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W numerze:Kalendarz przyci¹gaj¹cy uwagê

„Skuteczny, Silny, Prawy. Damian Jonak, m³odzie¿owy mistrz œwiata
federacji WBC” - tak promuje siê najlepszy polski bokser m³odego
pokolenia. Kalendarz z jego wizerunkiem wyda³a niedawno Komisja
Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ”.

W Huhtamaki
jest lepiej

Po blisko czterech
latach dzia³alnoœci
„Solidarnoœci” w
fabryce Huhtama-
ki w Siemianowi-
cach Œl¹skich, zaj-
muj¹cej siê pro-
dukcj¹ jednorazo-
wych opakowañ
plastikowych dla

przemys³u spo¿ywczego, mo¿na ju¿ mó-
wiæ o stabilizacji, poprawie warunków
pracy p³acy i relacji pracowniczych.

Czytaj na stronie 4

Nie dzielimy
beneficjentów

Zrealizowanie
du¿ego projektu
to ogromny wysi-
³ek. Rozkopanie
po³owy gminy w
celu pod³¹czenia
kanalizacji, a nie
budowy basenu,
jest ryzykowne i

in¿yniersko i logistycznie, a nawet poli-
tycznie. - Mówi w wywiadzie dla Tygo-
dnika Gabriela Lenartowicz Prezes Za-
rz¹du WFOŒiGW w Katowicach.

Czytaj na stronie 6

Najwiêksze polskie
œwiêto kolêdy
i pastora³ki
Grand Prix XV Festiwalu Kolêd i Pasto-
ra³ek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Bê-
dzinie otrzyma³ dzieciêcy zespó³ wokal-

no-instrumentalny „Mikano” z Sierako-
wa.
Podczas wspania³ego koncertu galowego,
tradycyjnie zorganizowanego w bêdziñ-
skim Sanktuarium Golgoty Wschodu,
rozdano blisko 70 nagród i wyró¿nieñ.

Czytaj na stronie 8
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Napisano

Liczba tygodnia... Wieœci
z Biur Terenowych ZR

Krótko

BT Pszczyna
30 grudnia Fabryka Elektrofil-

trów "Elwo" w Pszczynie zmuszo-
na by³a z³o¿yæ wniosek o upad³oœæ.
Powodem tak drastycznej decyzji
by³a utrata p³ynnoœci finansowej.
ING Bank Œl¹ski zaj¹³ firmowe
konta. Bankructwo czo³owego pro-
ducenta urz¹dzeñ odpylaj¹cych na
rynki krajowe i zagraniczne spowo-
dowane zosta³o zawarciem przez
firmê z czterema bankami kilkulet-
nich kontraktów na barierowe opcje
walutowe.

Zarz¹d "Rafako", który jest w³a-
œcicielem "Elwo" stwierdzi³, ¿e upa-
d³oœæ firmy spowodowa³a agresy-
wana polityka banków. Tym bar-
dziej, ¿e "Elwo" ma zagwarantowa-
ny do koñca 2010 r. zbyt na swoje
produkty. Obecnie "Rafako" przej¹³
fabrykê, nikt nie straci³ pracy, a pro-
dukcja jest kontynuowana.

Za³oga "Elwo" liczy 400 pracow-
ników. 10 proc. z nich nale¿y do
"S". Przewodnicz¹cy zwi¹zku An-
drzej Ryœ zapewnia, ¿e na bie¿¹co
jest informowany o sytuacji firmy.

W po³owie stycznia odbêdzie siê
spotkanie przedstawicieli funkcjo-
nuj¹cych w zak³adzie zwi¹zków za-
wodowych z zarz¹dem "Rafako".

***
6 stycznia w Czechowicach-

Dziedzicach odby³o siê Walne Ze-
branie Delegatów MOZ NSZZ "S"
Walcowni-Dziedzice. Przewodni-
cz¹cy Boles³aw Jonkisz przedsta-
wi³ delegatom sprawozdanie z dzia-
³alnoœci zak³adowej "S" za ub. rok.,
po czym zebrani jednog³oœnie
udzielili Komisji absolutorium.
Delegaci omówili sytuacjê firmy
oraz jej perspektywy na przysz³oœæ.
Wœród zaproszonych na WZD go-
œci byli m.in. prezesi zak³adu oraz
Andrzej Karol, przewodnicz¹cy
Regionalnej Sekcji Hutnictwa, któ-
ry omówi³ trudn¹ sytuacjê bran¿y
hutniczej w dobie kryzysu. Kata-
rzyna Mitoraj z pszyñskiego BT
podziêkowa³a zwi¹zkowcom za
owocn¹ wspó³pracê w minionym
roku.

BT Gliwice
BT w Gliwicach informuje, ¿e 31

stycznia od godz. 16 w siedzibie
biura bêdzie dy¿urowa³a p. Joan-
na Kozima, specjalista ds. ksiêgo-
wych, która udzieli przedstawicie-
lom komisji zak³adowych bezp³at-
nych konsultacji w zakresie rozli-
czeñ podatkowych z urzêdami skar-
bowymi oraz prawid³owego prowa-
dzenia ksiêgowoœci zwi¹zkowej.

BT Sosnowiec
6 stycznia wiceprzewodnicz¹ca

Terenowej Sekcji Problemowej
NSZZ "S" Miasta D¹browa Górni-
cza El¿bieta ̄ uchowicz i prawnik
sosnowieckiego BT Piotr Kisiel
oraz przedstawiciele Komisji Zak³a-
dowej d¹browskiego Miejskiego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej spo-

tkali siê z dyrektorem MOPS, in-
spektorem BHP i pracownikami
Oœrodka.

Celem spotkania by³o omówienie
regulaminu wynagradzania i pre-
miowania pracowników MOPS,
przyznawania ekwiwalentu pieniê¿-
nego za u¿ywanie w³asnej odzie¿y
przez terapeutów i psychologów
œwiadcz¹cych pracê w œrodowisku
oraz omówienie przydzia³u posi³-
ków profilaktyczno-regeneracyj-
nych.

- Uzgodniliœmy m.in., ¿e podczas
prac nad nowym regulaminem wy-
nagradzania i premiowania na 2009
r. zostan¹ sprecyzowane zasady i
kryteria przyznawania pracownikom
nagród finansowych, jak równie¿ zo-
stan¹ oni zapoznani z ocen¹ ze stro-
ny prze³o¿onego. Strona zwi¹zkowa
przedstawi swój projekt dotycz¹cy
regulaminu wynagradzania, nad któ-
rym rozpocznie negocjacje z praco-
dawc¹. Dyrektor MOPS zobligowa³a
stronê zwi¹zkow¹ do merytoryczne-
go wypracowania sposobu uzasad-
nienia przyznawania ekwiwalentu za
u¿ywanie odzie¿y w³asnej przez psy-
chologów i terapeutów - informuje
El¿bieta ̄ uchowicz.

Kolejne spotkanie zwi¹zkowców
"S" z dyrekcj¹ MOPS odbêdzie siê
jeszcze w styczniu.

BT Zawiercie
Otrzymaniem dodatkowej premii,

nazwanych nagrodami finansowy-
mi, rozpoczêli nowy rok pracowni-
cy SP ZOZ w Ogrodzieñcu. Roz-
mowy na temat dodatkowej wyp³a-
ty nie tylko przebiega³y sprawnie,
ale zakoñczy³y siê zawarcie poro-
zumienia placowego, które powin-
no satysfakcjonowaæ ca³¹ za³ogê.
Premie otrzymali wszyscy pracow-
nicy i to w wysokoœci rzadko spo-
tykanej w ochronie zdrowia. Leka-
rze dostali po 4 tys. z³, pielêgniarki
i rejestratorki po 2 tys. z³, a sprz¹-
taczki po 1.000 z³. By³a to zatem
solidna "trzynastka". Pieni¹dze na
dodatkow¹ wyp³atê pochodzi³y z
tzw. nadwykonañ, czyli porad me-
dycznych i zabiegów przekraczaj¹-
cych kontrakt z NFZ.

- Pracownicy ogrodzienieckiej
przychodni sami sobie wypracowali
pieni¹dze na noworoczn¹ nagrodê
- podsumowuje Ma³gorzata Benc,
szefowa Biura Terenowego Œl¹sko-
D¹browskiej "Solidarnoœci" w Za-
wierciu. - Jest to jednoczeœnie przy-
k³ad, ¿e ma³a, po³o¿ona na uboczu
placówka jest w stanie wygospoda-
rowaæ pieni¹dze, aby godnie wyna-
gradzaæ za³ogê.

Konieczne jest jednak przyzwoite
zarz¹dzanie, zap³acenie przez NFZ
za nadwykonania (co nie zawsze ma
miejsce) oraz poszanowanie dla dia-
logu spo³ecznego. To przy stole ne-
gocjacyjnym najlepiej mo¿na wypra-
cowaæ rozwi¹zanie uwzglêdniaj¹ce
interesy i oczekiwania pracowników
oraz mo¿liwoœci firmy.             (zaw)

Msza za

Grzegorza Kolosê
1 lutego o godz. 10.00 w koœciele p.w.

Najœwiêtszej Marii Panny w Wodzis³awiu
Œl¹skim odprawiona zostanie Msza œw. uro-
dzinowa za œp Grzegorza Kolosê. Zaprasza-
my Komisje Zak³adowe "S" wraz z poczta-
mi sztandarowymi.

15,5 proc...
... o tyle wzrosn¹ od pocz¹tku lutego rachunki indywidualnych odbiorców

energii na Górnym Œl¹sku, gdzie pr¹d dostarcza firma Vattenfall. Firma uwa¿a,
¿e œrednio rachunek za pr¹d bêdzie wy¿szy o 10 z³. Sama energia, której koszty
stanowi¹ ok. po³owê rachunku, zdro¿eje o ok. 28 proc.

Vattenfall opublikowa³ swoj¹ now¹ taryfê. Wejdzie ona w ¿ycie, choæ nie
zosta³a zatwierdzona jeszcze przez Urz¹d Regulacji Energetyki (URE). Firma
toczy spór prawny z URE, dotycz¹cy koniecznoœci zatwierdzania taryf. Na proœbê
Urzêdu z³o¿y³a stosowny wniosek taryfowy, ale taryfê wprowadza niezale¿nie
od tego, jakie bêdzie stanowisko URE.

Firma podkreœla, ¿e nadal nale¿y do najtañszych dostawców pr¹du w Polsce.

Firmy na razie nie planuj¹ maso-
wych zwolnieñ. Tn¹ wydatki na inwe-
stycje i na outsourcing. Na wszelki
wypadek jednak wiele z nich, szcze-
gólnie z bran¿y produkcyjnej, przygo-
towa³o lub jest w trakcie opracowania
planów restrukturyzacji. (…) Na razie
o miejsca pracy mog¹ byæ spokojni naj-
lepiej wykwalifikowani pracownicy.
Najbardziej na zwolnienia bêd¹ nara-
¿one osoby maj¹ce umowy na czas
okreœlony, zlecenia i osoby starsze.

Eksperci s¹ zgodni, ¿e zachowanie
firm jest racjonalne. Zdaniem prof. El¿-
biety Kryñskiej z Uniwersytetu £ódz-
kiego, pracodawcy nie chc¹ gwa³tow-
nie redukowaæ zatrudnienia, bo nie
czuj¹ bezpoœredniego zagro¿enia dla ich
funkcjonowania albo uwa¿aj¹, ¿e poja-
wi siê ono w nieokreœlonej przysz³oœci.
Resort pracy te¿ nie spodziewa siê gwa³-
townego wzrostu bezrobocia. Szacuje,
¿e na koniec przysz³ego roku wzroœnie
ono maksymalnie do 11,5 proc. W grud-
niu wynios³o 9,5 proc.

Z przeprowadzonej przez nas son-
dy wœród pracodawców wynika, ¿e
zwolnieñ nie powinni obawiaæ siê spe-
cjaliœci i osoby, w których kwalifika-
cje firmy zainwestowa³y najwiêcej. -
W czasie kryzysu firmy pozostawiaj¹
najlepszych pracowników, którzy wca-
le nie s¹ najtañsi - mówi Jerzy Trzciñ-
ski, dyrektor ds. zarz¹dzania zasoba-
mi ludzkimi w Hucie Pokój w Rudzie
Œl¹skiej. Dodaje, ¿e dobrze wykwali-
fikowani ludzie to najwa¿niejszy ele-
ment utrzymania i wzmacniania po-
zycji na rynku.(…)

Eksperci s¹ zgodni, ¿e w przypad-
ku pog³êbiaj¹cej siê recesji i zwi¹za-
nym z ni¹ spadkiem zamówieñ w
pierwszej kolejnoœci firmy zdecyduj¹
siê na zwolnienie osób zatrudnionych
na podstawie umów na czas okreœlo-
ny czy umowy zlecenia. Pracodawcy
mog¹ ³atwo i stosunkowo tanio zwol-
niæ w³aœnie takie osoby. Okres wypo-
wiedzenia umowy czasowej wynosi
zwykle dwa tygodnie. Z osobami na
umowach cywilnoprawnych jeszcze
³atwiej rozwi¹zaæ kontrakt. Wystarczy,
¿e strony nie podpisz¹ kolejnej umo-
wy.

W Kamot-Mielec  95 proc. ludzi
zatrudnionych jest na podstawie
umów na czas okreœlony. - Jeœli nie bê-
dziemy mieæ zamówieñ, w krótkim
czasie bêdziemy mogli przeprowadziæ
redukcjê zatrudnienia - mówi Adolf
Polak, prezes Kamot-Mielec. Doda-
je, ¿e prawdopodobnie zwalniane bêd¹
g³ównie osoby, którym skoñcz¹ siê
umowy na czas okreœlony.

Na utratê pracy w czasie kryzysu
bêd¹ te¿ nara¿one starsze osoby. To im
zosta³o niedu¿o czasy, aby wejœæ w
czteroletni okres ochronny przed zwol-
nieniem. Z art. 39 Kodeksu pracy wy-
nika, ¿e nie mo¿na zwolniæ pracowni-
ka, jeœli brakuje mu czterech lat do osi¹-
gniêcia wieku emerytalnego - 60 lat
dla kobiety i 65 lat dla mê¿czyzny. Dla
niektórych grup pracowników pracu-
j¹cych w tzw. warunkach szkodliwych
(w tym tych, którzy zyskaj¹ prawo do
emerytur pomostowych) wiek emery-
talny jest jednak ni¿szy. Wynosi naj-
czêœciej 55 lat dla kobiet i 60 lat dla
mê¿czyzn.

- Pracodawcy nie chc¹ zatrudniaæ
starszych pracowników albo pozby-
waj¹ siê z pracy osób, które wkrótce
mog³yby korzystaæ z ochrony przed-
emerytalnej - mówi Józef Zubelewicz,
cz³onek zarz¹du Erbud. (…)

Katowicki Holding Wêglowy w
2008 roku przeznaczy³ na inwestycje
770 mln z³, w tym roku ma byæ po-
dobnie. - Spó³ka nie jest w stanie wy-
generowaæ takich samych œrodków,
st¹d przygotowujemy siê do upublicz-
nienia czêœci akcji Skarbu Pañstwa na
gie³dzie - mówi Ryszard Fedorow-
ski z Katowickiego Holdingu Wêglo-
wego.

W poszukiwaniu pieniêdzy spó³ki
oszczêdzaj¹  tak¿e na zakupach inwe-
stycyjnych i us³ugach outsourcingo-
wych. Na przyk³ad w Kamot-Mielec
niedawno zrezygnowa³ z wynajêcia
firmy zewnêtrznej do obs³ugi ksiêgo-
wo-p³acowej. - Po dok³adnym wyli-
czeniu okaza³o siê, ¿e tañszy jest nasz
dzia³ w firmie ni¿ us³ugi firmy ze-
wnêtrznej - mówi Adolf Polak.

W Jastrzêbskiej Spó³ce Wêglowej,
PZL Mielec czy Elektroluksie zapo-
wiadaj¹, ¿e jeœli sytuacja finansowa ich
do tego zmusi, stopniowo bêd¹ rezy-
gnowaæ ze wspó³pracy z firmami ze-
wnêtrznymi. - To nasi pracownicy bêd¹
wykonywali roboty górniczo-wiertni-
cze, za które obecnie p³acimy firmom
zewnêtrznym - mówi Katarzyna Ja-
b³oñska-Bajer z Jastrzêbskiej Spó³ki
Wêglowej.

Firmy tn¹ te¿ wydatki na pracowni-
ków tymczasowych. Zdaniem Anny
Wichy, dyrektor generalnej Adecco
Poland, agencje pracy tymczasowej w
ubieg³ym roku zanotowa³y spadek za-
mówieñ. Obroty jej agencji spad³y w
IV kwartale 2008 roku o oko³o 20 proc.
- Mieliœmy znacznie mniej zamówieñ
od firm z bran¿y motoryzacyjnej -
mówi Anna Wicha.

Firmy nie bêd¹ przed³u¿aæ

umów na czas okreœlony
(Gazeta Prawna, Pawe³ Jakubczak, 9 stycznia 2009 r.)

8 stycznia (Katowice). Kompa-
nia Wêglowa zdecydowa³a o
przywróceniu zlikwidowanej z
pocz¹tkiem roku gotówkowej
sprzeda¿y wêgla w kopalniach.
Ograniczono j¹ jednak do 8 ton.
Odst¹pienie od bezpoœredniej
sprzeda¿y wêgla indywidual-
nym odbiorcom w kopalniach,
na rzecz dystrybucji wy³¹cznie
przez sieæ autoryzowanych
sprzedawców, wzbudzi³o prote-
sty drobnych przewoŸników,
odbiorców wêgla mieszkaj¹-
cych w pobli¿u kopalñ oraz lo-
kalnych samorz¹dowców. Po jej
wprowadzeniu kolejki przed
kopalniami nie zniknê³y. Nowe
zasady najbardziej uderzy³y w
niewielkie firmy przewozowe
na Œl¹sku, które ¿yj¹ z kupowa-
nia wêgla bezpoœrednio w ko-
palniach i dostarczania ich do
indywidualnych odbiorców, a
tak¿e w u¿ytkowników miesz-
kaj¹cych w pobli¿u kopalñ, któ-
rzy nie chc¹ p³aciæ dro¿ej (mimo
mar¿y ograniczonej do 15 proc.)
u autoryzowanych sprzedaw-
ców.

***
13 stycznia (Warszawa). Jeœli
mieszkaæ i pracowaæ, to najle-
piej na Œl¹sku - wynika z wyli-
czeñ "Rzeczpospolitej". Wed³ug
gazety, standard ¿ycia jest u nas
najwy¿szy w Polsce. Ubieg³y
rok by³ dla mieszkañców nasze-
go regionu niezwykle udany. To
tu najszybciej ros³y p³ace, prze-
kraczaj¹c œrednio pod koniec li-
stopada 3,9 tys. z³, zaledwie 76
z³ mniej ni¿ na Mazowszu. Sto-
sunkowo szybko ubywa³o te¿
osób pozostaj¹cych bez pracy.
Dziêki temu stopa bezrobocia
spad³a do 6,7 proc. i jest to obec-
nie drugi wynik w kraju. Dla-
czego Œl¹sk tak wyraŸnie wy-
przedzi³ inne regiony, dystansu-
j¹c m.in. Mazowsze? - Jest tam
silny przemys³, silne zwi¹zki za-
wodowe, które potrafi¹ wywal-
czyæ sobie podwy¿ki. Co wiê-
cej, Œl¹sk znajduje siê w czo-
³ówce regionów o du¿ej atrak-
cyjnoœci inwestycyjnej, wiêc fir-
my chêtnie lokuj¹ tam swoje
inwestycje - mówi dr Wojciech
Dziemianowicz z Uniwersyte-
tu Warszawskiego.

***
13 stycznia (Warszawa). Zmia-
na prawa: ka¿dy bezrobotny bê-
dzie móg³ odbyæ sta¿ w firmie.
W tym czasie otrzyma stypen-
dium. Sta¿ bezrobotnego w fir-
mie bêdzie trwa³ do pó³ roku.
M³ode osoby, które nie ukoñczy-
³y 25 lat, mog¹ byæ na sta¿u na-
wet do roku. Takie nowe regula-
cje dla sta¿ystów s¹ przewidzia-
ne w nowelizacji ustawy o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, która czeka na pod-
pis prezydenta. Ma zacz¹æ obo-
wi¹zywaæ po 14 dniach od dnia
og³oszenia. Obecnie sta¿ mo¿e
odbywaæ tylko osoba bezrobot-
na, która nie ukoñczy³a 25 lat. W
jego czasie bezrobotny otrzyma
stypendium szkoleniowe w wy-
sokoœci 662 z³ (120 proc. kwoty
zasi³ku dla bezrobotnych). W
tym czasie nie bêdzie mia³ pra-
wa do zasi³ku.



Zwróæ uwagê 3Nr 2 (689) • 14 stycznia 2009 r.

Roœnie popularnoœæ „Soli-
darnoœci" i innych zwi¹zków
zawodowych. Choæ nale¿y
do nich zaledwie 16 proc.
pracowników najemnych, to
ciesz¹ siê one coraz wiêk-
szym spo³ecznym popar-
ciem.

Centrum Badania Opinii Spo-
³ecznej zbada³o nastawienie Po-
laków do zwi¹zków zawodo-
wych. Wed³ug ponad dwóch pi¹-
tych respondentów (44 proc.)
dzia³alnoœæ organizacji zwi¹zko-
wych jest dla kraju korzystna,
przeciwnego zdania jest 33 proc.
badanych.

Stosunkowo niska jest nato-
miast w opinii publicznej ocena
skutecznoœci zwi¹zków. Jedna
trzecia doros³ych (33 proc.) s¹-
dzi, ¿e dzia³aj¹ one efektywnie,

natomiast po³owa (49 proc.) jest
przeciwnego zdania.

CBOS zapyta³ te¿ Polaków, czy
ich zdaniem zwi¹zki zawodowe,

organizuj¹c protesty przeciwko
rz¹dowemu projektowi ustawy o

emeryturach pomostowych, wy-
ra¿aj¹ ich interesy. Twierdz¹co

Polacy ceni¹ zwi¹zki zawodowe

Piotr Duda,
przewodnicz¹cy
Œl¹sko-D¹browskiej
„Solidarnoœci”:

Wyniki sonda¿u to dowód,
¿e skoncentrowanie siê "Soli-
darnoœci" na obronie praw pra-
cowniczych zosta³o przez Po-
laków zauwa¿one i docenione.
Nasze ubieg³oroczne akcje
przeciwko zmianom w usta-
wach zdrowotnych i emerytal-
nych mia³y du¿¹ skalê i przy-
nios³y czêœciowe efekty. Przy-
pomnê tylko, ¿e znacznie uda-
³o nam siê rozszerzyæ katalog
osób uprawnionych do pomo-
stówek. Popularnoœæ "Solidar-
noœci" jest prawdopodobnie w
rzeczywistoœci wy¿sza, bo
przyznanie siê do sympatii
zwi¹zkowych wymaga w na-
szym kraju dziœ pewnej odwa-
gi.  Oczywiœcie, nie nale¿y
tych wyników demonizowaæ
ani osiadaæ na laurach. Rok
2009, w obliczu nadci¹gaj¹ce-
go kryzysu i dalszych liberal-
nych zapêdów koalicji, bêdzie
dla "Solidarnoœci" trudny. Je-
œli jednak bêdziemy dzia³aæ
wspólnie, bêdzie to rok dla
spraw pracowniczych udany.

Polska zalicza siê do krajów s³abo uzwi¹zkowionych. Do zwi¹z-
ków zawodowych nale¿y 6% ogó³u doros³ych Polaków, czyli oko³o
16% pracowników najemnych. Najliczniej reprezentowani s¹
zwi¹zkowcy z  ma³ych organizacji niezrzeszonych w centrale. Nie-
co wiêcej zatrudnionych nale¿y do NSZZ "Solidarnoœæ" ni¿ do
zwi¹zków skupionych w OPZZ.

Po zmianie ustrojowej wyraŸnie zmniejszy³a siê liczba cz³on-
ków zwi¹zków zawodowych. Spadek zanotowaliœmy w latach
1991-1995 oraz 2000-2002. Od roku 2002 nie nast¹pi³y wiêksze
zmiany - przynale¿noœæ do organizacji zwi¹zkowych ustabilizo-
wa³a siê na niskim poziomie.

Uzwi¹zkowienie - rozumiane jako odsetek pracowników nale-
¿¹cych do zwi¹zków zawodowych - spad³o z 28% w roku 1991 do
16% obecnie. Najsilniej uzwi¹zkowione bran¿e to oœwiata, nauka
i ochrona zdrowia, a tak¿e transport i ³¹cznoœæ oraz górnictwo i
przemys³. Najmniej zwi¹zkowców jest wœród pracuj¹cych w han-
dlu i us³ugach. Œrednia wieku zwi¹zkowca to nieco ponad 41 lat
(41,1), natomiast pracownika nienale¿¹cego do zwi¹zków - pra-
wie 38 lat (37,6).

Prezentowane dane pochodz¹ z badania "Aktualne problemy i
wydarzenia" (223) zrealizowanego w dniach 4-10 grudnia 2008 r.

Cz³onkostwo w zwi¹zkach zawodowych

(odsetki pracowników najemnych)

odpowiedzia³a jedna trzecia do-
ros³ych Polaków (34 proc.), prze-

ciwnego zdania by³o 46 proc. re-
spondentów.

Jednoczeœnie poparcie dla pro-
testów przeciw projektowi eme-
rytur pomostowych wyra¿a 50
proc. doros³ych badanych, nato-

miast jedna trzecia (32 proc.) ich
nie popiera.

Z protestami przeciw reformie
systemu emerytalnego najczê-
œciej identyfikuj¹ siê osoby ma-
j¹ce od 45 do 54 lat. W grupach
spo³eczno-zawodowych z ¿¹da-
niami zwi¹zkowców uto¿samiaj¹
siê przede wszystkim robotnicy.

Polacy zwykle chcieliby
zwiêkszenia roli zwi¹zków zawo-
dowych w rz¹dzeniu krajem, jed-
nak w ostatnich latach zmala³a
liczba osób wyra¿aj¹cych takie
oczekiwania - ocenia CBOS. Po-
nad dwie pi¹te doros³ych (44
proc.) jest zdania, ¿e zwi¹zki
maj¹ zbyt ma³y wp³yw na decy-
zje w³adz w naszym kraju. Jedna
pi¹ta (22 proc.) s¹dzi, ¿e jest on

Czy dzia³alnoœæ zwi¹zków zawodowych

jest dla kraju korzystna?

Czy popiera pan(i) protesty

przeciw rz¹dowemu projektowi

wprowadzenia emerytur pomostowych?

odpowiedni, a co szósty respon-
dent (16 proc.) uznaje rolê zwi¹z-

ków za zbyt du¿¹. W ostatnich
latach systematycznie maleje li-
czebnoœæ osób oczekuj¹cych

zwiêkszenia roli organizacji
zwi¹zkowych - z 65 proc. w roku
2001 do 44 proc. obecnie.

Wizerunek dwóch najwiêk-
szych central zwi¹zkowych nie-
mal siê nie zmieni³ w minionych
miesi¹cach. Obecnie dzia³alnoœæ
"Solidarnoœci" uzyskuje dobre
oceny u 31 proc. badanych, a z³e
- u 33 proc.. Ponad jedna trzecia
ankietowanych (37 proc.) nie ma
wyrobionej opinii na temat tego
zwi¹zku. O dzia³aniach OPZZ
dobre zdanie ma 24 proc. respon-
dentów, a z³e - 29 proc.

Niewielka jest wiedza Polaków
o Komisji Trójstronnej. Jedynie
14 proc. ankietowanych orientu-
je siê w jej pracach (w tym 2 proc.
dobrze), a jedna trzecia (33 proc.)

Rola zwi¹zków zawodowych w Polsce jest:

Jak oceniasz dzia³alnoœæ „Solidarnoœci”:

Protesty przeciwko ograniczeniom emerytur pomostowych
popiera co drugi doros³y Polak

s³ysza³a o Komisji, ale niewiele
wie o jej dzia³alnoœci. Po³owa do-

ros³ych (49 proc.) nigdy nie s³y-
sza³a o Komisji Trójstronnej.

Badanie zrealizowano w
dniach 4-10 grudnia 2008 roku na
licz¹cej 1011 osób reprezenta-
tywnej próbie losowej doros³ych
mieszkañców Polski.

wg
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Po blisko czterech latach dzia-
³alnoœci „Solidarnoœci” w fa-
bryce Huhtamaki w Siemiano-
wicach Œl¹skich, zajmuj¹cej
siê produkcj¹ jednorazowych
opakowañ plastikowych dla
przemys³u spo¿ywczego, mo¿-
na ju¿ mówiæ o stabilizacji, po-
prawie warunków pracy p³acy
i relacji pracowniczych.

- Pocz¹tki dzia³alnoœci
by³y bardzo trudne, a spór
zbiorowy toczy³ siê œrednio
raz na pó³ roku - przypomi-
na przewodnicz¹cy zak³a-
dowej "S" Adam Flakus.
Najwiêkszym, ale nie jedy-
nym sukcesem ywiykowcw
by³o podpisanie porozumie-
nia dotycz¹cego systema-
tycznego wzrostu wynagro-
dzeñ. - W tym roku, ze
wzglêdu na kryzys, pod-
wy¿ki bêd¹ mniejsze, ni¿ w
roku ubieg³ym. Wynios¹ 8
proc., jednak nie mog¹ byæ
ni¿sze od 150 z³ - podkre-
œla Adam Flakus. Jego zda-
niem, najprawdopodobniej
wzroœnie równie¿ p³aca mi-
nimalna z 1450 z³ do 1600
z³ brutto.

Przewodnicz¹cy dodaje,
¿e przed powstaniem orga-
nizacji zwi¹zkowej wzrost
wynagrodzeñ by³ niewielki
i nigdy nie przekroczy³ 1 proc. -
Du¿o poprawi³o siê równie¿ w dzie-

dzinie bezpieczeñstwa i higieny pra-
cy. Na halach produkcyjnych po-
wsta³y nowe pomieszczenia socjal-
ne, a na sto³ówce zainstalowana zo-
sta³a klimatyzacja  - podkreœla Fla-
kus. Systematycznie maleje te¿ licz-
ba umów zawieranych na czas okre-
œlony, co cztery lata temu by³o jedn¹
z najwiêkszych bol¹czek w spó³ce.

W Huhtamaki do "Solidarnoœci"
nale¿y 350 pracowników. Wszyscy

cz³onkowie Zwi¹zku to pracownicy
produkcyjni.     Agnieszka Konieczny

„Skuteczny, Silny, Prawy. Da-
mian Jonak, m³odzie¿owy
mistrz œwiata federacji WBC” -
tak promuje siê najlepszy pol-
ski bokser m³odego pokolenia.
Kalendarz z jego wizerunkiem
wyda³a niedawno Komisja Kra-
jowa NSZZ „Solidarnoœæ”.

Przypomnijmy: pochodz¹cy z By-
tomia Damian Jonak jest cz³onkiem
"Solidarnoœci". Jak zawsze podkreœla,
uto¿samia siê z naszym zwi¹zkiem.
Aktywnie go te¿ promuje: zawsze wal-
czy z namalowanym na plecach logo
"Solidarnoœci", do której wst¹pi³ jesz-
cze jako górnik kopalni "Makoszowy".
Mimo, ¿e pracê zawodow¹ zamieni³
na karierê boksersk¹, wci¹¿ op³aca
zwi¹zkowe sk³adki. Zwi¹zkowcy od-
wzajemniaj¹ siê mu gor¹cym dopin-
giem podczas ka¿dej walki.

- Na pewno dziêki kalendarzowi sta-
nê siê bardziej rozpoznawalny - przy-
znaje Jonak. - Ale to równie¿ sposób
na zwrócenie uwagi m³odych ludzi na
nasz zwi¹zek. Mo¿e w³aœnie dziêki ka-
lendarzowi zastanowi¹ siê nad histo-
ri¹ naszego kraju, zadaniami "Solidar-
noœci" i w³asnymi prawami pracow-
niczymi. To bêdzie œwietna reklama dla
zwi¹zku  - mówi mistrz.

Jednym z pomys³odawców wydru-
kowania kalendarza jest Marek Kle-
mentowski, wiceprzewodnicz¹cy Se-

kretariatu Górnictwa i Energetyki
NSZZ "S", który z ramienia zwi¹zku
pomaga Damianowi w karierze. - Trze-

ba doceniæ jego postawê, bo przecie¿
bêd¹c zawodowym sportowcem, nie
musi byæ zrzeszony w zwi¹zku zawo-
dowym ani tym bardziej go promowaæ.
Chce jednak przekonaæ swoich rówie-
œników, ¿e do "Solidarnoœci" warto na-
le¿eæ.

Kalendarz yaprojektowaa firma MK
Foto. Powinien byæ do kupienia w po-
szczególnych strukturach zwi¹zku w
ca³ej Polsce. Jak siê jednak okazuje,

mog¹ z tym byæ pewne k³opoty. Pierw-
szy nak³ad rozszed³ siê podobno jak
œwie¿e bu³eczki.

Póki co Jonak intensywnie trenuje
przed kolejn¹ walk¹ w obronie mi-
strzowskiego tytu³u. Pojedynek odbê-
dzie siê 25 kwietnia w gdañskiej hali
Oliwi. Mistrz przyznaje, ¿e bêdzie to
najwa¿niejsza z jego dotychczasowych
walk, poniewa¿ po³¹czona zostanie z
obchodami 20. rocznicy ponownej le-
galizacji "Solidarnoœci". Patronat nad
tym wydarzeniem objê³a Komisja Kra-
jowa Zwi¹zku.  Beata Gajdziszewska

Zarz¹d Kompanii Wêglowej przy-
gotowuje siê do ponownej pró-
by sprzeda¿y czechowickiej ko-
palni „Silesia”.

Tym samym zrealizowane zostan¹
ubieg³oroczne ustalenia zespo³u, które-
go zadaniem by³o okreœlenie przysz³o-
œci tego zak³adu. Wówczas zwi¹zkow-
com "Solidarnoœci" uda³o siê przeko-
naæ cz³onków zespo³u do decyzji o
sprzeda¿y kopalni, która stanowi³a je-
dyn¹ alternatywê dla planowanego
przez zarz¹d KW zatopienia "Silesii".

W za³o¿eniu transakcja nie przyjmie
formy przetargu, lecz bêdzie sprzeda¿¹
zorganizowanej czêœci maj¹tku "Sile-
sii", na zasadzie zaproszenia do sk³ada-
nia ofert.

W ub. roku niepowodzeniem zakoñ-
czy³y siê plany sprzeda¿y kopalni za 200
mln z³ szkockiemu inwestorowi Gib-
son Group, zarekomendowanemu
przez komisjê przetargow¹.

W rezultacie inwestor nie sfinalizo-
wa³ transakcji i nie dope³ni³ formalno-
œci w okreœlonym terminie, co skutko-
wa³o brakiem rz¹dowej zgody na sprze-
da¿ "Silesii" Szkoci pozwali do s¹du
zarz¹d KW oraz ministrów skarbu i go-
spodarki. Obecnie spraw¹ zajmuje siê
S¹d Apelacyjny w Katowicach.

Dariusz Dudek, przewodnicz¹cy za-

k³adowej "S", z któr¹ Gibson Group
podpisa³a korzystny pakiet dla za³ogi
pakiet socjalny, mówi, ¿e ten baga¿ do-
œwiadczeñ nakazuje stronie zwi¹zkowej
" dmuchaæ na zimne".

- Teraz w ogóle nie zamierzamy wy-
powiadaæ siê na temat potencjalnych in-
westorów. Zarz¹d Kompani twierdzi, ¿e
jest du¿e zainteresowanie sprzeda¿¹ ko-
palni i my to przyjmujemy. Mamy na-
dziejê, ¿e tym razem uda siê doprowa-
dziæ do szczêœliwej transakcji. Zak³ad
wymaga inwestycji w wys. ok. 500 mln
z³, a wiêc musi to byæ inwestor posia-
daj¹cy odpowiednie pieni¹dze - pod-
kreœla Dariusz Dudek.

Przewodnicz¹cy wskazuje, ¿e dla
strony zwi¹zkowej najistotniejsze bê-
dzie podpisanie pakietu spo³ecznego z
przysz³ym nabywc¹ kopalni. Zwi¹z-
kowcy z "Silesi" wykluczaj¹ sprzeda¿
kopalni, je¿eli przygotowany przez nich
projekt pakietu nie zostanie zaakcepto-
wany przez inwestora.

- Ale wszyscy wierzymy, ¿e w koñ-
cu wspinamy siê do góry. Nie dopusz-
czamy myœli, ¿e nasza kopalnia mo¿e
zostaæ zalana. Mamy na tyle si³ i ener-
gii, ¿e potrafimy o ni¹ zadbaæ. Nie po-
zwolimy na zmarnowanie jednego z
najwiêkszych z³ó¿ wêglowych w Pol-
sce - mówi Dariusz  Dudek.

Beata Gajdziszewska

Kalendarz przyci¹gaj¹cy uwagê

Zwolnienie a¿ 300 pracowników
planuje huta CMC Zawiercie, bê-
d¹ca trzecim pod wzglêdem wiel-
koœci producentem stali w Pol-
sce.

Redukcja zatrudnienia jest wynikiem
œwiatowego kryzysu gospodarczego,
który mocno uderzy³ w sektor hutniczy.
Drastycznie spad³y bowiem zarówno
zamówienia ze strony przemys³u, jak i
budownictwa.

- To kolejny powa¿ny cios w lokalny
rynek pracy - mówi Ma³gorzata Benc,
szefowa Biura Terenowego Œl¹sko-D¹-
browskiej "Solidarnoœci" w Zawierciu.
- Dos³ownie kilka miesiêcy temu og³o-
szono upad³oœæ Przêdzalni Zawiercie, od
roku trwa likwidacja Huty Szk³a Gospo-
darczego, a teraz do grona zwalniaj¹cych
do³¹czy³a huta. Tymczasem stopa bez-
robocia w powiecie zawierciañskim ju¿
pod koniec roku nale¿a³a do najwy¿-
szych w ca³ym regionie.

ZapowiedŸ zwolnieñ w hucie jest dla

mieszkañców Zawiercia sporym zasko-
czeniem. Oczekiwano, ¿e nale¿¹cy do
amerykañskiego Commercial Metals
Company zak³ad bêdzie raczej szuka³
pracowników. W tym roku ma bowiem
zostaæ uruchomiona nowa walcownia,
która zwiêkszy zdolnoœci produkcyjne
huty o ponad po³owê (z 1,1 do 1,8 mln
ton).

- Ten rok zapowiada siê jako czas walki
w obronie miejsc pracy - dodaje Ma³go-
rzata Benc. - Zw³aszcza, ¿e kryzysowy
katar globalnej gospodarki w Polsce oka-
zaæ siê mo¿e gryp¹ z powik³aniami.

To realne zagro¿enie, nie doœæ bo-
wiem, ¿e recesja w Europie Zachodniej
podkopuje nasz¹ gospodarkê, to jeszcze
miliardy euro wsparcia z pakietów anty-
kryzysowych trafia wy³¹cznie do firm
ze "starej Unii". A chodzi o gigantyczne
pieni¹dze. Tylko Wielka Brytania na
pomoc swoim bankom wyda³a wiêcej
ni¿ wynosi³ (po przeliczeniu na dzisiej-
sze dolary) ca³y powojenny plan Mar-
shalla.                                      (zaw)

Fala zwolnieñ

W Huhtamaki

jest lepiej

Przewodnicz¹cy "S" w Huhtamaki
w Siemianowicach Œl¹skich Adam
Flakus przypomina, ¿e pocz¹tki

dzia³alnoœci zwi¹zkowej w tej firmie
by³y bardzo trudne

Zakoñczeniem prowadzonego
od 2007 r. sporu zbiorowego z
pracodawc¹ "Solidarnoœæ" Szpi-
tala Specjalistycznego w D¹bro-
wie Górniczej zwieñczy³a ubie-
g³y rok.

Posz³o o wprowadzony przez dyrek-
cjê szpitala do regulaminu pracy zapis,
na mocy którego soboty przestawa³y
byæ traktowane jak dni wolne od pracy.
Zwi¹zkowcy z "S" wysunêli ¿¹dania
okreœlenia minimalnych norm zatrud-
nienia dla pielêgniarek i po³o¿nych,
zgodnie z obowi¹zuj¹cym rozporz¹dze-
niem oraz domagali siê podwy¿ek p³ac
dla wszystkich pracowników szpitala.

W ich ocenie, minimalne normy
wymaga³y natychmiastowych zmian.
W prowadzonych negocjacjach argu-
mentowali, ¿e ju¿ po trzech miesi¹cach
funkcjonowania kontrowersyjnego za-
pisu, znacznie obni¿y³y siê p³ace per-
sonelu. Pracownicy otrzymywali wy-
nagrodzenia ni¿sze o100-200 z³.

Zwi¹zkowcy zauwa¿yli równie¿, ¿e
na wiêkszoœci oddzia³ów nast¹pi³
znaczny spadek iloœci dy¿urów noc-
nych wœród pielêgniarek. Okaza³o siê,
¿e pielêgniarki s¹ delegowane na ran-
ne dy¿ury, po to, by za³ataæ braki per-
sonelu. Zmniejszona liczba pielêgnia-
rek na dy¿urach nocnych mog³a staæ
siê powodem obni¿enia jakoœci œwiad-
czonych us³ug oraz bezpieczeñstwa
pacjenta.

Pracodawca przez d³ugi czas pozo-
stawa³ g³uchy na argumenty strony
zwi¹zkowej. Negocjacje przesz³y w
fazê mediacji.

- Uda³o nam siê wypracowaæ poro-
zumienie definitywnie koñcz¹ce spór
zbiorowy. Pomog³a nam w tym wice-

prezydent miasta Iwona Krupa, bêd¹-
ca mediatorem w sporze. Porozumie-
nie zak³ada, ¿e na szpitalnych oddzia-
³ach zostan¹ utworzone dodatkowe sta-
nowiska dla pielêgniarek. Od 1 grud-
nia 2008 r. nast¹pi³a równie¿ poprawa
sytuacji p³acowej pracowników, in-
nych ni¿ lekarze i pielêgniarki, o 300
z³ brutto. Lekarze i pielêgniarki otrzy-
mali wczeœniej podwy¿ki   - relacjo-
nuje przewodnicz¹ca zak³adowej "S"
El¿bieta ̄ uchowicz.

Silesia znowu

na sprzeda¿

Do rozwi¹zania pozosta³ jeszcze je-
den spór zbiorowy o pod³o¿u p³aco-
wym, który szpitalna "S" rozpoczê³a
w paŸdzierniku 2008 r. Do tej pory ne-
gocjacje nie przynios³y oczekiwanych
przez zwi¹zkowców rezultatów, dla-
tego doprowadzili oni do utworzenia
koalicji, w sk³ad której wesz³y wszyst-
kie organizacje zwi¹zkowe funkcjonu-
j¹ce w placówce.

Beata Gajdziszewska

Spór zbiorowy zakoñczony

Kwietniowa walka Damiana Jonaka
z Francuzem Sebastianem Spenglerem w obronie tytu³u
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- Z przewodnicz¹cego "Solidar-
noœci" w gliwickim Oplu do
Prezydium Zarz¹du Regionu.
Awans, czy wyzwanie?

Czêœciowo awans, ale przede
wszystkim ogromne wyzwanie, bo
bran¿e, którymi bêdê siê zaj-
mowa³, to mnóstwo proble-
mów i tematów. Ka¿dy cz³o-
nek Zwi¹zku nale¿y, nie tyl-
ko do Komisji Zak³adowej,
ale równie¿ zwi¹zany jest ze
struktur¹ bran¿ow¹. To dla
mnie wielka zmiana. Kiero-
wanie nawet du¿¹ organiza-
cjê zwi¹zkow¹ to nie to
samo, co koordynowanie
dzia³añ wszystkich struktur
bran¿owych zwi¹zku.
- Jak postrzega Pan

swoj¹ now¹ rolê?
Skupiê siê na koordynowa-
niu dzia³añ poszczególnych
struktur. To na poziomie bran¿ wi-
daæ rosn¹ce zagro¿enia interesów
pracowniczych. Bardzo wa¿na bê-
dzie umiejêtnoœæ wykrywania tych
zagro¿eñ, definiowania wspólnych
celów i solidarne d¹¿enie do ich
osi¹gania. To tak¿e podstawa sku-
tecznej dzia³alnoœci zwi¹zkowej.
Dzisiaj widzimy, ¿e skoordynowa-

nie dzia³ania ca³ej bran¿y jest o wie-
le skuteczniejsze, ni¿ dzia³ania po-
dejmowane przez jedn¹ komisjê.
Moja rola bêdzie polega³a te¿ na
uœwiadamianiu sekretariatom i sek-
cjom, ¿e musz¹ mówiæ jednym g³o-

sem. Ten jeden g³os potrzebny jest
wszystkim centralom zwi¹zkowym,
a nawet miêdzynarodowym.
- Jednak w naszym regionie s¹

komisje zak³adowe, które nie
nale¿¹ do ¿adnej bran¿y ...

Bêdê je przekonywa³, ¿e warto byæ
cz³onkiem sekretariatu i sekcji.
- Która bran¿a w tej chwili znaj-

- Czy nowo objêta funkcja wpro-
wadzi³a istotne zmiany do do-
tychczas wykonywanej przez
Pana pracy w Prezydium ZR?

Praca i zakres moich obowi¹zków
nie zmieni³y siê. Stanowisko wice-
przewodnicz¹cego ZR na pewno
podnosi presti¿, ale ja mam do tego
zdrowe podejœcie.
- Jak Pan ocenia dotychczasow¹

dzia³alnoœæ terenowych struk-
tur Zarz¹du Regionu ?

Pozytywnie. Dziêki funkcjonowa-
niu tych struktur, zwi¹zkowcy "S"
z ca³ego regionu mog¹ na miejscu
za³atwiaæ wiele wa¿nych dla siebie
spraw, nie musz¹ w tym celu przy-
je¿d¿aæ do Katowic.
- Gdy jest dobrze, to zawsze

chcia³oby siê, ¿eby by³o jeszcze
lepiej. W jaki sposób zamierza
Pan aktywizowaæ dzia³aczy ze
struktur terenowych?

- Czynnikiem czysto ludzkim, a
przy tym efektywnym, jest zachê-
canie ludzi do aktywnej dzia³alno-
œci zwi¹zkowej. Nale¿y równie¿
podnosiæ ich kwalifikacje i jakoœæ
pracy. Obecnie zwi¹zek funkcjonu-
je w innych realiach, ni¿ w latach

80. Dziœ samymi strajkami nie roz-
wi¹¿emy problemów pracowni-
czych. Teraz musimy bazo-
waæ przede wszystkim na
wiedzy prawniczej. Wiêk-
szoœæ spraw za³atwianych
przez struktury terenowe
"S" oscyluje wokó³ s¹dów
pracy i Pañstwowej Inspek-
cji Pracy. Chc¹c je pozytyw-
nie za³atwiæ, nie wystarcz¹
wy³¹cznie dobre chêci. Tu
znajomoœæ aspektów praw-
nych jest niezbêdna. Tê wie-
dzê wci¹¿ musimy podno-
siæ, je¿eli chcemy byæ jesz-
cze bardziej skuteczni. Z do-
œwiadczenia wiemy, ¿e naj-
lepiej rozwi¹zywaæ je na
drodze negocjacji, popartych grun-
townym przygotowaniem prawno-
merytorycznym.
- Tu pewnie ogromn¹ rolê odgry-

waj¹ zwi¹zkowi prawnicy?
Z mojej wiedzy wynika, ¿e ludzie
s¹ z ich pracy zadowoleni. Prawni-
cy, zatrudnieni w strukturach tere-
nowych, œwiadcz¹ bezp³atnie us³u-
gi dla cz³onków "S", ale nie tylko.
Cieszy fakt, ¿e kierownicy biur te-

renowych podejmuj¹ dzia³ania ma-
j¹ce na celu udzielanie pomocy

m.in. osobom, znajduj¹cym siê w
niezwykle trudnych sytuacjach, któ-
re nie s¹ cz³onkami "S". Musimy
wci¹¿ pamiêtaæ o nauce Jana Paw³a
II, ¿e najs³abszym nale¿y pomagaæ.
- Czy mo¿emy liczyæ, ¿e przep³yw

informacji pomiêdzy struktura-
mi terenowymi, a Tygodnikiem
Œl¹sko-D¹browskim zostanie
usprawniony?

Na ka¿dym spotkaniu podkreœlam

Obywatelski Komitet Obrony
Kolei na Œl¹sku i w Ma³opolsce
to odpowiedŸ mieszkañców
dwóch s¹siednich województw
na drastyczne ograniczenia w
rozk³adach jazdy Przewozów
Regionalnych.

Tylko na Œl¹sku od 1 stycznia 2009
r. nie kursuj¹ a¿ 54 poci¹gi lokalne, a
kursy 52 kolejnych zosta³y znacznie
ograniczone. Taki rozk³ad jazdy przy-
gotowa³a spó³ka Przewozy Regional-
ne na zamówienie Zarz¹du Wojewódz-
twa Œl¹skiego. 14 grudnia zosta³ on
wdro¿ony, wywo³uj¹c oburzenie ko-
lejarskiej "Solidarnoœci" i mieszkañ-
ców aglomeracji.

Zdaniem zwi¹zkowców, nowy roz-
k³ad jazdy nie zapewnia podstawo-
wych potrzeb spo³ecznych, pracowni-
cy maj¹ problemy z dotarciem do pra-
cy, a uczniowie do szkó³.

W tym roku na realizacjê kolejo-
wych przewozów regionalnych Zarz¹d
Województwa Œl¹skiego zamierza
przeznaczyæ 98 mln z³, ale czêœæ tych
œrodków poch³onie uruchomienie no-
wego po³¹czenia pomiêdzy Katowica-
mi i Tychami. Od po³owy grudnia
zwi¹zkowcy bezskutecznie zabiegaj¹
o podjêcie negocjacji z przedstawicie-
lami Urzêdu Marsza³kowskiego.    ak

W grudniu ubieg³ego roku Zarz¹d Regionu Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „S” powo³a³ na stanowiska wiceprzewodnicz¹cych
ZR dotychczasowego cz³onka Prezydium Miros³awa Truchana i S³awomira Ciebierê, pe³ni¹cego funkcjê przewodnicz¹cego
„S” w Oplu w Gliwicach. Tym samym œcis³e kierownictwo ZR sk³ada siê z przewodnicz¹cego i jego czterech zastêpców.

Ze S³awomirem Ciebier¹, wiceprzewodnicz¹cym ZR ds. struktur bran¿owych rozmawia
Agnieszka Konieczny.

Ogromne wyzwanie

Z Miros³awem Truchanem, wiceprzewodnicz¹cym ZR odpowiedzialnym za funkcjonowanie
struktur terenowych w Zarz¹dzie Regionu rozmawia Beata Gajdziszewska.

Do funkcji mam zdrowe podejœcie

Œl¹sko-D¹browska „Solidar-
noœæ” solidaryzuje siê ze zwi¹z-
kowcami zwolnionymi z Huty
Aluminium Konin.

Konflikt w Hucie Aluminium Konin
zwi¹zany jest z grudniowym protestem
w zak³adzie. Biurowiec zarz¹du by³
wówczas okupowany przez 200 pra-
cowników, którzy ¿¹dali spe³nienia
obietnic socjalnych dla zwalnianych
pracowników oddzia³u elektrolizy. W
wyniku planu likwidacji elektrolizy pra-
cê straciæ ma tam oko³o 260 pracowni-
ków. Wkrótce potem przewodnicz¹cy
"Solidarnoœci" w hucie, Zdzis³aw No-
wakowski i inny ze zwi¹zkowców S³a-
womir Grenda zostali zwolnieni dys-
cyplinarnie za zorganizowanie protestu.
Sprawa trafi³a do s¹du pracy

W obronie zwolnionych zwi¹zkow-
ców stanê³o wiele struktur "Solidarno-
œci", w tym równie¿ Region Œl¹sko-
D¹browski. W przyjêtym we wtorek
stanowisku prezydium Zarz¹du Regio-
nu uzna³o dzia³ania zarz¹du huty za "
przejaw bezwzglêdnej i aroganckiej
walki z ruchem zwi¹zkowym oraz
skandalicznej pogardy dla prawa".

Prezydium ZR wezwa³o kierownic-
two spó³ki do natychmiastowego przy-
wrócenia zwolnionych do pracy.
"Przestrzegamy przed dalszym eska-
lowaniem konfliktu na terenie zak³a-
du. Grozi to niekontrolowanym roz-
szerzeniem siê protestu, do którego
Œl¹sko-D¹browska "Solidarnoœæ" ak-
tywnie siê przy³¹czy" - g³osi treœæ sta-
nowiska prezydium Zarz¹du Regionu.

wg

Pogarda

dla prawa

duje siê w najtrudniejszej sytu-
acji?

S³u¿ba zdrowia, górnictwo, hutnic-
two. Wszystkie bran¿e zwi¹zane z
przemys³em odczuwaj¹ albo od-
czuj¹ skutki kryzysu, który siê roz-
szerza. Bran¿e powinny zastana-
wiaæ siê, jak uciekaæ przed kryzy-
sem i co robiæ, ¿eby z³agodziæ jego
skutki.
- Co zmieni siê w dzia³alnoœci

struktur bran¿owych  w najbli¿-
szym czasie?

Chcia³bym wprowadziæ trochê no-
woœci. Spotkania szefów sekretaria-
tów powinny odbywaæ siê raz w ty-
godniu, co zapewni ci¹g³y kontakt
informacyjny. Bie¿¹ca informacja o
tym, co dzieje siê w bran¿ach i w
jaki sposób rozwi¹zywane s¹ pro-
blemy, jest niezwykle wa¿na. Spo-
tkanie sekretariatów i sekcji naj-
prawdopodobniej bêd¹ odbywa³y
siê raz na trzy miesi¹ce. Powinni-
œmy d¹¿yæ do tego, ¿eby szkolenia
zwi¹zkowe nie zamyka³y siê w po-
szczególnych sektorach. Je¿eli w
jednym szkoleniu bêd¹ uczestniczy-
li przedstawiciele ró¿nych sekcji
wymiana doœwiadczeñ bêdzie wiêk-
sza, co nie oznacza, ¿e jestem prze-
ciwny szkoleniom sektorowym.

- W jaki sposób zamierza pogo-
dziæ Pan now¹ funkcjê z kiero-
waniem dotychczasow¹ organi-
zacj¹ w Oplu?

Dzisiaj z komunikacj¹ nie ma pro-
blemu, jest internet, s¹ telefony. Nie
jestem tam obecny cia³em, ale ca³y
czas pozostajemy w kontakcie.
Przede wszystkim mam œwietnie
przygotowanych wiceprzewodni-
cz¹cych, którzy bêd¹ mnie zastêpo-
wali. Myœlê, ¿e przejm¹ moje funk-
cje w sekretariacie krajowym i me-
talowym. Chcia³bym jednak w dal-
szym ci¹gu braæ udzia³ w spotka-
niach Europejskiej Rady Zak³ado-
wej GM.
- Czy ma Pan pomys³ na zwiêk-

szenia uzwi¹zkowienia?
Musimy wzorowaæ siê na rozwi¹-
zaniach zachodnich i docieraæ do
m³odzie¿y ju¿ na poziomie szkó³
œrednich, a mo¿e nawet gimnazjal-
nych. To s¹ dzia³ania d³ugofalowe,
ale musimy uœwiadamiaæ m³odym
ludziom, którzy w przysz³oœci roz-
poczn¹ pracê, ¿e jest taka "firma
ubezpieczeniowa", która nazywa siê
zwi¹zek zawodowy.
- Dziêkujê za rozmowê.

wa¿n¹ rolê TSD w funkcjonowaniu
Œl¹sko-D¹browskiej "S". T³umaczê,
¿e to bardzo dobry przep³yw infor-
macji, a zarazem reklama dla orga-
nizacji zwi¹zkowych. Chodzi o to,
by komisje promowa³y siê na
³amach zwi¹zkowego pisma, nawet
w przypadku najdrobniejszych, a
pozytywnie za³atwionych spraw.
Opisywanie sukcesów poszczegól-
nych organizacji jest niejednokrot-
nie nauk¹ dla innych: skoro im siê
uda³o, to dlaczego i my nie mo¿e-
my spróbowaæ. Bardzo istotne jest,
by biura terenowe przekazywa³y do
redakcji TSD sygna³y o wszystkich
istotnych wydarzeniach.
- Czy bardzo przestraszy³ Pan ro-

dzinê informacj¹ o objêciu
funkcji wiceprzewodnicz¹cego
ZR?

Nie, poniewa¿ do moich nieobec-
noœci zd¹¿y³em ju¿ przyzwyczaiæ
swoich bliskich. Gdy pe³ni³em
funkcjê przewodnicz¹cego organi-
zacji zwi¹zkowej, to czêsto zdarza-
³o siê, ¿e by³em w domu goœciem.
Teraz moja rodzina cieszy siê, gdy
wracam z pracy o 17.
- Dziêkujê za rozmowê.

Mieszkañcy
Œl¹ska broni¹

kolei



EKOLOGIA6 Nr 2  (689) • 14 stycznia 2009 r.

Strona finansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

- W grudniu 2008 r. min¹³ rok
od zatwierdzenia przez Komi-
sjê Europejsk¹ Programu
Operacyjnego Infrastruktura i
Œrodowisko na lata 2007 -
2013. To najwiêkszy program
w historii UE. W jego realiza-
cjê zaanga¿owanych zostanie
28 miliardów euro. Jaka czêœæ
tych œrodków trafi do woje-
wództwa œl¹skiego?

Infrastruktura i Œrodowisko jest
programem ogólnopolskim, obej-
muj¹cym kilka sektorów. Wnioski
w trybie konkursowym lub z listy
inwestycji kluczowych mog¹ byæ
sk³adane przez beneficjentów z ca-
³ego kraju. Na wszystkie prioryte-
ty œrodowiskowe w ca³ym kraju
przeznaczonych zostanie oko³o 5
miliardów euro. G³ównymi bene-
ficjentami programu s¹ samorz¹dy.
W województwie œl¹skim s¹ lepiej
przygotowane do pozyskiwania
œrodków, ni¿ samorz¹dy w innych
regionach, nale¿a³oby siê zatem
spodziewaæ, ¿e w naszym woje-
wództwie zostanie z³o¿onych wiê-
cej wniosków, ni¿ w pozosta³ych
regionach Oczywiœcie, skala po-
trzeb w kraju i w województwie
jest ogromna, wiêksza ni¿ mo¿li-
woœci finansowe, nawet tak du¿e-
go programu.
- Jak¹ rolê w pozyskiwaniu œrod-

ków z programu pe³ni Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Œro-
dowiska i Gospodarki Wodnej?

Jesteœmy instytucj¹ wdra¿aj¹c¹, co
oznacza przyjmowanie wniosków
i ocenianie ich na pierwszym eta-
pie. Nastêpnie ocenê tê zatwierdza
ministerstwo œrodowiska. Tak¹
dzia³alnoœæ prowadzimy w dwóch
priorytetach œrodowiskowych: go-
spodarki wodno-œciekowej i go-
spodarki odpadami, dla projektów
do 25 mln euro. Powy¿ej tej kwo-
ty wnioski s¹ sk³adane w Narodo-
wym Funduszu Ochrony Œrodowi-
ska i Gospodarki Wodnej. Podzia³
wynika z faktu, ¿e projekty z za-
kresu œrodowiska przekraczaj¹ce
25 mln euro, podlegaj¹ innej pro-
cedurze i notyfikacji indywidual-
nej w Komisji Europejskiej.
- W którym momencie zaczyna

siê wspó³praca Funduszu z sa-
morz¹dami, czy przed z³o¿e-
niem wniosku mog¹ one liczyæ
na merytoryczn¹ pomoc?

Teoretycznie przyjmujemy gotowe
wnioski. W praktyce szkolimy po-

tencjalnych beneficjentów i udzie-
lamy im bie¿¹cych konsultacji do-
tycz¹cych programu. Oczywiœcie
samorz¹dy musz¹ przygotowaæ
wniosek, studium wykonalnoœci
programu, dokumentacjê technicz¹
i ocenê oddzia³ywania na œrodowi-
sko, ale potencjalni beneficjenci
zg³aszaj¹ siê do nas z pytaniami.
Uruchomiliœmy dla nich specjalny
punkt informacyjny, oprócz tego

wychodzimy z informacj¹ i pro-
mocj¹ programu. Konsultacji udzie-
lamy równie¿ przy sk³adaniu wnio-
sków. Beneficjetów staramy siê ota-
czaæ opiek¹ i s³u¿yæ rad¹. Oczywi-
œcie na tyle, na ile nie jest to sprzecz-
ne z nasz¹ póŸniejsz¹ rol¹, instytu-
cji przeprowadzaj¹cej ocenê.
- Czy du¿o wniosków zostaje

zrealizowanych?
W ramach Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Œrodowiska re-
alizowane s¹ bardzo du¿e projek-
ty, a wiêc ich liczba nie jest tak
du¿a, jak w przypadku projektów
ma³ych przedsiêbiorstw. Nie war-
to przygotowywaæ wniosku, jeœli
nie dotyczy on inwestycji rzêdu 20,

30 mln z³.  Je¿eli chodzi np. o go-
spodarkê wodno-œciekow¹ to wnio-
sek musi dotyczyæ aglomeracji li-
cz¹cej 15 tys. mieszkañców. Pro-
gram Infrastruktura i Œrodowisko
nastawiony jest na projekty, które
przy wiêkszych nak³adach daj¹
du¿¹ efektywnoœæ ekologiczn¹.
Ma³y wniosek nie ma wiêc szans
wype³nienia celów programu i uzy-
skania nawet minimalnej punkta-

cji, ¿eby móg³ byæ finansowany.
Niektóre z³o¿one wnioski maj¹
b³êdy formalne, ale w takim przy-
padku wzywamy do ich skorygo-
wania. Nie zdarzaj¹ siê sytuacje,
¿e wniosek odpadnie np. z
powodu braku parafki. Cza-
sem brakuje czêœci doku-
mentacji, ale taki wniosek
mo¿e zostaæ uzupe³niony
i zg³oszony do kolejnego
konkursu. Ka¿dy dobrze
przygotowany wniosek, któ-
ry spe³nia kryteria, w tej chwi-
li ma szansê na realizacjê i sfinali-
zowanie. Nie ma takich sytuacji, ¿e
z powodów konkursowych, czy
braku œrodków wniosek efektyw-
ny i poprawny formalnie zostanie
odrzucony dlatego, ¿e inne go wy-
przedzi³y.
- Zatem inicjatywa le¿y po stro-

nie gmin ...
Je¿eli chodzi o gospodarkê wod-
no-œciekow¹ i gospodarkê odpada-
mi to nie jest kwestia pomys³u, ale
kwestia wype³nienia zobowi¹zañ

akcesyjnych Polski. Nie potrzeba
specjalnej kreatywnoœci, tylko od-
powiedzi na potrzeby mieszkañ-
ców. Najczêœciej barier¹ jest zdol-
noœæ finansowa samorz¹dów i
zdolnoœæ organizacyjna. Zrealizo-
wanie du¿ego projektu to ogrom-
ny wysi³ek. Rozkopanie po³owy
gminy w celu pod³¹czenia kanali-
zacji, a nie budowy basenu, jest
ryzykowne i in¿yniersko i logi-
stycznie, a nawet politycznie.
- Kiedy nale¿y z³o¿yæ wniosek o

dofinansowanie projektu?
Wtedy, gdy gotowa jest wymaga-
na dokumentacja, a nawet rozpo-
czête prace. W tym okresie progra-
mowania samorz¹dy i jednostki
publiczne mog¹ ju¿ byæ daleko za-
awansowane w realizacjê projek-
tu, a wniosek sk³adaæ teraz. Gmi-
ny maj¹ œwiadomoœæ, ¿e œrodki
bêd¹ zabezpieczone i ju¿ realizuj¹
niektóre projekty. Kwalifikowal-
noœæ wydatków i okres, w którym
mog¹ byæ rozliczane, datuje siê od
1 stycznia 2007 r.
- Dzia³alnoœæ Funduszu to nie

tylko Infrastruktura i Œrodo-
wisko...

Prowadzimy równie¿ dzia³alnoœæ
statutow¹. Operujemy œrodkami
publicznymi, które pochodz¹ z
op³at za korzystanie ze œrodowiska.
Udzielamy po¿yczek preferencyj-
nych, które s¹ czêœciowo umarza-
ne, dotacji oraz dop³at do kredy-
tów na przedsiêwziêcia z zakresu
ochrony atmosfery: wszelkie ter-
momodernizacje, wymiany insta-
lacji energetycznych, zwiêkszaj¹-
ce efektywnoœæ energetyczn¹, od-
pylaj¹ce oraz ochrony wód i gospo-
darki wodnej. To ten sam zakres,
który znajduje siê w programie In-
frastruktura i Œrodowisko, ale obej-
muj¹cy mniejsze projekty wodno-
kanalizacyjne, z oczyszczalniami i

kanalizacjami. Finansujemy te¿
przedsiêwziêcia z zakresu ochro-
ny zbiorników wodnych i rzek oraz
projekty przeciwpowodziowe. Nie
dzielimy beneficjentów na samo-
rz¹dy i przedsiêbiorstwa. Jedyna
odmiennoœæ polega na tym, ¿e oso-
by fizyczne s¹ naszymi beneficjen-
tami poprzez programy obszarowe
sk³adane przez gminy np. progra-
my niskiej emisji dla gmin, czy
programy usuwania azbestu z bu-

Z Gabriel¹ Lenartowicz Prezesem Zarz¹du Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozmawia Agnieszka Konieczny .

Nie dzielimy beneficjentów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach jest publiczn¹ instytucj¹ finansow¹, która od 1993 r. zaj-
muje siê realizacj¹ polityki ekologicznej województwa œl¹skiego. WFO-
ŒiGW wspiera dzia³ania proekologiczne podejmowane przez admini-
stracjê publiczn¹, firmy i organizacje pozarz¹dowe oraz pozyskuje i
zarz¹dza œrodkami europejskimi na ochronê œrodowiska i gospodarkê
wodn¹.

dynków jednorodzinnych. Wszyst-
kie informacje na ten temat znaj-
duj¹ siê na stronie interentowej
Funduszu. Co roku przeprowadza-
my równie¿ konsultacje ze wszyst-
kimi podmiotami, które korzystaj¹
z naszych us³ug.
- Proszê zdradziæ plany Fundu-

szu na 2009 r. Które przedsiê-
wziêcia bêd¹ najwa¿niejsze?

Najwiêksze kwotowo projekty do-
tycz¹ gospodarki wodnej i wodno-
œciekowej, bo tutaj s¹ najwiêksze
wyzwania. Druga du¿a pula œrod-
ków przeznaczana jest na ochronê
atmosfery i ochronê przyrody. Kie-
rujemy najwiêksze œrodki na to, na
co jest najwiêksze zapotrzebowa-
nie. W przysz³ym roku bardzo du-
¿ym wyzwaniem bêdzie wspó³fi-
nansowanie przez nas udzia³u w³a-
snego w du¿ych projektach euro-
pejskich, zwi¹zanych z gospodark¹
wodno-œciekow¹ i gospodark¹ od-

padami. Niezwykle istotne bê-
dzie te¿ przygotowanie i mo-
nitorowanie wniosku na ter-
miczn¹ utylizacjê odpadów
w aglomeracji œl¹skiej. To
bardzo du¿y projekt, który

zawiera dwie instalacje po-
pularnie nazywane spalarnia-

mi odpadów. Przygotowanie
dokumentacji aplikacyjnej jest dla

wnioskodawcy Górnoœl¹skiego
Zwi¹zku Metropolitarnego du¿ym
wyzwaniem, ze wzglêdu na wiel-
koœæ i trudnoœæ projektu. Przygo-
towania do niego trwaj¹ ca³y czas.
Jednoczeœnie chcielibyœmy zinten-
syfikowaæ dzia³ania na rzecz
zwiêkszenia zainteresowania fi-
nansowaniem inwestycji z zakre-
su rewitalizacji terenów poprzemy-
s³owych na cele przyrodnicze w
naszym województwie.
- Dziêkujê za rozmowê.

- Obecnoœæ tego programu w du¿ym stopniu uruchamia
aktywnoœæ inwestycyjn¹ gmin - mówi Gabriela Lenartowicz

Prezes Zarz¹du WFOŒiGW

Najwiêkszy program w
historii Unii Europejskiej

Program Operacyjny Infra-
struktura i Œrodowisko ma po-
prawiæ atrakcyjnoœæ Polski po-
przez rozwój infrastruktury
technicznej przy równoczesnej
ochronie i poprawie stanu œro-
dowiska, zdrowia, zachowaniu
to¿samoœci kulturowej i rozwi-
janiu spójnoœci terytorialnej. W
jego realizacjê zaanga¿owanych
zostanie 37,6 mld euro. Unijny
wk³ad wyniesie 27,9 mld euro
a krajowy - 9,7 mld euro. Œrod-
ki te zostan¹ przeznaczone na:
- œrodowisko - 4,8 mld euro,
- transport - 19,4 mld euro,
- energetykê - 1,7 mld euro,
- kulturê - 490,0 mln euro,
- zdrowie - 350,0 mln euro,
- szkolnictwo wy¿sze - 500,0

mln euro.
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Zarz¹d Regionu Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ”, 40-286 Katowice, ul. Floriana 7; www.solidarnosc-kat.pl; e-mail:region@solidarnosc-kat.pl; tel. centrala: 032 353-84-25; Sekretariat Ogólny
ZR: tel./fax 032 253-78-00; Biuro Przewodnicz¹cego: tel. 032 258-98-56, tel./fax 032 253-73-73; Biuro Ekonomiczno-Prawne: tel. 032 253-75-08, e-mail: prawne@solidarnosc-kat.pl; Biuro ds. Rozwoju
i Szkoleñ Zwi¹zkowych oraz Wspó³pracy Zagranicznej: Biuro Szkoleñ i Zagraniczne, tel./fax 032 253-87-62; e-mail: zagraniczne@solidarnosc-kat.pl; Rozwój Zwi¹zku, tel. 032 353 84 25 wew. 107, e-mail:
organizator@solidarnosc-kat.pl; Biuro ds. Ewidencji Zwi¹zkowej: tel./fax 032 206-85-20, e-mail: ewidencja@solidarnosc-kat.pl;  Biuro ds. Poœrednictwa Pracy i Aktywizacji Zawodowej - Zwi¹zkowe
Biuro Poœrednictwa Pracy: tel./fax 032 206-89-04; Biuro Finansowo-Ksiêgowe: tel./fax 032 253-76-70, Rozliczenie sk³adek Zwi¹zkowych, tel. 032 206-85-77; Biuro Administracyjne: tel. 032 353-84-25
wew. 199/499; Regionalna Komisja Rewizyjna: tel./fax 032 253-74-91, e-mail: rewizyjna@solidarnosc-kat.pl;
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Komunikat

dla Komisji Zak³adowych
Komisje nieposiadaj¹ce numeru Regon i NIP oraz niesk³ada-

j¹ce aktualnej ankiety informacyjnej, analizy sk³adek, nie otrzy-
maj¹ potwierdzenia rejestracji ZOZ i MOZ.

Ponadto przypominamy o ustawowych terminach sk³adania
sprawozdañ w urzêdach skarbowych.

Wa¿ne:
Decyduj¹c¹ dat¹ jest data podjêcia uchwa³y zatwierdza-

j¹cej sprawozdania (bilans, rachunek wyników, informacja do-
datkowa).

Je¿eli data podjêcia uchwa³y jest przed 31 marca 2009 r. -
komplet (CIT-8,CIT-8/O, sprawozdania) sk³ada siê do 10 dni
od daty uchwa³y.

Je¿eli data podjêcia uchwa³y jest po 31 marca 2009 r.,
CIT-8, CIT-8/O nale¿y sk³adaæ do 31 marca 2009 r.; pozosta³e
sprawozdania sk³ada siê do 10 dni od daty uchwa³y, ale nie
póŸniej ni¿ do 30 czerwca 2009 r.

PIT-y rozliczeniowe z tytu³u podatku dochodowego od osób
fizycznych nale¿y z³o¿yæ do 28 lutego 2009 roku.

Termin sk³adania do ZR analizy sk³adek za rok 2008 up³ywa
31 marca 2009 r.

Wiêcej Informacji: Halina Murzyn - pok. 112, tel. 032 353 84
25 wew. 112.)

Zarz¹d Regionu na swojej stronie www.solidarnosc-kat.pl,
udostêpni³ do pobrania druki bilansu, rachunku wyników,
informacji dodatkowej - za³¹czniki do CIT-8 oraz inne (za-
k³adka: Dokumenty do pobrania).

Teresa Faber
G³ówna Ksiêgowa Zarz¹du Regionu

Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ”

Jeœli zwalniam siê z pracy, mam 26

dni p³atnego urlopu plus stary zale-

g³y urlop, przebywam na L4 i w tym

czasie wygaœnie wypowiedzenie - to

czy dostanê wyrównanie za stary

urlop plus nowy? Jeœli tak, to czy jest

jakiœ paragraf, który to reguluje?

Bardzo czêsto zdarza siê, ¿e pracow-
nik odchodz¹cy z pracy nie mo¿e wy-
korzystaæ urlopu zaleg³ego i/lub bie¿¹-
cego przed zakoñczeniem umowy.

Kodeks pracy w art. 171 w § 1 wyja-
œnia, jak nale¿y w takiej sytuacji postê-
powaæ. Treœæ tego artyku³u jest nastê-
puj¹ca:

"Art. 171. § 1. W przypadku niewy-
korzystania przys³uguj¹cego urlopu w
ca³oœci lub w czêœci z powodu rozwi¹-
zania lub wygaœniêcia stosunku pracy
pracownikowi przys³uguje ekwiwalent
pieniê¿ny".

Oznacza to, ¿e czas wolny, jaki pra-
cownik mia³by do dyspozycji podczas
urlopu, jest rekompensowany w formie
pieniê¿nej.

Ekwiwalent wyp³aca siê za wszyst-
kie dni urlopu, do jakich pracownik
naby³ prawo, a których nie wykorzy-
sta³ fizycznie, bez wzglêdu na przyczy-
nê i sposób zakoñczenia stosunku pra-
cy.

Jedynie w razie gdy strony umowy o
pracê postanowi¹ o wykorzystaniu urlo-
pu w czasie pracy na podstawie kolej-
nej umowy o pracê zawartej z tym sa-
mym pracodawc¹, bezpoœrednio po roz-
wi¹zaniu lub po wygaœniêciu poprzed-
niej umowy o pracê z tym pracodawc¹
- to pracodawca nie jest zobligowany
do wyp³aty ekwiwalentu urlopowego
(art. 171 § 3 Kodeksu pracy).

Zgodnie z art. 1671 Kodeksu pracy
w okresie wypowiedzenia umowy o
pracê pracownik ma obowi¹zek wyko-
rzystaæ przys³uguj¹cy mu urlop, je¿eli
w tym okresie pracodawca udzieli mu
urlopu.

W razie choroby pracownika w okre-
sie wypowiedzenia mamy do czynie-
nia z nastêpuj¹c¹ sytuacj¹: przys³ugu-
j¹cy urlop lub jego czêœæ nie mo¿e zo-
staæ wykorzystany "w naturze" przez
pracownika, a w zwi¹zku z tym praco-
dawca jest zobowi¹zany wyp³aciæ sto-
sowny ekwiwalent za dni niewykorzy-
stane.

Jednoczeœnie nale¿y pamiêtaæ o za-
sadzie proporcjonalnoœci urlopu, z któr¹
mamy do czynienia, kiedy pracownik
rozwi¹zuje umowê w trakcie roku.

Zasada powy¿sza wynika z art. 1551

§ 1 Kodeksu pracy, który brzmi:
"W roku kalendarzowym, w którym

ustaje stosunek pracy z pracownikiem
uprawnionym do kolejnego urlopu, pra-
cownikowi przys³uguje urlop:
1. u dotychczasowego pracodawcy -

w wymiarze proporcjonalnym do
okresu przepracowanego u tego pra-
codawcy w roku ustania stosunku
pracy, chyba ¿e przed ustaniem tego
stosunku pracownik wykorzysta³
urlop w przys³uguj¹cym mu lub w
wy¿szym wymiarze,

2. u kolejnego pracodawcy - w wymia-
rze:
a) proporcjonalnym do okresu po-
zosta³ego do koñca danego roku
kalendarzowego - w razie zatrudnie-
nia na czas nie krótszy ni¿ do koñca
danego roku kalendarzowego,
b) proporcjonalnym do okresu za-
trudnienia w danym roku kalenda-
rzowym - w razie zatrudnienia na
czas krótszy ni¿ do koñca danego
roku kalendarzowego, z zastrze¿e-
niem § 2".

W zwi¹zku z tym artyku³em Kodek-
su pracy wymiar urlopu, jaki przys³u-

guje pracownikowi u dotychczasowe-
go pracodawcy, powinien zostaæ prze-
liczony proporcjonalnie do okresu za-
trudnienia.

Wymiar urlopu proporcjonalnego
obliczamy w nastêpuj¹cy sposób:
- za ka¿dy miesi¹c kalendarzowy pra-

cownikowi nale¿y siê 1/12 wymia-
ru urlopu - art. 1552a § 1 Kodeksu
pracy,

- niepe³ny miesi¹c kalendarzowy za-
okr¹glamy do pe³nego miesi¹ca (ten
obowi¹zek spoczywa na dotychcza-
sowym pracodawcy) - art. 1552a § 2
i § 3 Kodeksu pracy,

- jeœli w wyniku obliczeñ otrzymamy
niepe³ny dzieñ urlopu, nale¿y go
zaokr¹gliæ w górê do pe³nego dnia -
art. 1553 § 1 Kodeksu pracy.

Na podstawie powy¿szych wyja-
œnieñ informujê Pana, ¿e za urlop nie-
wykorzystany przez Pana podczas okre-
su wypowiedzenia (np. z powodu cho-
roby) pracodawca bêdzie zobowi¹za-
ny wyp³aciæ ekwiwalent urlopowy.
Ekwiwalent zostanie wyp³acony za dni
urlopu zaleg³ego oraz za dni urlopu, do
którego nabêdzie Pan prawo w przy-
sz³ym roku - przy zastosowaniu zasady
proporcjonalnoœci.         Dorota Kriger

Tekst pochodzi z serwisu
prawo-pracy.pl.

Wynagrodzenie za czas nie-

zdolnoœci do pracy dla pra-

cownika po 50. roku ¿ycia

bêdzie wyp³acane tylko

przez 14 dni!

Na podpis prezydenta oczekuje
ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r.
o zmianie ustawy o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku
pracy oraz o zmianie niektórych
innych ustaw - w tym równie¿
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr
21, poz. 94 z póŸn. zm.). Zgodnie
ze zmianami, które wynikaj¹ z tej
ustawy, firmy zatrudniaj¹ce oso-
by w wieku powy¿ej 50 lat mog¹
spodziewaæ siê wkrótce oszczêd-
noœci w razie choroby takiego doj-
rza³ego pracownika.

Dotychczasowe przepisy Ko-
deksu pracy w art. 92 § 1 zobo-
wi¹zywa³y pracodawcê do wyp³a-
ty wynagrodzenia za czas niezdol-
noœci do pracy za chorobê pracow-

nika trwaj¹c¹ ³¹cznie do 33 dni w
ci¹gu roku. Po nowelizacji Ko-
deks pracy bêdzie nakazywa³ pra-
codawcy uwzglêdniaæ wiek pra-
cownika. Pracownik, który zacho-
ruje po roku kalendarzowym, w
którym ukoñczy³ 50. rok ¿ycia,
otrzyma od pracodawcy wynagro-
dzenie za czas niezdolnoœci do
pracy tylko przez 14 dni. Od 15.
dnia wyp³atê zasi³ku chorobowe-
go przejmie ZUS.

 Przepisy obejm¹ pracowników,
którzy zachoruj¹ najwczeœniej w
dniu wejœcia w ¿ycie nowelizacji
ustawy zatrudnieniowej. Ci, któ-
rzy wczeœniej zachoruj¹, niestety
bêd¹ objêci jeszcze starym syste-
mem, gdy¿ o zastosowaniu no-
wych przepisów decydowaæ bê-
dzie moment powstania niezdol-
noœci do pracy.

 Dorota Kriger

Tekst pochodzi z serwisu
prawo-pracy.pl.

Zasi³ek chorobowy

- nowe przepisy

Wynagrodzenie

i ekwiwalent urlopowy

Od 1 stycznia tego roku p³atnicy

sk³adek nie musz¹ wydawaæ co

miesi¹c w formie papierowej in-

formacji na temat wysokoœci za-

p³aconych sk³adek.

Dokument, w którym znajduj¹ siê
informacje dotycz¹ce m.in. p³atnika
sk³adek i ubezpieczonego (w tym nu-
mery identyfikacyjne, imiê i nazwisko,
zestawienia nale¿nych sk³adek na ubez-
pieczenia spo³eczne, podstawy wymia-
ru i kwoty sk³adki na ubezpieczenie
zdrowotne), dotychczas nale¿a³o prze-
kazaæ ubezpieczonemu w formie pi-
semnej. P³atnicy spe³niali ten obowi¹-
zek, sporz¹dzaj¹c informacjê na formu-
larzach ZUS RMUA lub w innej for-
mie - takiej, która spe³nia³a wymogi

okreœlone w ustawie o systemie ubez-
pieczeñ spo³ecznych.

Ustawa z dnia 17 paŸdziernika 2008
r. o zmianie ustawy o systemie ubezpie-
czeñ spo³ecznych (Dz. U. Nr 220, poz.
1418) nadal nak³ada na p³atnika obowi¹-
zek przekazywania danych, jednak od 1
stycznia p³atnik, który jest zobowi¹zany
do przekazywania do ZUS dokumentów
drog¹ elektroniczn¹, ma prawo przesy-
³aæ swoim ubezpieczonym informacje o
wysokoœci przekazanych sk³adek rów-
nie¿ w formie elektronicznej.

Na otrzymywanie elektronicznego
RMUA, np. przez e-mail, pracownik
musi wyraziæ zgodê.   Dorota Kriger

Tekst pochodzi z serwisu
prawo-pracy.pl.

ZUS RMUA - e-mailem

Teksty i porady prawne pochodz¹ z serwisu prawo-pracy.pl. Serwis prawo-pracy.pl

skoncentrowany jest wokó³ tematyki prawa pracy. Strona udostêpnia artyku³y oraz

odpowiedzi na zapytania internautów dotycz¹ce m.in. kwestii wynagrodzeñ, czasu pracy,

odpraw, odpowiedzialnoœci pracownika, urlopu, wypowiedzenia umowy, przepisów BHP,

mobbingu. W serwisie równie¿: porady prawne on-line, aktualnoœci prawne, praktyczne

poradniki w formacie PDF oraz najwiêksze w Polsce forum z zakresu prawa pracy.
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Grand Prix XV Festiwalu Ko-

lêd i Pastora³ek im. ks. Kazi-

mierza Szwarlika w Bêdzinie

otrzyma³ dzieciêcy zespó³

wokalno-instrumentalny „Mi-

kano” z Sierakowa.

Wœród rywalizuj¹cych w trzech
grupach wiekowych solistów
pierwsze miejsca zajê³y: Katarzy-
na Merta z Kêt, Izabela Szafrañ-
ska z Lipnicy Wielkiej i Karolina
Popczyk z D¹browy Górniczej.

Podczas wspania³ego koncertu
galowego, tradycyjnie zorganizo-
wanego w bêdziñskim Sanktu-
arium Golgoty Wschodu, rozdano
blisko 70 nagród i wyró¿nieñ.

Dwie nagrody, ufundowane
przez honorowego patrona festiwa-

lu, przewodnicz¹cego Komisji
Krajowej NSZZ "Solidarnoœæ" Ja-
nusza Œniadka, otrzymali zdo-
bywcy I i II miejsca w kategorii
"chóry-doroœli": chór "S³owiki"
Jana Szyrockiego ze Szczecina i
"Echo" z Zebrzydowic.

Fina³owy koncert podziwiali za-
proszeni goœcie: administrator die-

cezji sosnowieckiej ks. biskup
Piotr Skucha, minister Bo¿ena
Borys-Szopa z Kancelarii Prezy-
denta RP, parlamentarzyœci, przed-
stawiciele w³adz województwa,
miasta i powiatu bêdziñskiego oraz
przedstawiciele licznych instytucji
i firm sponsoruj¹cych festiwal.

Œl¹sko-D¹browsk¹ "S" repre-
zentowali przewodnicz¹cy Piotr
Duda i jego zastêpca S³awomir
Ciebiera. Nagrodê ufundowan¹
przez Piotra Dudê otrzyma³ chór
z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
A. Mickiewicza w G³ubczycach
za zajêcie I miejsca w kategorii
"chóry m³odzie¿owe".

Ogó³em, w konkursowych prze-
s³uchaniach wziê³o udzia³ 20 tys.
osób, tworz¹cych 1650 podmio-

tów wykonawczych (solistów,
duetów, chórów, zespo³ów regio-
nalnych i wokalno-instrumental-
nych). 130 z nich zakwalifikowa-
³o siê do bêdziñskiego fina³u i
przez trzy dni przes³uchiwanych
by³o przez jury, któremu przewod-
niczy³ prof. Benedykt B³oñski z
Uniwersytetu Warmiñsko-Mazur-

- Ten festiwal to swoisty fenomen,

który z Bêdzina uczyni³ polsk¹

stolic¹ kolêd i pastora³ek. Czy

organizuj¹c pierwszy, jak¿e

skromny konkurs, pomyœla³

ksi¹dz, ¿e w nied³ugim czasie

przeobrazi siê on we wspania³¹,

profesjonaln¹ imprezê krajow¹?

Festiwal przez ca³y czas jest skrom-
ny i nieustannie chcia³bym tak o nim
myœleæ. Rozrós³ siê, jeœli weŸmiemy
pod uwagê liczby, ale to nie one
œwiadcz¹ o tej imprezie. Najwa¿niej-
szy jest poziom artystyczny. Przed 15.
laty zorganizowaliœmy pierwszy kon-
kurs, przy du¿ym wsparciu wspania-
³ego, nie¿yj¹cego ju¿ proboszcza Pa-
rafii Œw. Trójcy ks. Szwarlika, któ-
rego imiê nosi festiwal. Ju¿ wtedy
zauwa¿y³em, ¿e wolontariusze z¿yli
siê ze sob¹, jak w rodzinie, i dlatego
ten festiwal nazywam rodzinnym.
- Impreza jest nie tylko przedsiê-

wziêciem artystycznym, ale i spo-

³ecznym. Kto jest w nie szczegól-

nie zaanga¿owany?

Na pewno kilkaset osób. W 33 oœrod-
kach w ca³ej Polsce i na Ukrainie od-
bywaj¹ siê konkursowe eliminacje,
w których wykonawców przes³uchu-
je 89 jurorów. Do Bêdzina przy-
je¿d¿a raptem nieca³e 10 proc.
uczestników eliminacji. Przy prze-
s³uchaniach pracuje równie¿ liczna
grupa akustyków. W organizacjê fe-
stiwalu bardzo zaanga¿owa³y siê
w³adze miasta i powiatu oraz bêdziñ-
skie szko³y, które przygotowuj¹ po-
si³ki dla jego uczestników. W cha-
rakterze wolontariuszy pracuje po-
nad 100 uczniów z liceów Wyspiañ-
skiego i Norwida. Festiwal obs³uguj¹
równie¿ studiuj¹cy ju¿ absolwenci
tych szkó³. Swoj¹ pomoc¹ s³u¿¹ nam
bêdziñskie rodziny. Uczestnikom fe-
stiwalu zapewniaj¹ noclegi. Ja mam
tylko szczêœcie, ¿e tych ludzi zgro-
madzi³em, ale organizacyjnie to oni
tworz¹ tê imprezê.
- W jaki sposób wieœæ o bêdziñskim

festiwalu rozesz³a siê na ca³¹

Polskê, a póŸniej poza jej grani-

ce?

Dziêki samym uczestnikom festiwa-
lu, którzy poczuli jego dobr¹ atmos-
ferê. Pomog³y nam równie¿ media,
które objê³y festiwal patronatami pra-
sowymi oraz doba internetu. Wieœæ o
festiwalu, dziêki jego uczestnikom,
trafi³a tak¿e na Ukrainê. Tam w orga-
nizacji eliminacji pomaga nam siostra
Mateusza z parafii w Równem. Przed

œwiêtami Bo¿ego Narodzenia przys³a-
³a nam krótki mail : "Na Ukrainie kry-
zys gospodarczy, ale obrodzi³y kolê-
dy. W eliminacjach do festiwalu ogó-
³em wziê³o udzia³ 37 solistów, zespo-
³ów i chórów". Odebraliœmy równie¿
telefon z Bia³orusi o potrzebie orga-
nizacji w przysz³ym roku festiwalo-
wych eliminacji w Miñsku.
- Od 15 lat impreza przechodzi

ogromne przeobra¿enia...

Wci¹¿ ewoluujemy w kierunku

ochrony tradycji. W dobie komercja-
lizacji kultury, chcemy staæ na stra¿y
polskiej kolêdy i tradycyjnej pasto-
ra³ki. Wykonawcy s¹ zobligowani do
korzystania z dorobku rodzimej kul-
tury, cieszy, ¿e coraz czêœciej siêgaj¹
po kolêdy zapomniane, ale wci¹¿
przepiêkne. Chcielibyœmy te¿ mieæ
wk³ad w dobro kultury narodowej i
dlatego ju¿ dwukrotnie z sukcesem
og³osiliœmy konkurs kompozytorski
na kolêdy i pastora³ki. Do tej pory,
dziêki naszej inicjatywie, skompono-
wanych zosta³o ponad 200 utworów.
- W jaki sposób ksi¹dz nawi¹za³

kontakt z przewodnicz¹cym Ko-

misji Krajowej "Solidarnoœci" i

pozyska³ go, jako honorowego

patrona festiwalu?

Z "Solidarnoœci¹" wspó³pracujemy
od 12 lat, kiedy to w organizacjê fe-
stiwalu zaanga¿owa³ siê, wówczas
mój uczeñ, a dziœ ksi¹dz Gabryœ Mo-
lêcki. Jego zmar³y w 2007 tato, W³a-
dys³aw Molêcki, wiceprzewodnicz¹-
cy Zarz¹du Regionu Œl¹sko-D¹brow-
skiego by³ naszym dobrym duchem i
bardzo nam pomaga³. Mieliœmy bar-
dzo du¿e wsparcie od kierowanej
wówczas przez niego "S" Huty Ka-
towice. Pan W³adys³aw by³ równie¿
cz³onkiem Komisji Krajowej i bê-
dziñskim przedsiêwziêciem zaintere-
sowa³ w³adze zwi¹zku.
- Dziêkujê za rozmowê.

Z ksiêdzem Piotrem Pilœniakiem, pomys³odawc¹ i dyrektorem

Ogólnopolskiego Festiwalu Kolêd i Pastora³ek im. ks. K. Szwarlika
rozmawia Beata Gajdziszewska.

Chcemy staæ na stra¿y

polskiej kolêdy

Najwiêksze polskie œwiêto kolêdy i pastora³ki

REKLAMA

 Impreza ma od lat swoj¹ niezawodn¹ publicznoœæ,

wype³niaj¹c¹ po brzegi Sanktuarium Golgoty Wschodu

Wspania³y g³os Katarzyny Merty, zdobywczyni I miejsca

wœród solistów, zelektryzowa³ publicznoœæ

REKLAMA

skiego w Olsztynie. W festiwalo-
wym protokole jurorzy wskazali,
¿e jubileuszowy Festiwal Kolêd i
Pastora³ek zosta³ zorganizowany
w imponuj¹cy sposób, a jego
uczestnicy zaprezentowali nie-
zwykle wysoki poziom artystycz-
ny oraz si³ê w przekazywaniu bo-
¿onarodzeniowych pieœni. Jury
podziêkowa³o organizatorom fe-
stiwalu i wykonawcom za ponie-
siony trud i stworzenie wspania-
³ego artystycznego i duchowego
œwiêta radoœci z narodzenia Pañ-
skiego.

Beata Gajdziszewska


