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Wygaszenie jednego z dwóch pieców w Hucie Katowice by³o pierwszym sygna³em, ¿e œwiatowy

kryzys finansowy dotyka zak³ady pracy w Polsce. Jego skutki ju¿ odczuwa, nie tylko hutnictwo

i przemys³ metalowy, ale równie¿ górnictwo, energetyka oraz transport. Ograniczenia produkcji

dla wielu pracowników oznaczaj¹ utratê zatrudnienia.

Region odczuwa skutki kryzysu!

Chorobowe do odpracowania?
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo-
³ecznych nakazuje górnikom
chc¹cym odejœæ na emerytu-
rê odrabianie zwolnieñ lekar-
skich i dni wolnych udzielo-
nych w zwi¹zku z honoro-
wym oddawaniem krwi.

Czytaj na stronie 4

Rok nie wystarczy³
Je¿eli dojdzie do strajku, w
pierwszej kolejnoœci brak cie-
p³a odczuj¹ urzêdy i zarz¹d
Tauronu. Mieszkaniówki na
razie nie bierzemy pod uwa-
gê - mówi Waldemar Wiewiór
wiceprzewodnicz¹cy "Soli-
darnoœci" w PEC Katowice.

Czytaj na stronie 5

Górnicy i energetycy
rywalizowali na boisku

- Serdecznie dziêkujemy
wszystkim sponsorom i lu-
dziom zaanga¿owanym w
organizacjê rozgrywek pi³-
karskich oraz kibicom, którzy
gor¹co dopingowali zawod-
ników - powiedzia³ po zakoñ-

czeniu turnieju Waldemar Sopata.          Czytaj na stronie 8
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Napisano

Liczba tygodnia...

Wieœci
z Biur Terenowych ZR

Msza

za Grzegorza Kolosê
1 lutego o godz. 10.00 w koœciele p.w. Najœwiêtszej
Marii Panny w Wodzis³awiu Œl¹skim odprawiona
zostanie Msza œw. urodzinowa za œp Grzegorza
Kolosê. Zapraszamy Komisje Zak³adowe "S" wraz
z pocztami sztandarowymi.

Wyrazy najg³êbszego wspó³czucia

z powodu œmierci

OJCA

Joachimowi Langerowi

Wiceprzewodnicz¹cemu Komisji Zak³adowej

NSZZ „Solidarnoœæ” w KWK „Jas-Mos”

sk³adaj¹

Kole¿anki i Koledzy

z KZ NSZZ „S” KWK „Jas-Mos” i Miêdzyzak³adowej

Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” „Jas-Mos”

Ponad 30 tys...
... by³ych funkcjonariuszy organów bezpieczeñstwa straci prawo do emerytur w obecnej

wysokoœci. 15 stycznia Senat uchwali³ ustawê odbieraj¹c¹ by³ym funkcjonariuszom
organów bezpieczeñstwa prawo do wysokich emerytur.

Poselski projekt ustawy pierwotnie zak³ada³, ¿e podstawa emerytury policyjnej za
ka¿dy rok s³u¿by w organach bezpieczeñstwa w latach 1944-1990 powinna wynosiæ
0,7 proc. W czasie prac w Senacie po³¹czone komisje Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji oraz Rodziny i Polityki Spo³ecznej zaproponowa³y podniesienie tej wielkoœci
do 1,3 proc. Senatorowie w czasie g³osowania nie przychylili siê jednak do tych popra-
wek. Takie same zasady przeliczania emerytur bêd¹ dotyczyæ osób bêd¹cych cz³onka-
mi Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego.

Przeliczenie rent i emerytur by³ych funkcjonariuszy bêdzie przeprowadzone z urzêdu
po wejœciu w ¿ycie ustawy. Ma zacz¹æ obowi¹zywaæ po 30 dniach od jej og³oszenia.
Przy czym same decyzje o utracie prawa do œwiadczeñ lub o zmianie wysokoœci œwiad-
czenia stan¹ siê skuteczne, po okresie przejœciowym, tj. od 1 stycznia 2010 r. Zak³ady
emerytalne MON i MSWiA bêd¹ musia³y wyst¹piæ do Instytutu Pamiêci Narodowej o
ponowne sprawdzenie przebiegu s³u¿by emerytowanego funkcjonariusza organów bez-
pieczeñstwa.

IPN wystawi zaœwiadczenie, które bêdzie podstaw¹ do ponownego przeliczenia ju¿
wyp³acanego œwiadczenia. Zak³ady emerytalne bêd¹ mog³y przekazaæ wniosek do IPN
w postaci elektronicznej.

Teraz ustawa ponownie wróci do Sejmu, który rozpatrzy poprawki Senatu.

- Leszek Kostrzewski, Piotr Mi¹-
czyñski: Zwi¹zki zawodowe doma-
gaj¹ siê rozmów z rz¹dem o pakiecie
antykryzysowym.

Janusz Œniadek, szef Komisji Krajowej
"S": Debata o kryzysie w przeciwieñstwie
do s³u¿by zdrowia czy oœwiaty powinna
odbyæ siê w ramach Komisji Trójstronnej,
a nie na ulicy. Ludzie powinni dowiady-
waæ siê o dzia³aniach daj¹cych poczucie
bezpieczeñstwa. Nie wolno siaæ paniki.

- Ale panika ju¿ jest. Niektóre bran¿e
ledwo zipi¹. Bezrobocie pod koniec
2009 r. mo¿e wynieœæ 12 proc. To 2
mln osób bez pracy...

Faktycznie ruszaj¹ zwolnienia. Eksporte-
rzy, bran¿a motoryzacyjna, budowlana czy
choæby bran¿a stoczniowa, z której siê
wywodzê, stanê³y w obliczu wielkich za-
gro¿eñ. Brakuje zamówieñ, firmom grozi
zwalnianie ludzi.
- Kto odpowiada za kryzys? Nie oskar-

¿a pan chyba rz¹du?
Oczywiœcie, ¿e nie. Kryzys wynika z sy-
tuacji globalnej, ale sta³ siê testem dla eki-
py Tuska.
- Co rz¹d powinien zrobiæ, aby zdaæ

test?
Oceni¹ to ludzie. Ja oczekujê, ¿e premier
spe³ni obietnicê, ¿e ochrona miejsc pracy
jest jego priorytetem. Potrzebna jest po-
moc publiczna dla firm w zamian za gwa-
rancje zatrudnienia. Jak na Zachodzie.
- Sk¹d pieni¹dze?
Rz¹d deklaruje w ramach pakietu antykry-
zysowego 90 mld z³. Mo¿na siêgn¹æ do
funduszy unijnych, mo¿e rozluŸniæ dys-
cyplinê bud¿etow¹. Fundusz Gwarantowa-
nych Œwiadczeñ Pracowniczych powinien
pozostaæ jako ko³o ratunkowe, gdy zda-
rzy siê upad³oœæ. Nie wiemy przecie¿, ilu
firmom to siê przytrafi. Pomoc trzeba te¿
kierowaæ bezpoœrednio do ludzi.
- PiS proponuje obni¿kê VAT-u na

¿ywnoœæ z 7 do 6 proc.
Tak jak w Anglii. Przy spadku cen ¿ywno-
œci to korzystne dla wszystkich. Równie
korzystna i niepogr¹¿aj¹ca bud¿etu powin-
na byæ obni¿ka VAT w budownictwie.
- PiS proponuje te¿ specjalne dodatki

dla emerytów.
Z badañ porównuj¹cych biedê osób nie-
pracuj¹cych (a wiêc i emerytów) z osoba-
mi pracuj¹cymi wynika, ¿e wielkich ró¿-
nic nie ma. Wœród pracuj¹cych poziom
biedy jest równie¿ wysoki. Najciê¿ej jest
m³odym ma³¿eñstwom na dorobku. Dla-
tego kryterium przyznawania dodatków
powinien byæ dochód na osobê, a nie przy-
nale¿noœæ do grup.
- Ale w ogóle jest pan za dodatkami?
Tak, nawet je¿eli znalezienie œrodków na
nie wydaje siê niemo¿liwe.
- Jan Guz, szef OPZZ, trzy tygodnie

temu obiecywa³: "Nie bêdzie w kry-
zysie nacisków na wzrost p³ac, jeste-
œmy gotowi na zamro¿enie p³ac, a na-
wet ich obni¿kê. Jeœli bêdzie trzeba,
zgodzimy siê te¿ na zmniejszenie go-
dzin pracy lub d³u¿sze urlopy w nie-
których firmach". Dodawa³: "Dla
nas, zwi¹zkowców, teraz najwa¿niej-
sze jest utrzymanie miejsc pracy."

Zgadzam siê, miejsca pracy s¹ najwa¿niej-
sze. Nie chcê jednak ju¿ teraz formu³owaæ

postulatów, które mog¹ prowokowaæ nie-
uczciwych pracodawców do nadu¿yæ. Tak
jak wœród zwi¹zkowców nie wszyscy s¹
anio³kami, tak wœród pracodawców jest
jakiœ poziom patologii. Chodzi o to, by w
kryzysie pracodawcy nie wykorzystywali
pracowników na zasadzie: "Obni¿amy
pensjê, bo jest ciê¿ko".
- Jeœli firma jest w trudnej sytuacji, to

zwi¹zki zgodz¹ siê na zamro¿enie
p³ac?

Pracownicy zawsze, równie¿ w kryzysie,
jad¹ na jednym wózku z pracodawc¹.
Zwi¹zki wobec realnego zagro¿enia po-
winny byæ otwarte na rozmowy.
- Bêdziecie walczyæ o kolejn¹ podwy¿-

kê p³acy minimalnej w tym roku?
Podnoszenie p³acy minimalnej na pewno
stymuluje popyt i wbrew oskar¿eniom nie
powoduje katastrofy. Nie wycofamy siê z
postulatu stopniowego podnoszenia p³acy
minimalnej do poziomu 50 proc. p³acy
przeciêtnej. Nawet jeœli dziœ wydaje siê to
trudne.
- Kiedy pañskim zdaniem mo¿e dojœæ

do rozmów o kryzysie w Komisji Trój-
stronnej? Bo wszyscy mówi¹, ¿e chc¹,
ale...

...Wystêpujemy o to od paŸdziernika. Ze-
spó³ ds. polityki gospodarczej podejmie
temat kryzysu w pi¹tek.
- Czyli zanim szefowie Komisji Trój-

stronnej na posiedzeniu plenarnym
ustal¹ plan walki z kryzysem, zespó³
ekspertów musi coœ zaproponowaæ?
A kiedy spotkaj¹ siê szefowie?

Nie ma terminu. Premier Tusk zaprasza-
ny przez zwi¹zkowców na rozmowy od-
mawia przybycia.
- Dlaczego?
Stwierdzi³, ¿e nie przyjdzie na spotkanie
Komisji Trójstronnej, dopóki nie bêdzie
sukcesu. Mnie to dziwi, uwa¿am, ¿e suk-
ces wymaga wspó³pracy i woli kompro-
misu. Ostatnie ataki na zwi¹zki sugeruj¹,
¿e takiej woli nie ma.
- Czyli chcecie rozmawiaæ czy nie?
Oprócz zespo³u ds. polityki gospodarczej
w styczniu spotyka siê zespó³ ds. prawa
pracy. Niektóre propozycje pracodawców
s¹ trudne: ograniczanie wynagrodzeñ, za-
mra¿anie premii czy przymusowe urlopy.
Przedstawimy w³asne propozycje i bêdzie-
my rozmawiaæ. Przede wszystkim potrzeb-
ne s¹ uzgodnienia, aby przyjête rozwi¹za-
nia nie by³y nadu¿ywane. Jest ogromna
nieufnoœæ miêdzy partnerami. Walka z kry-
zysem to przede wszystkim odbudowa sze-
roko rozumianego zaufania.
- Kryzys siê wiêc mo¿e skoñczyæ, a wy

siê nie dogadacie...
Zagro¿enia s¹ jak przystawiony do skroni
pistolet. Koñcz¹ siê animozje i zaczyna siê
rozmowa o problemach. Mam poczucie,
¿e powaga sytuacji mo¿e przyspieszyæ i
u³atwiæ porozumienie.
- Ile dajecie rz¹dowi czasu?
Tyle na ile starczy cierpliwoœci pracowni-
kom i zwi¹zkom.

„S” testuje Tuska
(Gazeta Wyborcza, 16 stycznia 2009 r.)

Krótko

14 stycznia (Gdañsk). Krajowa Sek-
cja S³u¿by Zdrowia dziêkuje wszyst-
kim pos³om, którzy g³osowali za pod-
trzymaniem prezydenckiego weta.
Przypomnijmy, prezydent Lech Ka-
czyñski zgodnie z zapowiedziami za-
wetowa³ niektóre ustawy z tzw. pakie-
tu zdrowotnego: ustawê o zak³adach
opieki zdrowotnej, ustawê o pracow-
nikach zak³adów opieki zdrowotnej
oraz ustawê - przepisy wprowadzaj¹-
ce ustawy z zakresu ochrony zdrowia.
Podczas g³osowañ w Sejmie weto zo-
sta³o utrzymane. - Krajowa Sekcja
S³u¿by Zdrowia dziêkuje wszystkim
pos³om, którzy g³osowali za podtrzy-
maniem prezydenckiego weta, stosow-
ne podziêkowania przes³aliœmy parla-
mentarzystom indywidualnie. Odrzu-
cenie szkodliwych spo³ecznie ustaw,
jest odpowiedzialn¹ i wa¿n¹ decyzj¹.
Najgorêtsze zaœ podziêkowania kieru-
jê do kole¿anek i kolegów ze wszyst-
kich Regionalnych Sekcji Zdrowia,
którzy swoimi aktywnymi dzia³ania-
mi walnie przyczynili siê do ostatecz-
nego odrzucenia niebezpiecznych po-
mys³ów koalicji PO-PSL w zakresie
ochrony zdrowia - mówi Maria
Ochman, przewodnicz¹ca Krajowej
Sekcji S³u¿by Zdrowia. Komisja Kra-
jowa NSZZ "Solidarnoœæ" przygoto-
wuje wniosek do Trybuna³u Konsty-
tucyjnego o sprawdzenie zgodnoœci z
Konstytucj¹ niektórych zapisów usta-
wy.

***
16 stycznia (Katowice). Nowy konkurs
na tegoroczne œwiadczenia medyczne
w zakresie lecznictwa szpitalnego og³o-
si³ œl¹ski NFZ. W poprzednim, unie-
wa¿nionym 18 grudnia, konkursie od-
rzucono ponad po³owê ofert. Fundusz
zapewni³ wówczas, ¿e mimo trudno-
œci pacjenci nie ucierpi¹, a opieka me-
dyczna w szpitalach bêdzie zapewnio-
na przez ca³y czas. Na pierwszy kwar-
ta³ przysz³ego roku podpisywano anek-
sy do dotychczasowych umów.

***
19 stycznia (Warszawa). Kontrower-
syjne zapisy dotycz¹ce koniecznoœci
zatrudniania w ka¿dej firmie inspekto-
rów ochrony przeciwpo¿arowej zo-
stan¹ zmienione. Projekt nowelizacji
kodeksu pracy zak³ada, ¿e ka¿dy pra-
codawca zostanie zobowi¹zany do wy-
znaczenia pracownika odpowiedzial-
nego za dzia³ania w zakresie zwalcza-
nia po¿arów i ewakuacji pracowników,
osoby te nie bêd¹ musia³y jednak legi-
tymowaæ siê co najmniej œrednim wy-
kszta³ceniem i ukoñczonym szkole-
niem z zakresu ochrony przeciwpo¿a-
rowej. Wystarczy, ¿e ukoñcz¹ szkole-
nie w dziedzinie bezpieczeñstwa i hi-
gieny pracy, w którym w ramowych
programach szkolenia uwzglêdniona
jest tak¿e problematyka ochrony prze-
ciwpo¿arowej. Firmy nie bêd¹ musia-
³y wiêc ponosiæ dodatkowych kosztów
zwi¹zanych z koniecznoœci¹ zatrudnia-
nia inspektorów ochrony przeciwpo-
¿arowej. Projekt zmian w ustawie tra-
fi³ ju¿ do sejmowej Komisji Przyjazne
Pañstwo.

BT Gliwice
"S" z gliwickiego Opla zaprasza

przedstawicieli wszystkich komisji za-
k³adowych wraz z pocztami sztandaro-
wymi do uczestnictwa we mszy œwiêtej
w intencji 10 rocznicy zainicjowania
dzia³alnoœci "S" w GMMP. Nabo¿eñ-
stwo odprawione zostanie 25 stycznia o
godz. 12.30 w koœciele pw. Matki Bo-
skiej Kochabiñskiej w Gliwicach (Osie-
dle Kopernika).

***
23 stycznia w siedzibie BT w Gliwi-

cach dy¿urowaæ bêdzie Joanna Kozi-
ma, specjalista ds. ksiêgowych, która
bêdzie udziela³a przedstawicielom ko-
misji zak³adowych konsultacji z zakre-
su rozliczeñ podatkowych z urzêdami
skarbowymi oraz prawid³owego prowa-
dzenia ksiêgowoœci zwi¹zkowej.

BT Jastrzêbie Zdrój
W ostatnim zebraniu jastrzêbskich

zwi¹zkowców "S", zorganizowanym w
siedzibie BT, uczestniczy³ wiceprzewod-
nicz¹cy Œl¹sko-D¹browskiej "S" Miro-
s³aw Truchan, który omówi³ sytuacjê
w regionie. Jednym z tematów spotka-
nia by³ kryzys finansowy, który dotkn¹³
jastrzêbskie zak³ady pracy.

- Optymistyczne jest, ¿e w tych za-
k³adach nie przewiduje siê zwolnieñ pra-
cowników, natomiast zwi¹zkowcy "S"
prowadz¹ negocjacje dotycz¹ce podwy-
¿ek wynagrodzeñ - mówi Kierownik BT
w Jastrzêbiu Danuta Jemio³o.

***
Ju¿ po raz czwarty jastrzêbskie BT or-

ganizuje akcjê "Solidarnoœæ-dzieciom.
Ferie 2009". Dla dzieci z rodzin najubo¿-
szych zwi¹zkowcy przygotowali ok.
1000 darmowych biletów wstêpu na lo-
dowisko, które rozprowadzane bêd¹ w
szko³ach i œwietlicach œrodowiskowych.

BT Sosnowiec
13 stycznia w siedzibie zak³adu nr 3

Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej
odby³y siê wybory do Zak³adowej Or-
ganizacji Zwi¹zkowej NSZZ "S" Gim-
plast w Sosnowcu, nadzorowane przez
Mieczys³awa Pietrucha z Regionalnej
Komisji Wyborczej.

Przewodnicz¹c¹ ZOK zosta³a Jolan-
ta Stopiñska. Do "S" w Gimplaœcie na-
le¿y 55 pracowników na 80 zatrudnio-
nych.

***
16 stycznia w Domu Katolickim w

Sosnowcu odby³o siê spotkanie miesz-
kañców Zag³êbia z ministrem Zbignie-
wem Wassermanem, po którym jego
uczestnicy wziêli udzia³ we mszy œwiê-
tej w intencji Ojczyzny, odprawionej w
Katedrze Wniebowziêcia NMP w So-
snowcu.

***

W styczniu 2009 r. up³ynê³a kaden-
cja Powiatowej Rady Zatrudnienia w
D¹browie Górniczej.

Wœród cz³onków Rady byli przedsta-
wiciele "S" El¿bieta ̄ uchowicz i Lech
Majchrzak.

Prezydent  D¹browy Górniczej Zbi-
gniew Podraza podziêkowa³ zwi¹z-
kowcom za dotychczasowy wk³ad w
prace Rady oraz zaanga¿owanie w kre-
owaniu skutecznej i efektywnej polity-
ki lokalnego rynku pracy.

W jego ocenie, udzia³ w pracach Rady
cz³onków "S" sprawi³, ¿e sta³a siê ona zna-
cz¹cym forum wymiany opinii, pomy-
s³ów oraz wypracowania konkretnych
rozwi¹zañ zmierzaj¹cych do pobudzenia
aktywnoœci zawodowej i rozwoju przed-
siêbiorczoœci w D¹browie Górniczej.
Dzia³alnoœæ Rady pozwoli³a równie¿
wskazaæ najwa¿niejsze wyzwania poja-
wiaj¹ce siê w lokalnym rynku pracy. -
Dziêki temu, mo¿na by³o zainicjowaæ
wiele przedsiêwziêæ, które najtrafniej od-
powiadaj¹ zapotrzebowaniu na rynku pra-
cy. To by³y dla nas istotne doœwiadczenia
zwi¹zkowe - mówi El¿bieta ̄ uchowicz.

***
3 lutego w siedzibie sosnowieckiego

BT odbêdzie siê szkolenie dla nowo-
powsta³ych organizacji zwi¹zkowych z
zakresu prowadzenia ksi¹g rachunko-
wych oraz rozliczeñ podatkowych z
urzêdami skarbowymi. Szkolenie pro-
wadziæ bêdzie Halina Murzyn z Biura
Ekonomiczno-Prawnego ZR.

BT Zawiercie
Trwa fala zwolnieñ w zak³adach na te-

renie ziemi zawierciañskiej. Coraz wiê-
cej firm w ograniczaniu zatrudnienia wi-
dzi skuteczny i prosty sposób na przetrwa-
nie globalnego kryzysu ekonomicznego.
Do tego grona do³¹czy³ siewierski Elec-
trolux, w którym pracê straci 50 osób. To
efekt g³êbokiego spadku sprzeda¿y.

Rynek sprzêtu AGD jest bardzo wra¿-
liwy na wszelkie wahania koniunktury i
co gorsza jako jeden z pierwszych od-
czuwa "kryzysowe" oszczêdnoœci w ro-
dzinnych bud¿etach. W Europie Za-
chodniej (a tam trafia wiêkszoœæ produk-
cji siewierskiego zak³adu) nowe lodów-
ki czy zmywarki najczêœciej zastêpuj¹
stare modele, które w ciê¿kich czasach
okazuj¹ siê jeszcze "zupe³nie dobre".

- ̄ adne obiektywne trudnoœci rynko-
we nie zmieniaj¹ jednak faktu, ¿e wszel-
kie zwolnienia s¹ dramatem dla rodzin
pracowników w naszych zak³adach -
mówi Ma³gorzata Benc, szefowa Biu-
ra Terenowego Œl¹sko-D¹browskiej
"Solidarnoœci" w Zawierciu. - Dlatego
te¿ zwi¹zki zawodowe musza d¹¿yæ, aby
jak najbardziej zmniejszyæ spo³eczne
skutki tych biznesowych decyzji.

(zaw)
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Kryzys finansowy wkroczy³
do polskiego sektora paliwo-
wo-energetycznego.

Jako pierwsza bardzo dotkliwie
zaczê³a odczuwaæ go Jastrzêbska
Spó³ka Wêglowa. To efekt
drastycznego spadku zapo-
trzebowania na wêgiel kok-
suj¹cy. Antykryzysowy plan
zarz¹du zak³ada, ¿e do JSW
nie bêd¹ przyjmowani nowi
pracownicy, a za³oga nie
bêdzie mog³a spodziewaæ
siê wzrostu wynagrodzeñ i
pracowaæ w nadgodzinach,
a tak¿e w soboty i w niedzie-
le. Rozwa¿ane jest wprowa-
dzenie w pierwszym kwar-
tale br. roku czterech niepro-
dukcyjnych pi¹tków, które
zgodnie z obowi¹zuj¹cym w
spó³ce uk³adem zbiorowym
pracy, powinny zostaæ uzna-
ne przez pracodawcê za nor-
malne dni postojowe.

Ale w prowadzonych roz-
mowach z organizacjami
zwi¹zkowymi zarz¹d naci-
ska, by  zwi¹zkowcy wyra-
zili zgodê na czterodniowy czas pra-
cy w jednym tygodniu ka¿dego
kwarta³u. - Na to nie bêdzie nasze-
go przyzwolenia- odpowiadaj¹
zwi¹zkowcy.

- Kryzys finansowy mo¿na po-
równaæ do lawiny. W hutnictwie i
koksownictwie spadek produkcji
zak³adany jest na poziomie od 30
do 50 proc. Tym samym spad³ po-
pyt na wêgiel koksuj¹cy, a to ozna-
cza dramatyczne obni¿enie jego
ceny, nawet poni¿ej 100 dolarów za
tonê. W planie strategicznym zarz¹d
JSW za³o¿y³ ograniczenie wydoby-
cia - mówi Dominik Kolorz, prze-
wodnicz¹cy Sekcji Krajowej Gór-

nictwa Wêgla Kamiennego NSZZ
"Solidarnoœæ"

W Kompanii Wêglowej i Kato-
wickim Holdingu Wêglowym, sy-
tuacja nie wygl¹da tak Ÿle, jak w
JSW, ale z posiadanych przez

zwi¹zkowców informacji wynika,
¿e rozpoczê³y siê polityczne naci-
ski dotycz¹ce renegocjacji cen wê-
gla dla bran¿y energetycznej. Obec-
nie œredni wzrost cen surowca dla
energetyki kszta³tuje siê na pozio-
mie 32 proc. Zdaniem zwi¹zkow-
ców z górniczej "Solidarnoœci", na
tej podstawie za wzrost cen energii
w Polsce obwinia siê górnictwo
wêgla kamiennego i brunatnego.

- Nie do koñca jest to prawd¹. W
elektrowni koszt wêgla w koszcie
energii wynosi ok. 25 proc. Zatem,
uzasadniona podwy¿ka cen energii
dla przedsiêbiorstw powinna wyno-
siæ ok. 10 proc., a tymczasem dla

spó³ek wêglowych te podwy¿ki s¹
bardzo dotkliwe. Wynosz¹ œrednio
66 proc - wyjaœnia Dominik Kolorz
- Nasze powa¿ne obawy budz¹ rów-
nie¿ analizy, z których wynika, ¿e z
miesi¹ca na miesi¹c spada produk-
cja energii w oparciu o wêgiel ka-
mienny. Istnieje niebezpieczeñstwo,
¿e zakontraktowana na 2009 r. iloœæ
wêgla tona¿owego, mo¿e nie zostaæ
skonsumowana przez energetykê.

Jedyn¹ spó³k¹ wêglow¹, która w
tym roku zamierza zatrudniaæ no-
wych pracowników jest Kompania
Wêglowa. Ale tam przyjêcia do
pracy w du¿ej mierze uwarunko-
wane bêd¹ odejœciami górników na
œwiadczenia emerytalne.

Zwolnienia grupowe
w zak³adach zaplecza
górnictwa

Kryzysowa lawina w górnictwie
poci¹gnê³a za sob¹ zak³ady zaple-
cza górnictwa. Niepokoj¹ce jest, ¿e
w tych firmach pracodawcy zaczêli
wypowiadaæ uk³ady zbiorowe pra-
cy. Szereg kopalñ ju¿ od d³u¿szego

czasu nie p³aci nale¿noœci zak³adom
zaplecza za produkowany sprzêt.
Strona zwi¹zkowa przewiduje, ¿e te
firmy bêd¹ odstêpowaæ od przetar-

Piotr Duda - Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu
Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ”

Rz¹d nie mo¿e w dalszym ci¹gu udawaæ,
¿e nic siê nie dzieje, ¿e kryzys nasz kraj omi-
ja. Przecie¿ z kolejnych bran¿ i zak³adów
pracy co rusz nap³ywaj¹ informacje o pro-
blemach i zwolnieniach. Wystarczy spojrzeæ
na sektor motoryzacyjny. Tam likwidacja jed-
nego miejsca pracy w fabryce produkuj¹cej
samochody powoduje zamkniêcie 2-3 stano-
wisk pracy w zak³adach kooperuj¹cych, wy-
twarzaj¹cych komponenty czy œwiadcz¹cych

us³ugi. A to w krótkim czasie mo¿e prze³o¿yæ siê na ca³y region.
Nasze województwo jest szczególnie zagro¿one, bo to w³asnie na
Œl¹sku i w Zag³êbiu znajduj¹ siê firmy szczególnie nara¿one na k³o-
poty: huty, kopalnie, czy przedsiêbiorstwa motoryzacyjne.

Dlatego mam nadziejê, ¿e szybko dojdzie do rozmów wszystkich
partnerów spo³ecznych. Liczê na zaanga¿owanie premiera Tuska,
¿e aktywnie w³¹czy siê w szukanie rozwi¹zañ antykryzysowych.
Potrzebny jest nowy okr¹g³y stó³. Trzeba znaleŸæ rozwi¹zania nie
tylko dla przedsiêbiorstw, ale i obywateli. "Solidarnoœæ" jest prze-
ciwna szukaniu rozwi¹zañ w kieszaniach zwyk³ych ludzi. Na pew-
no bêdziemy zwalczaæ wszelkie próby wykorzystania kryzysu, jako
alibi dla zwolnieñ czy obni¿ek wynagrodzeñ.

Górnictwo i energetyka

w kryzysie!
gów na maszyny górnicze dla pol-
skich kopalñ. Taka sytuacja dopro-

wadzi do masowych zwolnieñ pra-
cowników.

- W jednej z naszych firm
w centralnej Polsce ju¿ po-
informowano, ¿e tam zwol-
nienia grupowe obejm¹ 300
osób, czyli 60 proc. za³ogi -
mówi Stanis³aw Kowalski,
przewodnicz¹cy Sekcji Kra-
jowego Zak³adów Zaplecza
Górnictwa NSZZ "S" -
Zwolnienia grupowe maj¹
równie¿ zostaæ og³oszone
ju¿ wkrótce w grupie Fazos.
Jeszcze nie wiadomo, czy
pracê straci 200 czy 300 pra-
cowników. Wœród zwolnio-
nych bêdzie wielu cz³onków
naszego Zwi¹zku. Podobne
ruchy przewiduje PCC Rail
Szczakowa.

Dotychczas zwi¹zkowcy
"S" szansê na prowadzenie
produkcji w zak³adach za-
plecza upatrywali w ekspor-
cie maszyn górniczych.

Tymczasem okazuje siê, ¿e szereg
zagranicznych kontraktów, m.in. do
Meksyku i Wietnamu, zosta³o za-
wieszonych.

Energetyka
ogranicza koszty

Spadek zu¿ycia energii
elektrycznej przez przedsiê-
biorstwa ogarniête kryzy-
sem skutkuje du¿o ni¿szy-
mi przychodami uzyskiwa-
nymi przez spó³ki energe-
tyczne.

Dla prezesa Urzêdu Regu-
lacji Energetyki kryzys go-
spodarczy jest dogodnym
wyt³umaczeniem m.in.
wzrostu cen energii.

Barbara Stefaniak-

Gnyp, przewodnicz¹ca Sek-
cji Krajowej Energetyki
NSZZ "S" przyznaje, ¿e stro-
na zwi¹zkowa poinformo-
wana zosta³a o ich 10-pro-
centowych podwy¿kach dla
odbiorców indywidualnych i
25- procentowych podwy¿-
kach dla przedsiêbiorstw, ale
te niejednokrotnie okazuj¹
siê znacznie wy¿sze.

- URE uwzglêdnia zak³adom dys-
trybuuj¹cym energiê cenê 180 z³ na
pokrycie strat bilansowych, w sy-
tuacji, kiedy my kupujemy tê ener-
giê po 230 z³. Zatem, do ka¿dej me-
gawatogodziny musimy dop³acaæ
50 z³. To stanie siê powodem ogra-
niczania kosztów, a wiadomo, ¿e
naj³atwiej ogranicza siê koszty pra-
cownicze - mówi przewodnicz¹ca.
- Prezes URE w kosztach taryfy nie
uwzglêdnia nam 100 proc. wyna-
grodzenia z funduszu p³ac, a tylko
60 proc. Je¿eli ten stan bêdzie trwaæ
nadal, to ju¿ w przysz³ym roku
przed niektórymi spó³kami energe-
tycznymi pojawi siê widmo upad³o-
œci.

Barbara Stefaniak-Gnyp przewi-
duje, ¿e pracownicy spó³ek energe-
tycznych ju¿ teraz mog¹ zapomnieæ
o jakichkolwiek wzrostach wyna-
grodzeñ, bo z góry wiadomo, ¿e ich
zarz¹dy bêd¹ powo³ywaæ siê na kry-
zys. Z informacji posiadanych przez
stronê zwi¹zkow¹ wynika, ¿e rów-
nie¿ w energetyce pracodawcy bêd¹
d¹¿yæ do wprowadzenia czterodnio-
wego czasu pracy.

Beata Gajdziszewska

W Polsce drastycznie spada

produkcja energii w oparciu

o wêgiel kamienny - mówi

Dominik Kolorz

W zak³adach zaplecza górnictwa

pracodawcy zaczêli wypowiadaæ

uk³ady zbiorowe pracy - informuje

Stanis³aw Kowalski

Dla prezesa URE kryzys finansowy

jest dogodnym wyt³umaczeniem

wzrostu cen energii - mówi

Barbara Stefaniak-Gnyp

Górnicza "Solidarnoœæ" wezwa³a premiera RP
Donalda Tuska do niezw³ocznego rozpoczêcia roz-
mów maj¹cych na celu rzeczywiste wypracowanie
strategii bezpieczeñstwa energetycznego kraju.

Zwi¹zkowcy "S" z ogromnym niezadowoleniem
przyjmuj¹ rz¹dowe deklaracje wyg³aszane w trak-
cie kryzysu gazowo-energetycznego, dotycz¹ce za-
pewnienia bezpieczeñstwa energetycznego dla Pol-
ski.

- Po raz kolejny bezpieczeñstwo energetyczne
kraju ma opieraæ siê na zewnêtrznych Ÿród³ach i no-
œnikach energii (budowa gazoportu i elektrowni ato-
mowych) - napisali zwi¹zkowcy "S" w stanowisku
przes³anym premierowi.

Chc¹ rozmawiaæ o bezpieczeñstwie energetycznym

W dokumencie wskazali, ¿e po raz kolejny rz¹d
w swej strategii bezpieczeñstwa energetycznego kra-
ju w znacz¹cy sposób pomija rodzime noœniki ener-
getyczne w budowaniu suwerenennoœci energetycz-
nej. W ocenie górniczej "S", jedynie dywersyfika-
cja dzia³añ w obszarach rodzimych noœników ener-
gii mo¿e doprowadziæ do prawie ca³kowitej nieza-
le¿noœci energetycznej Polski. Na ich bazie w prze-
ci¹gu kilku lat w Polsce mog¹ powstaæ nowe moce
produkcji energii, które zabezpiecz¹ potrzeby ener-
getyczne kraju, a koszt ich powstania bêdzie niepo-
równywalnie mniejszy od kosztów budowy elek-
trowni atomowych.
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Problemy bran¿ i skutki kry-
zysu to najwa¿niejsze tema-
ty poruszone podczas pierw-
szego w tym roku spotkania
przewodnicz¹cych sekcji i
sekretariatów bran¿owych.

Goœciem spotkania by³ Ryszard

Drabek wiceprzewodnicz¹cy Œl¹-
sko-D¹browskiej "Solidarnoœci",
który do tej pory zajmowa³ siê
strukturami bran¿owymi a teraz
odpowiada za finanse ZR. Skarb-

Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych nakazuje górnikom chc¹-
cym odejœæ na emeryturê od-
rabianie zwolnieñ lekarskich i
dni wolnych udzielonych w
zwi¹zku z honorowym odda-
waniem krwi.

Problem dotyczy tysiêcy górni-
ków, którzy chc¹ przejœæ na emery-
turê po 25 latach pracy na dole. Usta-
wa wprowadzaj¹ca takie rozwi¹za-
nia istnieje od 1 stycznia 2007 roku.
Do koñca 2008 r. by³a jednak zawie-

szona. Odwieszone przepisy naka-
zuj¹ odpracowanie wszystkich dni
chorobowego od 1991 roku, a wiêc
18 lat wstecz! Wyj¹tkiem s¹ zwol-
nienia wynikaj¹ce z chorób zawodo-
wych lub wypadków przy pracy.
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych
jest skrupulatny i od kilku tygodni
informuje zaskoczonych górników o
dodatkowych dniach do odrobienia.
Niektórych czeka przez to nawet kil-
ka lat dodatkowej pracy.

Najwiêcej oburzenia wzbudza ko-
niecznoœæ odrabiania dni wolnych w
zwi¹zku z oddaniem krwi. Wœród
górników honorowe krwiodawstwo
by³o popularne od zawsze i to dziêki
pracownikom kopalñ w kryzyso-
wych sytuacjach, np. w przypadku

katastrof, krwi w naszym regionie
nigdy nie brakowa³o. - Teraz pañ-
stwo polskie tak nam odp³aca - z
gorycz¹ komentuj¹ górnicy.

- Podobnie jak w przypadku zna-
cz¹cego ograniczenia prawa do eme-
rytur pomostowych, tak i tu mamy
do czynienia z ³amaniem przyrzecze-
nia prawnego - ocenia Henryk Na-

konieczny, cz³onek Komisji Krajo-
wej, który reprezentuje "Solidar-
noœæ" w Komisji Trójstronnej ds.
Spo³eczno-Gospodarczych. I przy-
pomina, ¿e rz¹d w 1991 roku zawar³

z górniczymi zwi¹zkami porozumie-
nie, zgodnie z którym zwolnienia le-
karskie do 35 dni by³y wliczane do
wymiaru górniczej emerytury.
- W mojej ocenie, pañstwo polskie
chce teraz uciec od odpowiedzialno-
œci. W tej sprawie powinien wypo-
wiedzieæ siê S¹d Najwy¿szy.

Zdaniem Nakoniecznego, to w³a-
œnie wyk³adnia S¹du Najwy¿szego
jest najlepszym sposobem do usuniê-
cia z³ych przepisów. By³a ju¿ podob-
na sprawa w przypadku wojskowych
i wówczas S¹d Najwy¿szy stan¹³ po
stronie przysz³ych emerytów.

Póki co, sprawa trafi³a do Trybu-
na³u Konstytucyjnego. Górnicy ape-
luj¹ te¿ do rz¹du o usuniêcie z³ego
prawa.                  Wojciech Gumu³ka

Porozumienie, koñcz¹ce spór
zbiorowy z pracodawc¹ o
pod³o¿u p³acowym, podpisa-
li zwi¹zkowcy „Solidarnoœci”
z Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. Œw.
Barbary w Sosnowcu.

Dyrekcja placówki po³owicznie
przysta³a na ¿¹dania "S", jednak¿e
warunkiem ich zaakceptowania
by³o definitywne zakoñczenie spo-
ru. Strona zwi¹zkowa domaga³a siê
m.in. podwy¿ek wynagrodzeñ dla
wszystkich pracowników o 50
proc. i respektowania wewnêtrzne-
go rozporz¹dzenia dotycz¹cego

wyp³at za dy¿ury nocne i œwi¹tecz-
ne dla pracowników dzia³u tech-
nicznego.

- To rozporz¹dzenie funkcjono-
wa³o w Szpitalu Œw. Barbary jesz-
cze przed po³¹czeniem go ze Szpi-
talem nr 1 w Sosnowcu. Wówczas
organizacje zwi¹zkowe pope³ni³y
b³¹d i nie dopilnowa³y, by zosta³o
wpisane w regulamin wynagradza-
nia. W tej sytuacji nowa pani dy-
rektor mia³a prawo je odwo³aæ.
Teraz w podpisanym porozumieniu
zobowi¹za³a siê do wyp³acenia pra-
cownikom niemedycznym 20 proc.
od wynagrodzeñ zasadniczych za
dy¿ury œwi¹teczne, a za dy¿ury

Zwi¹zkowcy z oœwiatowej
„Solidarnoœci” z niepokojem
oczekuj¹ na efekty sejmowe-
go g³osowania nad projekta-
mi rz¹dowych zmian do usta-
wy o systemie oœwiaty.

Dokument zak³ada m.in. obo-
wi¹zek szkolny dla szeœcioletnich
dzieci. Oœwiatowa "S"
argumentuje, ¿e polskie
szko³y nie s¹ do tego
odpowiednio przygoto-
wane, zarówno pod
wzglêdem merytorycz-
nym, jak i technicz-
nym. Zwi¹zkowcy wy-
jaœniaj¹, ¿e rz¹d prze-
znaczy³ œrednio 3 tys. z³
na szko³ê, w celu przygotowania
jej na przyjêcie szeœciolatków w
grono uczniów. Kwota to bardzo
mizerna, zwa¿ywszy na fakt, ¿e
placówka musi zakupiæ dla nich,
nowe wymiarowe ³awki i krzese³-
ka oraz przystosowaæ do ich wzro-
stu wyposa¿enie szkolnych toalet.
Funkcjonuj¹ce zwykle w szko³ach
do godziny 15 œwietlice, dla sze-
œciolatków bêd¹ musia³y byæ czyn-
ne do godziny 16, ze wzglêdu na
fakt, ¿e najczêœciej ich rodzice pra-
cuj¹ zawodowo.

- Jesteœmy zdecydowanie prze-
ciwni przygotowanemu w ten spo-
sób projektowi posy³ania szeœcio-
latków do szkó³. Gmin nie bêdzie
staæ na odpowiednie wyposa¿enie
placówek oœwiatowych - mówi
Les³aw Ordon, przewodnicz¹cy
Regionalnego Sekretariatu Nauki
i Oœwiaty NSZZ "S".

Oœwiatowa "S" obawia siê rów-
nie¿, ¿e przyjêcie przez Sejm nie-
korzystnych zmian do ustawy o
systemie oœwiaty, mo¿e doprowa-
dziæ do prywatyzacji szkó³. Zgod-
nie z nimi, ka¿da osoba prywatna
bêdzie mog³a za³o¿yæ szko³ê. Gmi-
na, chc¹c zlikwidowaæ placówkê
oœwiatow¹, nie bêdzie musia³a po-
siadaæ, jak dotychczas, opinii
zwi¹zków zawodowych i zgody
kuratorium. Nie od dziœ wiadomo,
¿e dla wiêkszoœci samorz¹dów

utrzymanie szkó³ oznacza g³ównie
problemy ekonomiczne.

- Gmina wybuduje lub wyre-
montuje placówkê, wyposa¿y j¹ w
sprzêt. Nastêpnie pozbêdzie siê jej
na rzecz osoby prywatnej i problem
utrzymania szko³y bêdzie mia³a z
g³owy. Natomiast prywatny w³a-
œciciel zatrudni nauczycieli, któ-

rych zgodnie z zaprop-
nowanymi zmianami nie
bêdzie obowi¹zywaæ
Karta Praw Nauczycie-
la - mówi Les³aw Ordon
- W szko³ach prywat-
nych nauczyciele z regu-
³y zarabiaj¹ mniej, ni¿ w
placówkach publicz-
nych. Osoby wykszta³-

cone, czêsto legitymuj¹ce siê kil-
koma fakultetami, najczêœciej za-
trudniane s¹ na umowy na czas
okreœlony. To bardzo niebezpiecz-
ne dla polskiej oœwiaty.

Zwi¹zkowcy "S" s¹ sceptyczni.
Nie ukrywaj¹, ¿e w przypadku
przyjêcia przez Sejm zmian do
ustawy o systemie oœwiaty, pozo-
staje im liczyæ tylko na prezydenc-
kie weto, ale jednoczeœnie przypo-
minaj¹, ¿e w grudniu ub. r. prezy-
dent podpisa³ niekorzystn¹ dla pra-
cowników oœwiaty Kartê Praw
Nauczyciela.

Beata Gajdziszewska

Chorobowe

do odpracowania?

Odwieszone przepisy mog¹ w skrajnych przypadkach

oznaczaæ nawet kilka lat dodatkowej pracy

nocne 30 proc. Do 15 lutego pra-
codawca ma nam przedstawiæ pro-
pozycje podwy¿ek dla pozosta³ych
grup zawodowych - mówi prze-
wodnicz¹ca zak³adowej "S" Alicja

Skarbiñska-Poznañska.
Jednak¿e wczeœniej, bo 21 stycz-

nia, strony spotkaj¹ siê ponownie.
Tematem rozmów bêdzie planowa-
na w szpitalu redukcja zatrudnie-
nia. Pracodawca ma przedstawiæ
przedstawicielom zak³adowej "S"
listy osób wytypowanych do zwol-
nienia. Pocz¹tkowo dyrekcja za-
k³ada³a zwolnienia 300 osób, teraz
liczba ta zmala³a do 100 pracow-
ników.                                         B.G.

Negocjuj¹ w œw. Barbarze

nik podziêkowa³ przedstawicielom
bran¿ za wspó³pracê i podkreœli³,
¿e na pewno ta wspó³praca siê nie
koñczy.

Zwi¹zkowcy omówili sytuacj¹ w
poszczególnych strukturach bran-

¿owych. Z ich relacji wynika, ¿e
najdotkliwiej skutki kryzysu od-
czuj¹ pracownicy przemys³u hut-
niczego i spó³ki PKP Cargo zajmu-
j¹cej siê transportem towarowym.

ak

O problemach

i kryzysie

Problemy bran¿ i skutki kryzysu to najwa¿niejsze tematy

poruszone podczas pierwszego w tym roku spotkania

przewodnicz¹cych sekcji i sekretariatów bran¿owych

Szczególnie du¿o uwagi pod-
czas styczniowego posiedze-
nia Powiatowej Rady Zatrud-
nienia w Zawierciu powinno
zostaæ poœwiêcone zaopinio-
waniu plan szkoleñ dla bezro-
botnych na 2009 rok.

Powiat zawierciañski ma nie tyl-
ko jeden z najwy¿szych wskaŸników
bezrobocia w województwie (ponad
15 proc. pozostaj¹cych bez pracy),
ale równie¿ znaczn¹ liczbê osób tra-
c¹cych pracê.

- Sytuacja na rynku pracy jest dra-
matyczna i bez skutecznego, rozbu-
dowanego systemu szkoleñ zawodo-
wych trudno bêdzie zmieniæ ten stan
rzeczy - mówi Ma³gorzata Benc,
szefowa zawierciañskiego Biura Te-
renowego Œl¹sko-D¹browskiej "So-
lidarnoœci". - Szczególnie, ¿e osoby
trac¹ce pracê w ramach upad³oœci
czy zwolnieñ grupowych maj¹ zni-
kome szanse na znalezienie zatrud-
nienia w dotychczasowym zawo-
dzie. Tym ludziom trzeba daæ szan-
sê na zdobycie nowych kwalifikacji.

Taka sytuacja dotyczy m.in. ponad
400 pracowników z Przêdzalni Za-
wiercie, której upad³oœæ og³oszono
jesieni¹, czy te¿ zapowiedzianych
zwolnieñ (300 osób) w CMC Za-
wiercie, gdzie z koñcem grudnia
min¹³ termin gwarancji zatrudnienia.
Swoich zawodowych losów nie
mo¿e byæ tak¿e pewna ponad 300-
osobowa za³oga Huty Szk³a Gospo-
darczego, bêd¹ca ca³y czas jest pod
zarz¹dem syndyka.                (zaw)

Daæ wêdkêObawy oœwiatowej

„Solidarnoœci”
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- Sytuacja w kolejowym
transporcie towarowym jest
katastrofalna. Pracê mo¿e
straciæ ponad 6 tysiêcy osób
- alarmuje Bogumi³ Wojewo-
da, przewodnicz¹cy Regio-
nalnego Sekretariatu Trans-
portowców NSZZ „Solidar-
noœæ”.

Nie wiadomo jednak, ilu pra-
cowników zwolnionych zostanie
na Œl¹sku, gdy¿ tutaj do tej pory
brakowa³o r¹k do pracy. Bogumi³
Wojewoda zapowiada, ¿e zwi¹z-
kowcy zdecydowanie bêd¹ doma-
gali siê odpraw dla odchodz¹cych
kolejarzy.

Bardzo du¿y spadek przewozo-
wy spowodowany jest recesj¹ i
ograniczeniami produkcji w wielu
zak³adach, m.in. metalowych. -
Wczeœniej, tylko Huta Katowice w
ci¹gu 12 godzin ³adowa³a 30 po-
ci¹gów po 45 wagonów. Dzisiaj
jest to jeden, dwa poci¹gi na dobê,
ale po 15, 20 wagonów - mówi
Bogumi³ Wojewoda i dodaje, ¿e

pod koniec ubieg³ego roku
zad³u¿enie Cargo wynosi³o
ponad 200 mln z³. - Do tej
pory wynik spó³ki by³ do-
datni - stwierdza przewod-
nicz¹cy RST NSZZ "S".

Zdaniem zwi¹zkowców,
jedynym ratunkiem dla
spó³ek kolejowych by³oby
wyst¹pienie do rz¹du o
przyznanie zasi³ku pozwa-
laj¹cego na przetrwanie
najtrudniejszego okresu. -
Skoro rz¹dy innych pañstw
potrafi¹ ratowaæ swoje fir-
my, to w podobny sposób
powinien post¹piæ rz¹d pol-
ski i pomóc kolei, która
przez ostatnich kilkanaœcie
lat nie by³a dofinansowana
- dodaje Wojewoda.

Jego zdaniem, powa¿-
nym problemem w Cargo
jest obsadzanie przez koali-
cjê rz¹dz¹c¹ stanowisk kierowni-
czych osobami, które nie maj¹ po-
jêcia o zarz¹dzaniu transportem ko-
lejowym. - Nawet w czasach ko-

Od ponad roku nie widaæ koñ-
ca negocjacji pakietu socjal-
nego w katowickim Przedsiê-
biorstwie Energetyki Cieplnej,
obejmuj¹cym Katowice, Cho-
rzów, Siemianowice, Œwiêto-
ch³owice i Mys³owice. Zde-
sperowani zwi¹zkowcy cze-
kaj¹ na mediatora i zapowia-
daj¹ zaostrzenie protestu.

Ponad rok temu akcje PEC Ka-
towice zosta³y przekazane do spó³-
ki Tauron Polska Energia (wcze-
œniej Energetyka Po³udnie). - W ten
sposób Tauron zosta³ dokapitalizo-
wany - wyjaœnia Adam Jurczyk,
przewodnicz¹cy Regionalnej Sek-
cji Ciep³ownictwa NSZZ "Solidar-
noœæ". Natychmiast po przekazaniu
akcji zwi¹zki rozpoczê³y negocja-
cje pakietu socjalnego. PEC Kato-
wice by³ jedyn¹ spó³k¹ w grupie
Tauron nie posiadaj¹c¹ tego typu
zabezpieczeñ pracowniczych.
¯¹dania organizacji zwi¹zkowych,
w porównaniu do pakietów funk-
cjonuj¹cych w energetyce, nie by³y
wygórowane i wykracza³y niewie-
le poza uk³ad zbiorowy pracy.
Jedn¹ z najwa¿niejszych kwestii
by³o wprowadzenie gwarancji za-
trudnienia do 2015 r. - Podobne
gwarancje posiadaj¹ pracownicy
pozosta³ych spó³ek grupy Tauron

W ci¹gu roku zwi¹zkowcom
uda³o siê wynegocjowaæ czêœæ za-
pisów m.in. gwarancje zatrudnie-
nia, ale w miêdzyczasie zmieni³ siê

zarz¹d Tauronu i do podpisania
pakietu nie dosz³o.

Zwi¹zkowcy podkreœlaj¹, ¿e sy-
tuacja w przedsiêbiorstwie jest bar-
dzo napiêta i nie wykluczaj¹ prze-
prowadzenia akcji strajkowej. -
Je¿eli dojdzie do strajku, w pierw-
szej kolejnoœci brak ciep³a odczuj¹
urzêdy i zarz¹d Tauronu. Mieszka-
niówki na razie nie bierzemy pod
uwagê - uspokaja Waldemar Wie-

wiór wiceprzewodnicz¹cy "Soli-
darnoœci" w PEC Katowice.

Zdaniem przewodnicz¹cego Re-
gionalnej Sekcji Ciep³ownictwa,
kolejny powa¿ny problem wi¹¿e siê
z faktem, ¿e tylko akcje PEC Kato-
wice i EC Tychy nie bêd¹ zamie-
nione na akcje Tauronu. - W mo-
mencie wejœcia na gie³dê, nikt nie
bêdzie zainteresowany kupnem ak-

Rok nie wystarczy³
cji spó³ek podleg³ych tylko g³ów-
nej - wyjaœnia przewodnicz¹cy
RSC. Sta³o siê tak dlatego, ¿e roz-
porz¹dzenie Rady Ministrów regu-

luj¹ce tê kwestiê, zosta³o wydane
dwa miesi¹ce przed dokapitalozo-
waniem Tauronu akcjami EC Tychy
i PEC Katowice, wiêc zak³ady te nie
zosta³y nim objête.

Agnieszka Konieczny

Skutki kryzysu najdotkliwiej
odczuwaj¹ zak³ady zwi¹zane
z przemys³em metalowym i
hutniczym. Spadek zamó-
wieñ i produkcji oznacza wid-
mo zwolnieñ grupowych w
ca³ej bran¿y.

- Regionalna Sekcja Hutnictwa
NSZZ "Solidarnoœæ" zrzesza 23
zak³ady. Niemal o wszystkich mo¿-
na powiedzieæ jedno krótkie zda-
nie: ograniczenie produkcji i za-
trudnienia - mówi Krzysztof Piê-

tak, przewodnicz¹cy Regionalne-
go Sekretariatu Metalowców
NSZZ "S".

Zdaniem przewodnicz¹cego Re-
gionalnej Sekcji Hutnictwa NSZZ
"Solidarnoœæ" Andrzeja Karola, w
ostatnim kwartale ubieg³ego roku
produkcja spad³a o 34 proc. w po-
równaniu z IV kwarta³em 2007
roku.

- Z informacji przekazanych
przez Regionaln¹ Izbê Hutnicz¹
wynika, ¿e pierwsze pó³rocze tego
roku bêdzie bardzo trudne. Popra-
wa mo¿e nast¹piæ dopiero póŸniej
- mówi Andrzej Karol.

W tej chwili zagro¿eni zwolnie-
niami s¹ m.in. pracownicy Wal-
cowni Baildon, gdzie pracê mo¿e
straciæ a¿ 70 pracowników ze 104
zatrudnionych. W spó³ce powsta-
³ej na maj¹tku huty Buczek Sie-
wierstallat w Sosnowcu jeszcze
trwaj¹ negocjacje, ale zwolnienia

mog¹ obj¹æ 34 osoby. Powa¿ne
ograniczenia produkcji maj¹ miej-
sce równie¿ w Walcowni £abêdy.
Na 230 zatrudnionych zagro¿o-
nych jest a¿ 80 pracowników. W
trudnej sytuacji znalaz³a siê Huta
CMC w Zawierciu, gdzie praco-
dawca poinformowa³ stronê zwi¹z-
kow¹ o zamiarze zwolnienia 300
osób. Z Huty £aziska pod koniec
ubieg³ego roku odesz³o 150 pra-
cowników, z którymi nie przed³u-
¿ono umów o pracê. - Obecnie huta
zatrudnia 90 osób, ale ci co zostali
równie¿ nie mog¹ spaæ spokojnie,
bo nie wiadomo, czy i kiedy zak³ad
wznowi produkcjê - dodaje prze-
wodnicz¹cy Regionalnego Sekre-
tariatu Metalowców NSZZ "S".

Problemy nie omijaj¹ równie¿
zak³adów przemys³u metalowego.
Z trzech znajduj¹cych siê w na-
szym regionie fabryk obrabiarek,
stabilnoœci¹ cieszy siê tylko Rafa-

met w KuŸni Raciborskiej. Nato-
miast w dalszym ci¹gu z³a sytuacja
utrzymuje siê w FUM Porêba i w
Ponar Defum w D¹browie Górni-
czej. Od 9 lat w tym zak³adzie pro-
wadzony jest program naprawczy.
- W po³owie ubieg³ego roku sytu-
acja znacznie siê poprawi³a, ale
nieoczekiwana zmiana na stanowi-
sku dyrektora, dokonana przez wo-
jewodê œl¹skiego, doprowadzi³a do
jej znacznego pogorszenia - mówi
Krzysztof Piêtak.

Andrzej Karol podkreœla, ¿e
zwi¹zkowcy nie powinni podpisy-
waæ ¿adnych porozumieñ dotycz¹-
cych zwolnieñ grupowych, chyba
¿e pracodawcy zaproponuj¹ odpra-
wy lub inne œwiadczenia i gwaran-
cje dla pracowników. Taka sytuacja
ma miejsce w Hucie Katowice, w
której w ubieg³ym roku zosta³ wy-
gaszony jeden z wielkich pieców.
Dla odchodz¹cych z tego zak³adu
pracowników uruchomiony zosta-
nie korzystny pakiet odejœæ. O
szczêœciu w nieszêœciu mog¹ mó-
wiæ pracownicy innego zak³adu.
Huta Koœciuszko-Królewska zo-
sta³a podzielona. Huta Królewska
przesz³a do ArcelorMittal. - Dziê-
ki podzia³owi czêœæ pracowników,
którzy mieli odjeœæ z huty równie¿
skorzysta z pakietu dobrowolnych
odejœæ - mówi Krzysztof Piêtak.

Agnieszka Konieczny

munizmu nie by³o takiego nepoty-
zmu jak za rz¹dów Platformy Oby-
watelskiej. "Fachowcy" i "mene-
d¿erowie" przychodz¹ z poczty, z

Zwolnienia w przemyœle

metalowym

Zak³ady hutnicze borykaj¹ siê ze znacznym ograniczeniem

produkcji i redukcjami zatrudnienia

Sytuacja w PEC Katowice jest bardzo napiêta,

zwi¹zkowcy gro¿¹ strajkiem

Tauron Polska Energia to jed-
na z czterech najwiêkszych grup
energetycznych dzia³aj¹cych
obecnie na polskim rynku. W jej
sk³ad wchodzi szeœæ du¿ych
spó³ek: Po³udniowy Koncern
Energetyczny, EnergiaPro we
Wroc³awiu, krakowski Enion,
Elektrownia Stalowa Wola, EC
Tychy i PEC Katowice.

Kolei potrzebna pomoc rz¹du

banków i z elektrowni - mówi prze-
wodnicz¹cy.

Od kilku miesiêcy Cargo bory-
ka siê równie¿ ze zmian¹ struktury
organizacyjnej. Z siedmiu zak³a-
dów docelowo maj¹ zostaæ utwo-
rzone tylko dwa.

Zdaniem przewodnicz¹cego Re-
gionalnego Sekretariatu Transpor-
towców, ze wzglêdu na ogranicze-
nie liczby po³¹czeñ, zwolnienia
mog¹ dotkn¹æ równie¿ pracowni-
ków Przewozów Regionalnych.
Natomiast pracownicy utworzonej
we wrzeœniu ubieg³ego roku spó³-
ki Intercity nie powinni obawiaæ
siê redukcji zatrudnienia.

Agnieszka Konieczny

- Bêdziemy domagali siê odpraw

dla zwalnianych pracowników

- zapowiada Bogumi³ Wojewoda,

przewodnicz¹cy Regionalnego

Sekretariatu Transportowców

NSZZ "S"

Kolejnym zak³adem, ma zostaæ
przy³¹czony do Tauron Polska
Energia PEC w D¹browie Górni-
czej. Negocjacje na temat prze-
kazania aktywów przedsiêbior-
stwa grupie energetycznej ju¿
trwaj¹. Nie wiadomo jeszcze jaki
bêdzie ich fina³, ale jednym z jego
warunków jest znaczna redukcja
zatrudnienia. PEC D¹browa Gór-
nicza dzia³a na terenie wielu gmin
m.in. Olkusza, Bêdzina, Sosnow-
ca i D¹browy Górniczej.
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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 zatwierdzaj¹cej

sprawozdania (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa).
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 spra-
wozdania sk³ada siê do 10 dni od daty uchwa³y, ale nie póŸ-
niej 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”

Nr Termin szkolenia Rodzaj szkolenia Prowadz¹cy

III 09-13 lutego Skarbnicy OZ i Kom. Rewizyjne Karasiñski / Majewski

IV 16-20 lutego Wybrane elementy prawa pracy Karasiñski / Majewski

V 23-27 lutego Skarbnicy OZ i Kom. Rewizyjne Karasiñski / Majewski

VI 02-06 marca Lider w NSZZ "Solidarnoœæ"* Karasiñski / Majewski

VII 09-13 marca Wybrane elementy prawa pracy Karasiñski / Majewski

VIII 16-20 marca Negocjowaæ mo¿na wszystko Karasiñski / Majewski

IX 23-27 marca Skarbnicy OZ i Kom. Rewizyjne Karasiñski / Majewski

X 30 marca - 03 kwietnia Wybrane elementy prawa pracy Karasiñski / Majewski

XI 20-24 kwietnia Lider w NSZZ "Solidarnoœæ"* Karasiñski / Majewski

XII 04-08 maja Prawo pracy cz. II Karasiñski / Majewski

XIII 11-15 maja Ogólnozwi¹zkowe Karasiñski / Majewski

XIV 18-22 maja Wybrane elementy prawa pracy Karasiñski / Majewski

XV 25-29 maja Negocjowaæ mo¿na wszystko Karasiñski / Majewski

XVI 01-05 czerwca Prawo pracy cz. II Karasiñski / Majewski

XVII 15-19 czerwca Lider w NSZZ "Solidarnoœæ"* Karasiñski / Majewski

XVIII 22-27 czerwca WSPARCIE KOLE¯EÑSKIE Danuta Jemio³o

Harmonogram szkoleñ zwi¹zkowych na I pó³rocze 2009 roku

* Lider w NSZZ „Solidarnoœæ” - szkolenie piêciodniowe, którego celem jest przygotowanie dzia³aczy zwi¹z-

kowych - liderów do kreowania wizerunku zwi¹zku, wyst¹pieñ publicznych oraz zarz¹dzania organizacj¹

(kierowanie zespo³em, grup¹ i spo³ecznoœci¹).
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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;
Biura Terenowe ZR: Bytom, ul. Powstañców Warszawskich 34/4 I piêtro, tel./fax 032 281-71-65, e-mail: bytom@solidarnosc-kat.pl; Gliwice, ul. Zwyciêstwa 3/3p, tel. 032 230-89-30, tel./ fax 032 231-25-27,
e-mail: gliwice@solidarnosc-kat.pl; Jastrzêbie Zdrój, ul. Zielona 16 A, tel./fax 032 473-19-74 i 032 473-23-59, e-mail: jastrzebiezdroj@solidarnosc-kat.pl; Jaworzno, ul. Grunwaldzka 35, tel./fax 032 615-17-11,
e-mail: jaworzno@solidarnosc-kat.pl; Pszczyna, ul. 3 Maja 11, tel./fax 032 210-39-63, e-mail: pszczyna@solidarnosc-kat.pl; Rybnik, ul. Koœcielna 7, tel./fax 032 422-73-25, e-mail: rybnik@solidarnosc-kat.pl;
Sosnowiec, ul. Moœcickiego 14 pok. 301-302, tel. 032 266-47-64, tel./fax 032 363-17-15, e-mail: sosnowiec@solidarnosc-kat.pl; Tarnowskie Góry, ul. Zamkowa 2, tel./fax 032 285-34-68 i 032 285-19-69,
e-mail: tarnowskiegory@solidarnosc-kat.pl; Tychy, ul. Grota Roweckiego 44/03, tel./fax 032 227-56-36, e-mail: tychy@solidarnosc-kat.pl; Zabrze, ul. Wolnoœci 289, tel./fax 032 275-39-02, e-mail:
zabrze@solidarnosc-kat.pl; Zawiercie, ul. 11 Listopada 2a, tel./fax 032 672-37-71, e-mail: zawiercie@solidarnosc-kat.pl;
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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.

UWAGA INTERNOWANI!

Sejm wyd³u¿y³ z roku do dwóch lat termin, w którym osoby inter-
nowane w stanie wojennym bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ wyst¹pienia z ¿¹da-
niem o odszkodowanie i zadoœæuczynienie. Zgodnie z nowelizacj¹ ter-
min ten bêdzie up³ywa³ (najprawdopodobniej) 18 listopada 2009 r. Do
chwili obecnej nie ma jeszcze dziennika ustaw zawieraj¹cego treœæ
nowelizacji.

Osoby zainteresowane t¹ tematyk¹ w dalszym ci¹gu mog¹ skorzy-
staæ z porad Biura Prawnego Zarz¹du Regionu Œl¹sko-D¹browskiej
"Solidarnoœci". Pomocy w tym zakresie udziela radca prawny Julian

Skoczowski (poniedzia³ek, œroda i pi¹tek w godz. od. 8.00 do 13.00).

Zdarza siê, ¿e pracodawca sta-

wia pracownika przed wybo-

rem: porozumienie o rozwi¹za-

niu umowy o pracê lub wypo-

wiedzenie. Jakie podstawowe

skutki wi¹¿¹ siê z ka¿d¹ z tych

dróg? Warto przeczytaæ!

 W ostatnich tygodniach coraz
czêœciej s³ychaæ o zwolnieniach
pracowników w zwi¹zku z nadcho-
dz¹cym, a podobno nieuniknio-
nym, kryzysem gospodarczym w
naszym kraju.

Co wiêcej, byæ mo¿e niektórych
z Pañstwa ten problem dotkn¹³ ju¿
bezpoœrednio lub choæby poœred-
nio (poprzez rodzinê, przyjació³,
znajomych).

Nierzadko w takiej sytuacji pra-
codawca proponuje pracownikowi
podpisanie porozumienia o rozwi¹-
zaniu umowy o pracê, a w razie
braku zgody pracownika daje al-
ternatywê: wypowiedzenie tej¿e
umowy. Stawiaj¹c zatrudnionego
przed takim dylematem, pracodaw-
ca:
1. w najkorzystniejszym wariancie

– proponuje ró¿ne formy graty-
fikacji, w tym finansowej, z ty-
tu³u przedterminowego rozwi¹-
zania umowy o pracê;

2. wskazuje, ¿e wzmianka w œwia-
dectwie pracy o rozwi¹zaniu
umowy o pracê za porozumie-
niem stron bêdzie pozytywnym
sygna³em dla ewentualnego
przysz³ego pracodawcy, wska-
zuje bowiem na sk³onnoœæ pra-
cownika do poszukiwania kom-
promisu w sytuacjach konflik-
towych;

3. w skrajnie zaœ negatywnych
przypadkach – informuje pra-
cownika, ¿e nie jest mu ju¿ po-
trzebny, w zwi¹zku z czym uwa-
¿a kontynuowanie wspó³pracy,
a w konsekwencji dalsz¹ obec-
noœæ pracownika w firmie (rów-
nie¿ w okresie wypowiedzenia),
za bezcelowe lub nawet szkodli-
we, np. dla „atmosfery pracy”.

Rozwi¹zanie takie mo¿e mieæ
pozytywny wp³yw dla pracowni-
ka w sytuacji, gdy ma ju¿ inn¹ ofer-
tê pracy. W przeciwnym jednak

wypadku nale¿y zwróciæ uwagê na
konsekwencje podpisania porozu-
mienia o rozwi¹zaniu umowy o
pracê, o których pracodawcy nie
zawsze wspominaj¹.

Warto tu wskazaæ chocia¿by na
nastêpuj¹ce skutki:
1. Brak mo¿liwoœci wniesienia

przez pracownika odwo³ania do
s¹du pracy z tytu³u nieuzasadnio-
nego lub bezprawnego rozwi¹-
zania umowy o pracê przez pra-
codawcê – w myœl starorzym-
skiej sentencji „chc¹cemu nie
dzieje siê krzywda”. Innymi s³o-
wy, co do zasady, podpisuj¹c
porozumienie, pracownik akcep-
tuje zasady, warunki oraz oko-
licznoœci rozstania z pracodawc¹,
w zwi¹zku z czym ochronna
funkcja prawa pracy zostaje w
tym wypadku wy³¹czona.

2. Brak mo¿liwoœci ubiegania siê
przez pracownika o przywróce-
nie do pracy w trybie okreœlo-
nym Kodeksem pracy lub o od-
szkodowanie od pracodawcy z
tytu³u nieuzasadnionego lub
bezprawnego rozwi¹zania umo-
wy o pracê.

3. Odroczony termin uzyskania
przez pracownika prawa do za-
si³ku dla bezrobotnych. Pracow-
nik, który podpisa³ porozumie-
nie o rozwi¹zaniu umowy o pra-
cê, nabywa bowiem prawo do
zasi³ku dopiero po okresie 90
dni od dnia zarejestrowania siê
w powiatowym urzêdzie pracy,
nie zaœ niezw³ocznie po zwol-
nieniu.

4. Zwolnienie pracodawcy z obo-
wi¹zku przestrzegania niektó-
rych zasad procedury rozwi¹zy-
wania umowy o pracê. W szcze-
gólnoœci pracodawca nie musi
konsultowaæ zamiaru rozwi¹za-
nia umowy o pracê ze zwi¹zka-
mi zawodowymi.

5. W przypadku umowy o pracê
zawartej na czas okreœlony po-
rozumienie z pracownikiem
mo¿e byæ jedynym sposobem
pracodawcy na przedterminowe
rozstanie siê z nim. Trzeba bo-
wiem pamiêtaæ, ¿e tylko przy
zawieraniu umowy o pracê na
czas okreœlony, d³u¿szy ni¿ 6
miesiêcy, strony mog¹ przewi-
dzieæ dopuszczalnoœæ wcze-
œniejszego rozwi¹zania tej umo-
wy za dwutygodniowym wypo-
wiedzeniem. Pracodawcom zda-
rza siê zapomnieæ o takim za-
strze¿eniu w umowie lub zawie-
raæ umowy o pracê na czas okre-
œlony krótszy ni¿ 6 miesiêcy, a
wtedy, zasadniczo, umowa taka
wi¹¿e strony a¿ do koñca pier-
wotnie uzgodnionego terminu
jej obowi¹zywania.

Dopiero po uwzglêdnieniu
wszystkich podanych wy¿ej oko-
licznoœci pracownik mo¿e podj¹æ w
pe³ni przemyœlan¹ decyzjê co do
sposobu rozstania z dotychczaso-
wym pracodawc¹, która najlepiej
bêdzie odpowiada³a jego interesom.

Karol Jokiel

Tekst pochodzi z serwisu
prawo-pracy.pl.

Wypowiedzenie czy
porozumienie z pracodawc¹?

Wynagrodzenie za czas niezdol-

noœci do pracy dla pracownika

po 50. roku ¿ycia bêdzie wyp³a-

cane tylko przez 14 dni!

Na podpis Prezydenta oczekuje
ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o
zmianie ustawy o promocji zatrud-
nienia 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 wy-
nikaj¹ z tej ustawy, firmy zatrud-
niaj¹ce osoby w wieku powy¿ej 50
lat mog¹ spodziewaæ siê wkrótce
oszczêdnoœci w razie choroby ta-
kiego dojrza³ego pracownika.

Dotychczasowe przepisy Kodek-
su pracy w art. 92 § 1 zobowi¹zy-
wa³y pracodawcê do wyp³aty wy-
nagrodzenia za czas niezdolnoœci do
pracy za chorobê pracownika trwa-
j¹c¹ ³¹cznie do 33 dni w ci¹gu roku.

Po nowelizacji Kodeks pracy
bêdzie nakazywa³ pracodawcy
uwzglêdniaæ wiek pracownika.
Pracownik, który zachoruje po
roku kalendarzowym, w którym
ukoñczy³ 50. rok ¿ycia, otrzyma od
pracodawcy wynagrodzenie za
czas niezdolnoœci do pracy tylko
przez 14 dni. Od 15. dnia wyp³atê
zasi³ku chorobowego przejmie
ZUS.

Przepisy obejm¹ pracowników,
którzy zachoruj¹ najwczeœniej w
dniu wejœcia w ¿ycie nowelizacji
ustawy zatrudnieniowej.

Ci, którzy wczeœniej zachoruj¹,
niestety, bêd¹ objêci jeszcze starym
systemem, gdy¿ o zastosowaniu
nowych przepisów decydowaæ bê-
dzie moment powstania niezdolno-
œci do pracy.

Dorota Kriger

Zasi³ek chorobowy dla

pracowników po 50. roku ¿ycia

– nowe przepisy

Tekst pochodzi z serwisu
prawo-pracy.pl.
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Minimalne wynagrodzenie za pracê (od 1 stycznia 2009 r.): 1.276 z³

Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie (w III kwartale 2008 r.):
2.968,55 z³

Zasi³ek dla bezrobotnych (od 1 czerwca 2008 r.): 551,80 z³

Najni¿sza emerytura (od 1 marca 2008 r.): 636,29 z³

Emerytury - kwota bazowa (2007 r.): - 2.275,37 z³

Przychód niezmniejszaj¹cy œwiadczeñ emerytów, którzy nie ukoñ-
czyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mê¿czyŸni): do 2.078,00 z³ (równowar-
toœæ 70% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w III kwartale
2008 r.)

Przychód zmniejszaj¹cy œwiadczenia emerytów, którzy nie ukoñczy-
li 60 lat (kobiety) i 65 lat (mê¿czyŸni): powy¿ej 2.078,00 z³ do 3.859,20
z³ (od 70% do 130% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w
III kwartale 2008 r.)

Przychód zawieszaj¹cy wyp³atê œwiadczenia emerytów, którzy nie
ukoñczyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mê¿czyŸni): powy¿ej 3.859,20 z³
(powy¿ej 130% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w III
kwartale 2008 r.)

Renta z tytu³u ca³kowitej niezdolnoœci do pracy i renta rodzinna (od
1 marca 2008 r.): 636,29 z³

Renta z tytu³u czêœciowej niezdolnoœci do pracy (od 1 marca 2008 r.):
489,44 z³

Renta z tytu³u ca³kowitej niezdolnoœci do pracy w zwi¹zku z wypad-
kiem przy pracy lub chorob¹ zawodow¹ oraz renta rodzinna wypad-
kowa (od 1 marca 2008 r.): 763,55

Renta z tytu³u czêœciowej niezdolnoœci do pracy w zwi¹zku z wypad-
kiem przy pracy lub chorob¹ zawodow¹ (od 1 marca 2008 r.): 587,33

Kryteria dochodowe uprawniaj¹ce do œwiadczeñ z pomocy spo³ecz-
nej (od 1 paŸdziernika 2006 r.): 477 z³ - dla osoby samotnie gospoda-
ruj¹cej) i 351 z³ (dla osoby w rodzinie)
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Dru¿yna „Sapa-Biopaliwa”

zajê³a I miejsce w czwartej

edycji Pucharu Polski Górni-

ków i Energetyków, rozgry-

wanym w hali MCKiS w Ja-

worznie.

W fina³owym meczu turnieju,
rozstrzygniêtym przez rzuty kar-
ne, "Sapa-Biopaliwa" pokona³a
zespó³ z Zak³adu Górniczego
"Rudna".

O trzecie miejsce rywalizowa³y
dru¿yny z KWK "Pniówek" oraz z
Zak³adu Górniczego "Janina". I w
tym przypadku regulaminowy czas
spotkania nie przyniós³ rozstrzy-
gniêcia i wynik meczu ustali³y rzu-
ty karne, w których skuteczniejsi
okazali siê zawodnicy z kopalni
"Pniówek".

Ogó³em w turnieju uczestniczy-
³o 10 dru¿yn reprezentuj¹cych za-

k³ady z bran¿y górniczej i energe-
tycznej. Podczas uroczystoœci wrê-

Wylicytuj spodenki solidar-

noœciowego mistrza œwiata w

boksie Damiana Jonaka, a

wspomo¿esz najubo¿sze

dzieci!

Katowicka redakcja Echo Mia-
sta organizuje internetow¹ aukcjê
charytatywn¹, z której dochód zo-

stanie przeznaczony na rzecz ligi
pi³karskiej, w której bêd¹ uczest-
niczyæ dru¿yny prowadzone przez
organizacje przeciwdzia³aj¹ce mar-
ginalizacji spo³ecznej dzieci. Ju¿
dziœ wiadomo, ¿e w lidze zagra co
najmniej 9 dru¿yn. Koszt wyposa-
¿enia jednej to 669 z³, które trzeba
wydaæ na stroje, pi³ki, pacho³ki i
inne elementy niezbêdne do prze-
prowadzenia pi³karskiego trenin-

gu. Pieni¹dze za wylicytowane
przedmioty trafiaj¹ bezpoœrednio
na konto Katolickiej Fundacji
Dzieciom w Parafii œw. Aposto³ów
Piotra i Paw³a w Katowicach.

Oprócz spodenek Jonaka mo¿na
te¿ m. in. wylicytowaæ bluz¹ ho-
kejow¹ Mariusza Czerkawskie-

go, koszulkê Jana Furtoka, kolek-

cjonerski maksisingiel Anny Ma-

rii Jopek pt. "Cisza na skronie, na
powieki s³oñce" z autografami ar-
tystki i jej mê¿a - Marcina Ky-

dryñskiego oraz t-shirty zespo³u
Feel z podpisem Piotra Kupichy.

 Aukcja potrwa do 28 stycznia.
Jej adres mo¿na znaleŸæ na stronie
Œl¹sko-D¹browskiej "Solidarno-
œci" www.solidarnosc-kat.pl.

wg

10 lat temu, po wprowadze-

niu trójstopniowego podzia-

³u administracyjnego, na ma-

pie Polski pojawi³o siê po-

nownie województwo œl¹-

skie. W jego sk³ad wesz³y

by³e województwa: katowic-

kie, bielskie i czêstochow-

skie.

Podczas uroczystej sesji Sejmi-
ku Wojewódzkiego, zorganizowa-
nej z tej okazji na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Œl¹-
skiego, prof. Jacek Wódz powie-
dzia³ m.in., ¿e budowa samorz¹d-
noœci rozpoczêta przed dekad¹
przyczyni³a siê w istotny sposób do
rozwoju spo³eczeñstwa obywatel-
skiego. Dziêki temu decyzje, któ-
re zapadaj¹ w imieniu spo³eczno-
œci lokalnych, w znacznym stopniu
przyczyniaj¹ siê do poprawy jako-
œci ¿ycia. Integracja ziem wchodz¹-
cych w sk³ad województwa œl¹-

W trakcie meczów zawodnicy zaprezentowali imponuj¹ce

umiejêtnoœci pi³karskie

Aukcja
dla m³odych pi³karzy

We wtorek 20 stycznia spodenki Damiana Jonaka

na portalu allegro.pl wyceniano na 69,5 z³.

10 lat Województwa Œl¹skiego

Górnicy i energetycy

rywalizowali na boisku

skiego, przy zachowaniu ich to¿-
samoœci jest sukcesem - podkreœla³

prof. Jacek Wódz. Natomiast pro-
fesor Ryszard Kaczmarek omó-

wi³ dzieje kszta³to-
wania siê œl¹skiej
samorz¹dnoœci i
granic wojewódz-
twa, pocz¹wszy od
odzyskania niepod-
leg³oœci.

Jubileusz by³
okazj¹ do podsumo-
wania dekady Sa-
morz¹du Woje-
wódzkiego, jego
roli i zadañ. Obecnie
jednym z prioryte-
tów jest jak najlep-
sze wykorzystanie
œrodków unijnych i
zmiana wizerunku
regionu wœród jego
mieszkañców i w
kraju.

Red.

Na najwy¿szym podium w turnieju stanê³a dru¿yna „Sapa-Biopaliwa”

czania nagród gratulacje wszyst-
kim zawodnikom z³o¿y³ Walde-

mar Sopata, przewodnicz¹cy "So-
lidarnoœci"  Po³udniowego Koncer-

nu Wêglowego z Zak³adu Górni-
czego "Sobieski", która wraz z

jaworznickim Klu-
bem Mini Pi³ki No¿-
nej oraz MCKiS Ja-
worzno, zorganizo-
wa³a imprezê.

Turniej obserwo-
wa³ Bogdan Biœ,
wiceprzewodnicz¹-
cy Œl¹sko-D¹brow-
skiej "S", która
ufundowa³a jedn¹ z
nagród.

- Serdecznie dziê-
kujemy wszystkim
sponsorom i lu-
dziom zaanga¿owa-
nym w organizacjê
rozgrywek pi³kar-
skich oraz kibicom,
którzy gor¹co do-

pingowali zawodników - powie-
dzia³ po zakoñczeniu turnieju Wal-
demar Sopata.

B.G.


