazanie takiego 
rozwiązania było dla nas 
bardzo ważne, bo szkody 
są podstawową przyczy-
ną problemów zakładu– 
mówi Ryszard Nadolski, 
przewodniczący Solidar-
ności w gliwickiej kopalni, 
związkowy obserwator 
prac zespołu powołanego 
5 kwietnia.

Nadolski informuje, 
że brak porozumienia w 
sprawie uregulowania 
szkód górniczych pomię-
dzy Kompanią Węglową a 
gminą Gierałtowce, pod 

którą odbywa się 70 proc. 
wydobycia, może dopro-
wadzić do całkowitego 
wstrzymania eksploata-
cji. – Jak nie wiadomo, o 
co chodzi, to jasne, że o 
pieniądze. Dostęp kopalni 
do gruntów blokuje kilku 
właścicieli, którzy za ich 
użytkowanie chcą otrzy-
mać kwoty nieporówny-
walnie wyższe niż obowią-
zujące na rynku – wyjaśnia 
Ryszard Nadolski.

Zdaniem związkowców, 
brak zdecydowanych i 
radykalnych działań ze 
strony zarządu Kompa-
nii Węglowej w sprawie 
uregulowania problemu 
szkód górniczych może w 
najbliższych latach dopro-
wadzić kopalnię do likwi-
dacji, a na to nie ma zgody 
strony społecznej. 

BEA

„Odkrywczy” programChcą likwidacji centrów

Jaworzno
» ZWIĄZKOWCY z jaworznickiej 
Solidarności zaprosili młodzież po-
nadgimnazjalną z kilku miejscowych 
szkół do Muzeum Izby Pamięci Ko-
palni Wujek w Katowicach. Ucznio-
wie i ich nauczyciele mieli niepo-
wtarzalną okazję dowiedzieć się 
bezpośrednio o wydarzeniach z 16 
grudnia 1981 r. od ich uczestników: 
Stanisława Płatka oraz Krzysztofa 
Pluszczyka. Młodzież z dużym zain-
teresowaniem słuchała ich relacji o 
pacyfikacji kopalni Wujek. – Podczas 
projekcji filmu dokumentalnego Ag-
nieszki Świdzińskiej „Życiorysy z bli-
znami” widać było na twarzach tych 
młodych ludzi wzruszenie i pewne 
niedowierzanie. Mamy nadzieję, że 
wycieczka do muzeum przybliżyła im 
prawdę o tych ciężkich dniach dla 
narodu polskiego – mówi Waldemar 
Sopata, przewodniczący Terenowej 
Sekcji Problemowej NSZZ Solidarność 
w Jaworznie. Jednocześnie Sopata 
informuje, że najprawdopodobniej w 
nowym roku szkolnym jaworznicka 
Solidarność zorganizuje podobne wy-
jazdy dla większej ilości uczniów.

» JAK CO ROKU Z OKAZJI Dnia 
Dziecka związkowcy z Solidarności 
z Zakładu Górniczego Sobieski w Ja-
worznie zorganizowali zawody węd-
karskie na stawie Grajdołek w Jeleniu. 
W wędkarskich zmaganiach uczest-
niczyły dzieci w dwóch kategoriach 
wiekowych: do lat 10 oraz od lat 10 
do 17. W młodszej grupie wiekowej 
pierwsze miejsce zajął Adam Pastusz-
ka, a w starszej zwyciężył Konrad Ko-
żuchowicz. – Zwycięzcy uhonorowani 
zostali pucharami, a pozostałe dzieci 
otrzymały drobne upominki. Wszyscy 
zawodnicy zasługują na uznanie, bo 
pogoda była niesprzyjająca, a mimo 
to każdy z nich miał chęć do rywaliza-
cji. Dla uczestników przygotowaliśmy 
wędkarskie gadżety, bo wielu z nich 
dzięki organizowanym przez nas za-
wodom złapało wędkarskiego bakcyla 
– mówi Waldemar Sopata, przewod-
niczący Solidarności w ZG Sobieski. 
Sopata podkreśla, że w wędkarskich 
zmaganiach biorą udział zawodnicy, 
którzy zaczynali w grupie dziesięcio-
latków, a dziś konkurują z dorosłymi.

OPRAC. BG

Z BIUR 
terenowych

3 
czerwca związ-
kowcy z Jastrzęb-
skiej Spółki Wę-
glowej przystąpili 
d o  r o z m ó w  z 

przedstawicielami resor-
tów gospodarki i skarbu 
oraz zarządu JSW S.A z 
nadzieją na podpisanie 
odpowiednich porozu-
mień, które zakończą spór 
w spółce. Trwające ponad 
5 godzin negocjacje pro-
wadzone w ramach Woje-
wódzkiej Komisji Dialogu 
Społecznego zakończyły 
się fiaskiem. 

– Rozmowy szły jak po 
grudzie. To była raczej gra 
na zwłokę i próba wyma-
newrowania strony spo-
łecznej, a nie rzeczywiste 
negocjacje – ocenia Roman 
Brudziński, wiceszef So-
lidarności w JSW. 

Podkreśla, że rozmo-
wy zostały zerwane przez 
stronę rządową. – Kiedy 
strona rządowa podjęła 
decyzję, że rozmowy, bez 
względu na ich wynik, 
zakończą się o godzinie 
15.30, a z kolei prezes 
JSW Jarosław Zagórow-
ski odrzucił nasz postulat 
płacowy, zapadła decyzja 
o przesłaniu w trybie pil-
nym pisma do zarządu 
JSW powiadamiające-
go o rozpoczęciu akcji 
strajkowej 9 czerwca. 
Przedstawiciele rządu 
oraz zarządu spółki nie 
wytrzymali presji. Zerwa-
li natychmiast rozmowy, 
wychodząc z sali obrad 
– relacjonuje wiceszef 
Solidarności z JSW. 

Po takim zakończeniu 
rozmów wydawało się, że 
strajk jest nieunikniony. 
Jednak w sobotę 4 czerwca 

strona rządowa i zarząd 
JSW wystosowali apel do 
przedstawicieli Między-
związkowego Komitetu 
Protestacyjno-Strajko-
wego, aby wykorzystać 
wszystkie możliwości 
do osiągnięcia kompro-
misu. 

6 czerwca MKPS w od-
powiedzi na apel podjął 
decyzję o zawieszeniu 
akcji strajkowej i zaw-
nioskował o pilne wyzna-
czenie terminu kolejnych 
rozmów. 

– Naszym celem nie 
jest strajk, naszym celem 
jest zabezpieczenie inte-
resów pracowników JSW. 
Podkreślamy to nieustan-
nie. Ale chcemy dialogu 
konstruktywnego, a nie 
taktycznych gier. Najlep-
szym dowodem na naszą 
dobrą wolę jest fakt, że 
mimo iż w apelu pojawiły 
się takie sformułowania, 
które są dla nas obraźli-
we, my nie dajemy się 
sprowokować. Jesteśmy 
odpowiedzialni i będzie-
my starali się rozwiązy-

wać problem przy stole 
negocjacyjnym tak długo, 
jak długo będziemy wie-
rzyć, że przyniesie to ko-
rzystne dla pracowników 
porozumienia – dodaje 
Roman Brudziński. 

Jednak zawarte w treści 
apelu sformułowania mó-
wiące o „własnych” intere-
sach członków MKPS nie 
pozostało bez odpowiedzi. 
– Oświadczamy, że nie 
pozwolimy się szantażo-
wać i obrażać, a interesów 
załogi będziemy bronić 
do końca bez względu 
na próby zastraszania i 

insynuacji, jakie znala-
zły się w apelu złożonym 
przez stronę rządową oraz 
Zarząd JSW S.A. Żądamy 
od autorów apelu (Zarzą-
du JSW S.A. oraz strony 
rządowej) przedstawienia 
do publicznej wiadomo-
ści informacji, jakich to 
rzekomych „własnych” 
interesów mieliby się zrzec 
członkowie MKPS JSW 
S.A., które mają utrud-
niać negocjacje – napisali 
członkowie komitetu w 
specjalnym komunika-
cie opublikowanym 6 
czerwca. 

Przedmiotem nego-
cjacji są gwarancje za-
trudnienia w momen-
cie upublicznienia lub 
prywatyzacj i  spółki , 
przekazanie akcji spół-
ki wszystkim pracowni-
kom JSW S.A., gwaran-
cje utrzymania nadzoru 
nad spółką przez Skarb 
Państwa, przekazania 
środków finansowych z 
debiutu giełdowego na 
inwestycje w JSW S.A 
oraz wzrost wynagro-
dzenia zasadniczego o 
10 proc.

GRZEGORZ PODŻORNY

W czwartek o godzinie 10.00 mają rozpocząć się  kolejne rozmowy w ramach Wojewódzkiej 
Komisji Dialogu Społecznego w sprawie konfl iktu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. 
Od wyniku tych rozmów zależy, w jakiej atmosferze odbędzie się debiut giełdowy spółki.

Rozmowy ostatniej szansy

Ostatnie rozmowy szły jak po grudzie – oceniają związkowcy. Liczą, że teraz nastąpi przełom

Foto: TŚDJesteśmy 
odpowiedzialni i 
będziemy starali 
się rozwiązywać 
problem 
przy stole 
negocjacyjnym 
tak długo, jak długo 
będziemy wierzyć, 
że przyniesie to 
korzystne dla 
pracowników 
porozumienia.
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Gra polega na wypełnieniu planszy cyframi od 1 do 9 w ten sposób, aby w tym samym 
wierszu, w tej samej kolumnie, oraz w każdym oznaczonym sektorze 3x3 kratki, 
znajdowała się tylko jedna taka sama cyfra.

Reklama

Uwiodła mnie Solidarność
To zbiór wspomnień i esejów wydanych przez Zarząd Regionu Śląsko– 
Dąbrowskiego NSZZ Solidarność i Stowarzyszenie Pokolenie z okazji 
30-lecia naszego związku. 
Autorzy tekstów zamieszczonych w zbiorze to przedstawiciele środowiska aka-
demickiego,  dziennikarze oraz zasłużeni działacze związkowi. Publikacja została 
opatrzona krótkim wstępem przewodniczącego Komisji Krajowej. 
Książkę można zamówić i odebrać w Zarządzie Regionu. 
Cena wynosi 20 zł. 
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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.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

§

Reklama

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2011 r.):   1.386,00 zł
»  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

(w I kwartale 2011 r.):  3.466,33 zł
»  Zasiłek dla bezrobotnych (od 1 czerwca 2011 r.): 

w okresie pierwszych trzech miesięcy 
posiadania prawa do zasiłku:  761,40 zł
w okresie kolejnych miesięcy 
posiadania prawa do zasiłku:  597,90 zł

» Najniższa emerytura (od 1 marca 2011 r.):  728,18 zł
» Emerytury – kwota bazowa (2011 r.):  2.822,66 zł
»  Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta 

rodzinna (od 1 marca 2011 r.):  728,18 zł
»  Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 

(od 1 marca 2011 r.):  560,13 zł

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu niepełnosprawnych:

Komunikat dla KZ
Komisje nieposiadające numeru Regon i NIP oraz nieskła-
dające aktualnej ankiety informacyjnej, analizy składek, 
nie otrzymają potwierdzenia rejestracji ZOZ i MOZ. 
Ponadto przypominamy o ustawowych terminach skła-
dania sprawozdań w urzędach skarbowych.

Ważne: Decydującą datą jest data podjęcia uchwały 
zatwierdzającej sprawozdania (bilans, rachunek wyników, 
informacja dodatkowa). Jeżeli data podjęcia uchwały jest po 31 
marca 2011 roku, CIT-8, CIT-8/O, należało składać do 31 marca 
2011 roku; pozostałe sprawozdania składa się do 10 dni od daty 
uchwały, ale nie później niż do 30 czerwca 2011 roku.

Termin składania do ZR analizy składek za rok 2010 
upłynął 31 marca 2011 r.

Więcej informacji: Halina Murzyn – pok. 112, tel. 32 353 
84 25 wew. 112.

Zarząd Regionu na swojej stronie www.solidarnosc-
katowice.pl, udostępnił do pobrania druki bilansu, 
rachunku wyników, informacji dodatkowej – załącz-
niki do CIT-8 oraz inne (zakładka: Do pobrania/Druki 
fi nansowe).

Teresa Faber, Główna Księgowa Zarządu Regionu
 Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

B
e z r o b o t n i  o d 
1 czerwca 2011 
roku otrzymają 
nieco wyższe za-
siłki dla bezrobot-

nych. Wysokość zasiłku dla 
bezrobotnych – zgodnie z 
art. 72 ust. 6 ustawy z 20 
kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 
r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) 
– podlega bowiem waloryza-
cji 1 czerwca każdego roku 
o średnioroczny wskaźnik 
wzrostu cen i usług kon-
sumpcyjnych ogółem w 
ubiegłym roku. Nie doko-
nuje się waloryzacji zasiłków 
w przypadku, gdy średnio-
roczny poziom cen towarów 
i usług konsumpcyjnych 
ogółem nie zmienił się lub 
uległ zmniejszeniu. 

Ponieważ wskaźnik wzro-
stu cen i usług konsumpcyj-
nych ogółem w ubiegłym 
roku wzrósł o 2,6%, dlatego 
wysokość zasiłku od 1 czerw-
ca będzie wynosić:

–  761,40 zł miesięcznie 
w okresie pierwszych 
trzech miesięcy posia-
dania prawa do zasiłku, 

– 597,90 zł miesięcznie 
w okresie kolejnych mie-
sięcy posiadania prawa 
do zasiłku. 
Przez pierwsze trzy mie-

siące bezrobotni otrzymają 
więc o 19,30 zł więcej niż 
dotychczas (było 742,10 
zł), a potem, przez kolejne 
miesiące, będą dostawać 
zasiłek wyższy o 15,20 zł 
(było 582,70 zł).

Wzrost kwoty zasiłków 
oznacza także wyższe sty-
pendia dla bezrobotnych, 
którzy odbywają praktykę 
w fi rmach jako stażyści czy 
w ramach przygotowania 
zawodowego dorosłych. 
Od 1 czerwca 2011 r. bezro-
botni biorący udział w tych 
formach aktywizacji otrzy-
mają miesięcznie 913,70 zł 
(120% kwoty zasiłku).

Przypominamy, iż zasiłek 
dla bezrobotnych przysłu-

guje bezrobotnemu, który 
spełnił warunki konieczne 
do przyznania prawa do 
zasiłku dla bezrobotnych 
za każdy dzień kalenda-
rzowy po upływie:
– 7 dni od dnia rejestra-

cji, 
– 90 dni, gdy w okresie 

6 miesięcy przed za-
rejestrowaniem się w 
urzędzie pracy bezro-
botny rozwiązał stosu-
nek pracy (służbowy) za 
wypowiedzeniem albo 
na mocy porozumienia 
stron (art. 75 ust. 2 pkt. 
2 ustawy), 

– 180 dni, jeżeli w okre-
sie 6 miesięcy poprze-
dzających rejestrację 
w urzędzie pracy spo-
wodował rozwiązanie 
ze swej winy stosunku 
pracy (służbowego) bez 
wypowiedzenia (art. 75 
ust. 2 pkt 3 ustawy), 

– po upływie okresu, za 
który bezrobotny otrzy-
mał ekwiwalent, odpra-

wę lub odszkodowanie 
(art. 75 ust. 2 pkt 4 usta-
wy). 
Wysokość zasiłku dla 

bezrobotnych zależy od 
łącznej długości zatrud-
nienia lub prowadzenia 
działalności:
– do 5 lat stażu pracy – za-

siłek wynosi 80% zasiłku 
podstawowego, 

– od 5 do 20 lat stażu pracy 
– 100% zasiłku podsta-
wowego, 

– co najmniej 20 lat stażu 
pracy – 120% zasiłku 
podstawowego. 
Okres zasiłkowy wynosi 

od 6 do 12 miesięcy, długość 
tego okresu jest zróżnico-
wana m.in. w zależności od 
wysokości i stopy bezrobocia 
na obszarze działania PUP, 
na którym zamieszkuje 
osoba bezrobotna. Zasiłki 
wypłacane są w okresach 
miesięcznych z dołu.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

1 czerwca: podwyżka 
zasiłku dla bezrobotnych 

Dnia 1 czerwca weszły w 
życie kolejne przepisy ustawy 
z 29 października 2010 r. o 
zmianie ustawy o rehabilita-
cji zawodowej i społecznej i 
zatrudnianiu niepełnospraw-
nych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 
226, poz. 1475).

Od tego dnia zaczął obo-
wiązywać m.in. nowy art. 
20c ww. ustawy, zgodnie z 
którym prawo do dodatko-
wego urlopu wypoczynko-
wego będzie przysługiwać 
pracownikowi niepełno-
sprawnemu od dnia, od 
którego został on wliczo-
ny do stanu zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, 
czyli od dnia przedstawie-
nia pracodawcy orzeczenia 
przez pracownika.

Dotychczas pracownicy 
ze znacznym i umiarko-
wanym stopniem niepeł-
nosprawności nabywali 
prawo do dodatkowego 
urlopu wypoczynkowego 
po przepracowaniu roku od 
zaliczenia ich do ww. stopni 
niepełnosprawności.

W przypadku przedsta-
wienia pracodawcy kolejnego 
orzeczenia potwierdzającego 
niepełnosprawność osobę 
niepełnosprawną wliczać się 
będzie do stanu zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych 
od dnia złożenia wniosku o 
wydanie orzeczenia – jeżeli 
z orzeczenia wynikać bę-
dzie, że w tym okresie osoba 
ta była niepełnosprawna. 
Wniosek o wydanie orze-
czenia pracownik będzie 

musiał złożyć nie później 
niż w dniu następującym po 
dniu, w którym upłynął ter-
min ważności poprzedniego 
orzeczenia potwierdzającego 
niepełnosprawność.

Bez względu na datę zło-
żenia wniosku o wydanie 
kolejnego orzeczenia po-
twierdzającego niepełno-
sprawność osobę niepeł-
nosprawną należy wliczyć 
do stanu zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych również 
w okresie do 3 miesięcy po-
przedzających dzień przed-
stawienia pracodawcy kolej-
nego orzeczenia, jeżeli z treści 
tego orzeczenia wynika, że 
w tym okresie osoba ta była 
niepełnosprawna.

Od początku czerwca br. 
osoba niepełnosprawna może 

także od dnia, od którego 
została wliczona do stanu 
zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych u danego praco-
dawcy, uzyskiwać prawo do 
innych uprawnień z tytułu 
niepełnosprawności, m.in. 
do dodatkowej przerwy w 
pracy, zwolnień od pracy w 
celu uczestniczenia w turnu-
sie rehabilitacyjnym.

Zgodnie z powyższym 
pracownik niepełnospraw-
ny będzie więc mógł korzy-
stać z przysługujących mu 
uprawnień pracowniczych 
już od dnia przedstawienia 
pracodawcy orzeczenia po-
twierdzającego niepełno-
sprawność.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Urlop osoby niepełnosprawnej – prawo do urlopu już 
od dnia przedstawienia orzeczenia o niepełnosprawności
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A MNIE to pasjonuje

Na początku żona patrzyła 
na niego jak na „nieszkod-
liwego wariata”. Dumna 
zaczęła być, kiedy zajął 
pierwsze miejsce na ogól-
nopolskiej wystawie we 
Wrocławiu. Daniel Jarczyk 
akwarystyką zaraził się 
ponad 30 lat temu.

– Zaczęło się od słoików 
w domu i ryb łowionych w 
okolicznych stawach – mówi 
Daniel Jarczyk, członek 
Solidarności w Południo-
wym Koncernie Węglowym. 
Najpierw hodował tylko 
polskie ryby, egzotyczne 
zaczął sprowadzać w latach 
80-tych. Zajął się wówczas 
pielęgnicami z afrykańskie-
go jeziora Malawi.

Przez kilkanaście lat 
hodowla pana Daniela 
miała charakter amatorski. 
W latach 90-tych dzięki 
internetowi poznał in-
nych miłośników akwa-
rystyki. Wstąpił też do 
stowarzyszenia hodowców 
ryb z jeziora Malawi. – To 
jest najpiękniejsze jezioro 
na świecie. Powstało w 
wielkiej rozpadlinie Rowu 
Wschodnioafrykańskiego. 
W wodach jeziora Malawi 
w ciągu 17 mln lat z kilku 
gatunków ryb wyewolu-
owało ok. 800 gatunków 
pielęgnic. W porze suchej 
przejrzystość wody docho-
dzi tam do 25 metrów. Z 
powierzchni łódki można 

podziwiać życie toczące 
się w głębinach – wyjaśnia 
Daniel Jarczyk.

Kolejnym etapem było 
założenie akwarium mor-
skiego, które – zdaniem 
pana Daniela – jest jeszcze 
bardziej widowiskowe od 
afrykańskiego ze względu 
na bogatszy wystrój m.in. 
rafę koralową. Malawijskie 
zbliżone jest do naturalnego, 
czyli przeważają kamienie 
i szary piasek.

Bywały takie okresy, 
w których w mieszkaniu 
pasjonata znajdowało się 
aż sześć akwariów, a naj-
większe miało pojemność 
1200 litrów. W tej chwili w 
domu ma tylko jedno, po-

zostałe musiał rozlokować 
gdzie się dało: u mamy, u 
siostry. – Nie mam wa-
runków lokalowych, żeby 
jeszcze bardziej rozwinąć 
hodowlę – podkreśla.

Ryby wyhodowane przez 
pana Daniela trafiają prze-
de wszystkim do innych 
pasjonatów. Przyznaje, że 
nie jest łatwo utrzymać je 
przy życiu. Żeby ukazały 
całe swoje piękno trzeba 
im stworzyć odpowiednie 
warunki. – Najmniejsze za-
lecane akwarium powinno 
mieć ok. 150 litrów, a nie 
każdy może sobie na takie 
pozwolić – mówi Daniel 
Jarczyk.

AGA

Miłośnik pielęgnic z jeziora Malawi

Największe akwarium pana Daniela miało pojemność 1200 litrów

D
roga do kredytów 
stała się bardzo 
prosta, bo banki 
pod presją kon-
kurencji rozluź-

niają dyscypliną kredytową. 
Pożyczkę może wziąć każdy, 
kto posiada dowód osobisty 
i stałe zatrudnienie. Są i takie 
banki, którym wystarcza za-
pewnienie o osiąganych do-
chodach. Tylko tyle potrze-
ba, by urzeczywistnić sny 
o zagranicznych wczasach, 
drogim samochodzie, sprzęcie 
RTV, remoncie i umeblowaniu 
mieszkania.

Bywa, że banki pomijają 
inne zobowiązania klientów, 
byle tylko sprzedać swój pro-
dukt. Omijają zalecenia, że 
ich płatności kredytowe nie 
mogą przekroczyć 50 proc. 
dochodów netto. Mamią po-
życzkami z zerowym oprocen-
towaniem, a w efekcie tylko 
pozornie rezygnują z prowizji, 
bo zamiast niej kredytobiorca 
zobowiązany jest uiścić opłaty 
za ubezpieczenia na życie i od 
utraty pracy.

Finansowa desperacja zwy-
kle bierze górę nad rozsądkiem, 
a przecież diabeł tkwi w szcze-
gółach, które w umowie kredy-
towej zwykle zapisane są drob-
nym drukiem. Kredytobiorcy 
za łatwy dostęp do pożyczki 
będą musieli przez lata płacić 
haracz. Wśród zadłużonych 
w bankach liczną grupę sta-
nowią tacy, którzy zmuszeni 
byli obciążyć się kredytami w 
obliczu trudnej sytuacji loso-
wej. To nie dziwi, bo ponad 70 
proc. gospodarstw domowych 
w Polsce nie posiada żadnych 
oszczędności. Gros młodych 
ludzi kupuje mieszkania pod 
długoletnią hipoteką, bo to 
jedyna droga do posiadania 
własnego kąta. Potem zwykle 
powiększają swoje zadłużenie, 
bo potrzeb wciąż przybywa. W 
przypadku utraty pracy kąt, 
w który zainwestowali staje 
się własnością banku. Wielu 
ludziom kredyty stwarzają 
iluzję życia w dostatku. Żyją 
ponad stan, za pożyczone pie-

niądze kupują rzeczy, na które 
ich po prostu nie stać. Łatwy 
dostęp do kredytów sprawia, 
że niektórzy od korzystania z 
nich są wręcz uzależnieni. A 
znakomita większość polskich 
kredytobiorców z czasem za-
ciąga kredyty, po to by spłacić 
poprzednie. Kłopoty zaczynają 
się, gdy wysokość miesięcznych 
zobowiązań przekracza ich 
możliwości fi nansowe.

– Jeden kredyt, drugi, a 
potem jesteś zmuszony wziąć 
trzecią pożyczkę – mówi 38-let-
nia pani Monika, matka dwojga 
małych dzieci. Wraz z mężem 
za kredyty wyremontowali 
mieszkanie, zainwestowali 
w prywatny interes, jak się 
okazało, chybiony. Mąż zo-
stał bez pracy. Pani Monika, 
ze swojej wypłaty co miesiąc 
oddaje bankom blisko 2,4 tys. 
zł. Zarabia niewiele więcej. – 
Ogarnia mnie rozpacz. Mąż 
za pożyczone pieniądze wyje-

chał za granicę „za chlebem”. 
Pracy jeszcze nie znalazł. Ja nie 
mam już zdolności kredyto-
wej – mówi. 

49-letnia pani Ania kredyty 
zaciągnęła na zakup mieszkania 
i działki. Choroba syna była po-
wodem dalszego zapożyczania 
się w bankach. – Rozstałam się 
z mężem. Potrzebne były pie-
niędze na rozwód i stąd kolejne 
kredyty. Zgodnie z umową on 
miał spłacać pożyczkę miesz-
kaniową, a ja pozostałe. W 
rezultacie wszystkie spadły 
na moją głowę. Ratowałam 
się kolejnymi pożyczkami 
i coraz bardziej pogrążałam 
w kredytowej pułapce. Mu-
siałam sprzedać mieszkanie i 
oddać połowę pieniędzy by-
łemu mężowi. Wraz z synem 
wynajmuję mieszkanie. By 
zapłacić raty i czynsz wciąż 
muszę się zadłużać – mówi 
pani Ania.

Próby skonsolidowania 
pożyczek często nie przy-
noszą rezultatów, bo banki, 
które wcześniej tak chętnie 
ich udzielały, teraz obawiają 
się ryzyka. Wielu ludzi przez 
krótki czas „ratuje” się kartami 
kredytowymi, które banki z 
premedytacją dorzucają do 
udzielanych kredytów. Jak 

kotwicę, od której odsetki 
znacznie przewyższają kwoty 
odsetek od pożyczek.

Pani Teresa, 74 – letnia 
emerytka, jak wielu zadłu-
żonych Polaków zapowiada, 
że jak spłaci swoje dwa kre-
dyty, to na pewno zaciągnie 
kolejne. – Chcę pomóc córce, 
bo jej rodzina przez kredyty 
ledwo wiąże koniec z koń-
cem – mówi.

Przy polskich zarobkach 
z kredytem źle, bez kredytu 
jeszcze gorzej. A w nagłej po-
trzebie fi nansowej, bezwzględ-
nie wykorzystywanej przez 
banki, rozwaga i umiar nie są 
naszymi doradcami. Zamiast 
„być” wybieramy chwilowe 
„mieć”, które w przypadku 
utraty pracy czy choroby za-
mienia się w życiowy dramat. 
– Nawet moja śmierć nie roz-
wiąże problemu, bo długami 
obciążona zostanie rodzina. 
Ekonomiści twierdzą, że sy-
tuacja na rynku kredytowym 
poprawi się, jeśli wzrosną nasze 
pensje. To nierealne. W moim 
zakładzie podwyżek nie było 
od lat, a ludziom, którzy spła-
cają kredyty, brakuje nawet na 
chleb – mówi pan Ryszard, 
stały dłużnik banków.

BEATA GAJDZISZEWSKA 

Już ponad 2,1 mln Polaków ma kłopoty ze spłatą bankowych zobo-
wiązań. Kwota niespłacanych kredytów osiągnęła wysokość 30,89 mld zł.

Życie z kredytową pętlą na szyi

Ekonomiści twierdzą, że sytuacja na rynku kredytowym poprawi się, jeśli wzrosną nasze pensje

Większość 
kredytobiorców 
zaciąga kredyty 
po to, by spłacić 
poprzednie.

11 czerwca w Bludovie Łukasz Kubiak stoczy swoją 3 zawodową walkę

25 czerwca w Rzeszowie Damian Jonak będzie walczył o pas WBC Baltic
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