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REKLAMA

„Solidarnoœæ” chce nowego Okr¹g³ego Sto³u

Liderzy „Solidarnoœci” ze Œl¹ska apeluj¹ do premiera o nowy Okr¹g³y Stó³.
– Jeœli wci¹¿ nie bêdzie z nami dialogu, to pozostan¹ nam rozwi¹zania si³owe,
a tego nie chcemy – ostrzegaj¹.
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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. Wniebo-
wziêcia Najœwiêtszej Marii Panny w Wodzis³awiu
Œl¹skim odprawiona zostanie Msza œw. urodzinowa
za œp Grzegorza Kolosê. Zapraszamy Komisje
Zak³adowe „S” wraz z pocztami sztandarowymi.

Krótko

Komunikat dla Komisji

Zak³adowych
Komisje nieposiadaj¹ce numeru Regon i NIP oraz niesk³a-

daj¹ce aktualnej ankiety informacyjnej, analizy sk³adek, nie
otrzymaj¹ 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 wy-
ników, informacji dodatkowej - za³¹czniki do CIT-8 oraz inne
(zak³adka: Dokumenty do pobrania).

Teresa Faber
G³ówna Ksiêgowa Zarz¹du Regionu

Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ”

9,5 proc...
... wynios³o w Polsce na koniec 2008 r. bezrobocie. Liczba zarejestro-

wanych bezrobotnych w koñcu grudnia wynios³a 1.473,8 tys. osób, czyli
wzros³a o 75,3 tys. (5,4%) wobec poprzedniego miesi¹ca i spad³a o 15,6%
w stosunku do grudnia 2007 r.

Wed³ug przyjêtego we wrzeœniu projektu bud¿etu na 2009 rok, stopa
bezrobocia wyniesie na koniec tego roku 9,1%, a na koniec 2009 roku -
8,5%. Ekonomiœci obawiaj¹ siê jednak, ¿e stopa bezrobocia bêdzie szyb-
ciej wzrastaæ, szczególnie w drugiej po³owie przysz³ego roku, ze wzglêdu
na coraz bardziej odczuwalne w Polsce efekty spowolnienia gospodar-
czego u naszych g³ównych partnerów handlowych.

Po 12 latach przerwy górnik
znów jest jednym z najbardziej pre-
sti¿owych zawodów w Polsce -
wynika z najnowszych badañ
CBOS-u. Wyprzedzaj¹ go jedynie
profesor uniwersytetu oraz stra¿ak.

Ostatni raz górnicy byli w czo-
³ówce najbardziej powa¿anych za-
wodów w kraju w 1996 roku. Po-
tem by³o ju¿ tylko gorzej. Choæ za-
wsze kojarzeni z ciê¿k¹ i bardzo
niebezpieczn¹ prac¹, górnicy sys-
tematycznie spadali w badaniach
CBOS-u. A¿ do 1999 roku, gdy za-
jêli szóste miejsce - zaledwie 57
proc. respondentów powiedzia³o
wtedy, ¿e zawód górnika wzbudza
ich szacunek.

- To by³ wyj¹tkowo z³y czas dla
bran¿y. Zaczê³y siê redukcje w ko-
palniach. Koledzy z Bia³egostoku
i £odzi pytali mnie, dlaczego gór-
nicy dostaj¹ odprawy, a pracowni-
cy PGR-ów czy zak³adów w³ókien-
niczych ju¿ nie - mówi profesor
Marek Szczepañski, socjolog z
Uniwersytetu Œl¹skiego.

Tymczasem najnowsze, opubli-
kowane w³aœnie przez CBOS ba-
dania sympatii zawodowych Pola-
ków przynios³y pod tym wzglêdem
prawdziw¹ rewolucjê. Górnik
znów jest jednym z najbardziej pre-
sti¿owych zawodów w kraju (78
proc. g³osów), ustêpuj¹c w rankin-
gu jedynie profesorowi uniwersy-
tetu i stra¿akowi, którzy otrzymali
po 84 proc. g³osów. W pierwszej
dziesi¹tce znaleŸli siê jeszcze: pie-
lêgniarka (77 proc.), lekarz (73
proc.), in¿ynier (71 proc.), nauczy-
ciel (70 proc.), tokarz i murarz (69
proc.), ksiêgowy (64 proc.) oraz
oficer zawodowy (63 proc.).

Socjologów te wyniki nie dzi-
wi¹, bo przez ostatnie miesi¹ce
wiele siê w górnictwie zmieni³o.
Wysokie kiedyœ zarobki górników
(siêgaj¹ce 5 tys. z³ brutto) przesta-
³y ju¿ raziæ, bo podwy¿ki by³y te¿
w innych przedsiêbiorstwach. Wê-
giel, do wydobycia którego trzeba
by³o dop³acaæ z pañstwowej kasy,
zacz¹³ osi¹gaæ rekordowe ceny. -
W koñcu spad³o te¿ to ca³e odium
PRL-u. Praca górnika przesta³a

kojarzyæ siê z niedostêpnymi dla
innych przywilejami, a zaczê³a z
codzienn¹ ciê¿k¹ harówk¹ za ca³-
kiem niewygórowane wynagro-
dzenie. Na znaczeniu straci³y te¿
górnicze zwi¹zki zawodowe. To
one sprawia³y, ¿e górnik by³ auto-
matycznie kojarzony z zadymia-
rzem - przekonuje profesor Jacek

Wódz i dodaje, ¿e zaczynamy do-
ceniaæ te¿ realny wysi³ek w³o¿ony
w pracê.

Specjaliœci podkreœlaj¹, ¿e na wi-
zerunek górników wp³ynê³y te¿
ostatnie katastrofy w kopalniach.
Przede wszystkim tragedia w ko-
palnia Halemba, gdzie œmieræ po-
nios³y 23 osoby, czy eksplozja w
kopalni Borynia, gdzie zginê³o sze-
œciu górników. - Ludzie po raz ko-
lejny zobaczyli, jak niebezpieczny
to zawód - przekonuje prof. Szcze-
pañski.

Ale najwiêksze wra¿enie zrobi³
prawdopodobnie kryzys energe-
tyczny i zakrêcenie na jakiœ czas
przez Rosjê kurka z gazem. Wielu
Polaków ponownie zaczê³o wtedy
doceniaæ znaczenie polskiego wê-
gla. - Przypomnieliœmy sobie, ¿e
ponad 95 proc. naszych elektrow-
ni pracuje w oparciu o wêgiel ka-
mienny - mówi prof. Szczepañski.
Gdy w 1995 roku przeprowadzi³
badania wœród uczniów szkó³ œred-
nich w naszym regionie, na pyta-
nie kim chc¹ byæ w przysz³oœci, ani
jeden z uczniów nie odpowiedzia³,
¿e górnikiem. - Przepuszczam, ¿e
dziœ wyniki by³yby ju¿ inne - mówi
prof. Szczepañski.

W zesz³ym roku Kompania Wê-
glowa, najwiêksza górnicza firma
w Europie, przyjê³a do pracy 8 tys.
osób, ale zainteresowanie by³o
du¿o wiêksze, bo zg³osi³o siê a¿ 23
tys. chêtnych. W tym roku pracê w
kopalniach Kompanii znajdzie
oko³o 4 tys. nowych ludzi. - Spo-
dziewamy siê, ¿e podañ bêdzie tyle
samo co w 2008 roku albo i wiê-
cej. Na brak chêtnych nie mo¿emy
narzekaæ - przyznaje Zbigniew

Madej, rzecznik Kompanii Wêglo-
wej.

BT Jastrzêbie Zdrój
22 stycznia zorganizowane zo-

sta³o spotkanie przedstawicieli ko-
misji zak³adowej NSZZ "Solidar-
noœæ" z Miejskiego Zarz¹du Nie-
ruchomoœci i kierownika BT Da-

nuty Jemio³o z wiceprezydentem
miasta Krzysztofem Baradzie-

jem na temat zmian w ponadza-
k³adowym uk³adzie zbiorowym
pracy.

***
26 stycznia odby³o siê zebranie

Sekcji Terenowej NSZZ „S” Mia-
sta i Powiatu Wodzis³aw Œl¹ski. -
W trakcie spotkania omówiona
zosta³a sytuacja w mieœcie oraz
problemy zwi¹zane z funkcjono-
waniem Biura i Sekcji Terenowej
- mówi Danuta Jemio³o.

Natomiast 27 stycznia zorgani-
zowane zosta³o pierwsze po wrze-
œniowych wyborach uzupe³niaj¹-
cych spotkanie zarz¹du sekcji z
prezydentem Wodzis³awia Œl¹-
skiego poœwiêcone sytuacji spo-
³eczno-gospodarczej w mieœcie.

BT Katowice
26 i 27 stycznia w siedzibie Œl¹-

sko-D¹browskiej "Solidarnoœci"
odby³o siê dwudniowe szkolenie
stacjonarne dla komisji zak³ado-
wych z obszaru dzia³ania BT po-

œwiêcone radom pracowników.
Szkolenie prowadzili Jadwiga

Piechocka i Krzysztof Hus z Biu-
ra ds. Rozwoju i Szkoleñ Zwi¹z-
kowych oraz Wspó³pracy Zagra-
nicznej, którzy szczegó³owo omó-
wili ustawê o radach pracowni-
ków i rolê rady w procesie restruk-
turyzacji zak³adu.

BT Zabrze
23 stycznia odby³o siê posiedze-

nie Powiatowej Rady Zatrudnie-
nia, w którym uczestniczy³ kie-
rownik biura Lech Moæko. -
Omówiony zosta³ plan naborów
na przysz³y rok szkolny obejmu-
j¹cy nowe kierunki kszta³cenia
zawodowego takie jak: technik
handlowiec, technik logistyk, tech-
nik ¿ywieniowy i technik kucharz,
które zostan¹ przedstawione prezy-
dentowi miasta do zatwierdzenia.
Omówiony zosta³ równie¿ plan
szkoleñ grupowych na 2009 r. -
mówi Lech Moæko.

W styczniu bez pracy na tere-
nie Zabrza pozostawa³o 5951
osób. Na nastêpnym posiedzeniu
Rady omówiona zostanie sytuacja
pracowników zwalnianych z po-
szczególnych zak³adów w zwi¹z-
ku z kryzysem.

22 stycznia (Gdañsk) Prezes IPN
Janusz Kurtyka zapowiedzia³
wspó³pracê z "Solidarnoœci¹" w ra-
mach Roku Niepodleg³oœci i Soli-
darnoœci. Jak powiedzia³ podczas
spotkania z Komisj¹ Krajow¹,
oczywiste jest, ¿e w tym i przy-
sz³ym roku dla  IPN strategicznym
partnerem w dzia³aniach edukacyj-
nych i naukowych jest w³aœnie
zwi¹zek. IPN planuje m. in. wy-
danie serii ksi¹¿ek, encyklopedii
"Solidarnoœci" czy piêciotomowej
syntezy dzia³añ "S". - To przedsiê-
wziêcia tak szeroko zakrojone, ¿e
dla ich dobrej realizacji konieczna
bêdzie wspó³praca zawodowych
historyków z szerokim gronem
spo³eczników i tutaj bardzo liczy-
my na wspó³pracê z regionalnymi
strukturami "S", zw³aszcza jeœli
chodzi o encyklopediê "S" - zapo-
wiedzia³ Kurtyka. Jednym ze
wspólnych przedsiêwziêæ bêdzie
równie¿ konferencja naukowa o
roli koœcio³a w odzyskaniu niepod-
leg³oœci, któr¹ "S" zaplanowana na
wiosnê tego roku.

***
23 stycznia (Gdañsk). Sekcja Kra-
jowa Oœwiaty i Wychowania
NSZZ "Solidarnoœæ" zaapelowa-
³a do prezydenta Lecha Kaczyñ-
skiego o zawetowanie przyjêtej
przez Sejm RP nowelizacji usta-
wy o systemie oœwiaty. Zdaniem
oœwiatowej "S" ustawa doprowa-
dzi do wyzbycia siê konstytucyj-
nej odpowiedzialnoœci pañstwa za
edukacjê, m.in. poprzez u³atwie-
nia prywatyzacyjne, ograniczenie
nadzoru kuratoryjnego, odchodze-
nie od narodowego charakteru na-
uczania historii i jêzyka polskie-
go, wprowadzanie przepisów o
obni¿eniu wieku szkolnego wbrew
opinii rodziców. Prezydium Sek-
cji zwróci³o siê do wszystkich
struktur "S" oœwiatowej o liczny
udzia³ w akcji protestacyjnej w
Warszawie w dniu g³osowania w
Sejmie weta prezydenta do usta-
wy oœwiatowej. Prezydium skie-
rowa³o tak¿e apel do zwi¹zków za-
wodowych w Europie o podjêcie
wspólnej walki z liberalnymi za-
miarami powszechnej prywatyza-
cji szkó³. Zwi¹zkowcy zaapelowa-
li o pilne opracowanie wspólnej
strategii solidarnych dzia³añ prze-
ciwko wszelakim formom prywa-
tyzacji szkó³, która doprowadzi do
segregacji edukacyjnej i spo³ecz-
nej uczniów, obni¿enia jakoœci
kszta³cenia dzieci i m³odzie¿y oraz
pogorszenia sytuacji zawodowej
nauczycieli.

***
27 stycznia (Warszawa). Kobiety
pracuj¹ce lub podejmuj¹ce pracê
bêd¹ obowi¹zkowo wykonywaæ
badania mammograficzne i cyto-
logiczne - zapowiada resort zdro-
wia. Odpowiednie zapisy znajd¹
siê w kodeksie pracy. Nowy obo-
wi¹zek ma obj¹æ kobiety w wieku
25-59 lat. Pracodawcy bêdzie je-
dynie przedstawiane zaœwiadcze-
nie o odbyciu badania, a nie jego
wynik. Koszt ich wykonania po-
kryje bud¿et. Z danych NFZ wy-
nika, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ
Polek nie korzysta z badañ profi-
laktycznych. Rocznie mammogra-
fiê wykonuje nieca³e 24 proc. ko-
biet, które powinny to zrobiæ, na-
tomiast cytologiê - niewiele ponad
7 proc. Eksperci tymczasem pod-
kreœlaj¹, ¿e badania profilaktycz-
ne to najtañsza metoda walki z no-
wotworami.

Górnikom w badaniach

znowu roœnie presti¿
(gazeta.pl, Tomasz G³ogowski, 27 stycznia 2009 r.)
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- Jakimi sukcesami na prze-

strzeni 10 lat mo¿e pochwaliæ

siê "S" z Opla?

Gdy rozpoczynaliœmy dzia³alnoœæ,
to œrednie pensje pracowników wy-
nosi³y 1250 z³ brutto. Obecnie,
dziêki naszym staraniom, œrednie
wynagrodzenia w zak³adzie wzro-
s³y do 3800 z³ brutto. To niew¹t-
pliwie nasz powa¿ny sukces. Z³a-
maliœmy równie¿ w fabryce mono-
pol jednej firmy ubezpieczeniowej.
Dziêki naszym staraniom korzyst-
niejsze ubezpieczenia oferuje pra-
cownikom z Opla konkurencyjne
towarzystwo ubezpieczeniowe.
Naturalnie, wybór firmy nale¿y do
zatrudnionych. Sukcesem zakoñ-
czy³y siê nasze d³ugie boje o funk-
cjonowanie w zak³adzie kasy za-
pomogowo-po¿yczkowej. "S" z
Opla bardzo prê¿nie dzia³a w struk-
turach Europejskiej Rady Zak³ado-
wej General Motors. Pocz¹tkowo
w tej strukturze byliœmy cz³onkiem
na prawach obserwatora. Pe³no-
prawne cz³onkostwo uzyskaliœmy
jeszcze przed wejœciem Polski do
Unii Europejskiej. To by³o dla nas
bardzo wa¿ne. Zale¿a³o nam, by
mieæ dostêp do informacji, a tak¿e
do decyzji w skali makro o naszym
ponadnarodowym przedsiêbior-
stwie.
Bardzo wa¿n¹ czêœci¹ naszej dzia-
³alnoœci jest dzielenie œrodków z
funduszu socjalnego wœród najbar-
dziej potrzebuj¹cych. Wiemy, ¿e
pracownicy bardzo to doceniaj¹.
Niejednokrotnie docieraj¹ do nas
informacje, ¿e opowiadaj¹ miêdzy
sob¹ o pomocy udzielonej dziêki
staraniom "S" osobom indywidu-
alnych. Nawet uda³o nam siê po-
zyskiwaæ dodatkowe œrodki na
konto funduszu socjalnego. Bardzo
istotne jest, ¿e w ci¹gu 10 lat do-
prowadziliœmy równie¿ do wzro-
stu znaczenia Spo³ecznej Inspek-
cji Pracy. Dziêki naszym staraniom
spo³eczny inspektor pracy zosta³
zatrudniony na etacie. W ten spo-

sób mo¿e zajmowaæ siê wy³¹cznie
sprawami zwi¹zanymi z bhp.

- Jednak nie wszystkie problemy

udawa³o wam siê rozwi¹zywaæ

w drodze negocjacji z praco-

dawc¹...

Rzeczywiœcie, w 2007 r. prowadzi-
liœmy dwa spory zbiorowe z pra-
codawc¹ o pod³o¿u p³acowym. O
zakoñczeniu pierwszego z nich

zdecydowa³ 2-godzinny strajk
ostrzegawczy. Wówczas w prote-
œcie zorganizowanym przez "S"
uczestniczy³o ponad 90 proc. za-
³ogi. Po tym strajku rozmowy z
dyrekcj¹ by³y zupe³nie inne. Do-
tychczas pracodawca nie by³ w sta-
nie niczego nam zaoferowaæ, po

proteœcie przeznaczy³ na podwy¿-
ki wynagrodzeñ wiêcej, ni¿ ¿¹da-
liœmy. W rozwi¹zaniu drugiego
sporu zbiorowego, strajk ostrze-
gawczy nie by³ ju¿ konieczny. Wy-
starczy³y same przygotowania do
ewentualnego protestu, a dyrekcja
ca³kowicie zmieni³a front. "S" z
Opla bra³a równie¿ udzia³ w ak-
cjach poparcia na rzecz pracowni-
ków z wielu polskich przedsiê-
biorstw. W geœcie poparcia prote-
stowaliœmy równie¿ wraz z pra-
cownikami zamykanego portugal-
skiego zak³adu General Motors.
- S³ysza³am, ¿e nawet pracodaw-

cy bardzo pozytywnie oceniaj¹

dzia³alnoœæ "S" w Oplu...

Pracodawcy licz¹ siê z naszym zda-
niem i zdaj¹ sobie sprawê, ¿e maj¹
bardzo powa¿nego partnera po dru-
giej stronie negocjacyjnego sto³u.
Zrzeszony w Konfederacji Praco-
dawców Micha³ Kuszyk,  który w

2007 r. by³ mediatorem w naszym
sporze zbiorowym, powiedzia³ w
obecnoœci dyrekcji, ¿e z takimi
zwi¹zkowcami, jak w Oplu, to on
chcia³by zawsze negocjowaæ.  Do-
datkowo, fakt, ¿e nasz przewodni-
cz¹cy S³awek Ciebiera zosta³ wi-
ceprzewodnicz¹cym Œl¹sko-D¹-

Z jubileuszem 10-lecia dzia³al-
noœci "S" w gliwickim Oplu zbie-
g³o siê zorganizowane w zak³adzie
posiedzenie Regionalnej Sekcji
Motoryzacji NSZZ "S" i Sekcji
Krajowej Motoryzacji NSZZ "S'.
Zwi¹zkowcy dyskutowali na temat
aktualnej sytuacji w bran¿y moto-
ryzacyjnej. Uwagê poœwiêcili rów-
nie¿ sposobom przeciwdzia³ania
ewentualnym sytuacjom, w któ-
rych pracodawcy próbowaliby wy-
korzystaæ kryzys finansowy do
ograniczenia praw pracowniczych.

W stanowisku, wystosowanym
do premiera RP Donalda Tuska,
odwo³ali siê do za³o¿eñ przyjêtych
przez Komisjê Europejsk¹ i przy-
pomnieli, ¿e walka z recesj¹ powin-

W 2007 r. za³oga Opla uczestniczy³a w 2-godzinnym strajku
ostrzegawczym zorganizowanym przez „Solidarnoœæ”.

Protest doprowadzi³ do podwy¿ek wynagrodzeñ

na opieraæ siê na zasadach solidar-
noœci i sprawiedliwoœci spo³ecznej
oraz koncentrowaniu siê na ochro-
nie miejsc pracy i pomocy dla naj-
bardziej poszkodowanych przez kry-
zys. Zdaniem zwi¹zkowców, warun-
kiem koniecznym do przezwyciê¿e-
nia przesilenia gospodarczego jest
przyjêcie uzgodnionego z partnera-
mi spo³ecznymi wielop³aszczyzno-
wego pakietu antykryzysowego. Jed-
nym z jego za³o¿eñ powinno byæ
zwiêkszanie si³y nabywczej, wp³y-
waj¹cej na wzrost popytu wewnêtrz-
nego i automatycznie stymuluj¹cej
wzrost produkcji. W dokumencie "S"
domaga siê m.in. pilnego przedsta-
wienia przez rz¹d RP rzetelnej infor-
macji na temat zagro¿eñ dla Polski,

S¹ gotowi do konsultacji
wynikaj¹cych z globalnego kryzy-
su, reaktywowania podzespo³u d.s.
motoryzacji przy ministrze pracy i
poltyki spo³ecznej, w celu konsul-
tacji i monitoringu wszelkich rz¹-
dowych dzia³añ antykryzysowych
oraz skutecznego ograniczania wy-
korzystywania "walki z kryzysem"
do niekorzystnych dla pracowni-
ków zmian w prawie pracy i obni-
¿ania im wynagrodzeñ w trakcie
obowi¹zywania zawartej wczeœniej
umowy o pracê.

Rada SKM NSZZ "S" zadekla-
rowa³a równie¿ gotowoœæ podjêcia
rozmów i uczestniczenia w konsul-
tacjach na temat przygotowywa-
nych przez rz¹d dzia³añ wspieraj¹-
cych walkê z kryzysem.           B.G.

S³awomir Ciebiera, za³o¿yciel

i przewodnicz¹cy "S" w Opel

Polska w Gliwicach:

- Pocz¹tkowo "S" w Opel Pol-
ska liczy³a 70 cz³onków. Obecnie
zrzesza 1200 osób na
3700 zatrudnionych i
jest najpotê¿niejsz¹ or-
ganizacj¹ zwi¹zkow¹ w
zak³adzie. Z perspekty-
wy 10 lat za³o¿enie "S"
w Oplu by³o doœæ aneg-
dotyczne. Gdy koncern
pojawi³ siê na polskim
rynku, pracodawca,
chc¹c ¿ebyœmy siê poznali, zacz¹³
organizowaæ dla za³ogi spotkania
integracyjne. Wczeœniej podczas
szkoleñ dok³adnie wyprano nam
mózgi. Wmawiano nam, ¿e Opel
to wspania³y zak³ad, w którym naj-
wa¿niejszy jest cz³owiek. Nastra-
ja³o nas to bardzo euforycznie. Jed-
nak z czasem, w³aœnie na spotka-
niach integracyjnych, zaczêliœmy
wymieniaæ uwagi, ¿e to wszystko
nie funkcjonuje tak œwietnie, jak
nam pocz¹tkowo wmawiano. So-
cjal by³ niez³y, ale zdawaliœmy so-

bie sprawê, ¿e wielu z nas pracuje
w warunkach szkodliwych, nato-
miast pracodawca od pocz¹tku za-
pewnia³, ¿e jest inaczej. Trzeba
by³o to sprawdziæ, a sprawdziæ

móg³ tylko zwi¹zek za-
wodowy. W grudniu
1998 r. nasz ówczesny
dyrektor na spotkaniu
szefów zak³adów Ge-
neral Motors w Detroit
mówi³, ¿e w gliwickim
Oplu stworzone zo-
stan¹ takie warunki, ¿e
¿aden zwi¹zek zawo-

dowy nie bêdzie mia³ tu prawa
bytu. Dok³adnie miesi¹c póŸniej,
18 stycznia 1999 r. zarejestrowa-
liœmy w Zarz¹dzie Regionu zak³a-
dow¹ "S". Za za³o¿enie zwi¹zku
by³em na pocz¹tku mobbingowa-
ny. Nie mieliœmy pomieszczenia
zwi¹zkowego, a moje biurko usta-
wione zosta³o na wprost dyrekto-
ra personalnego. Ale mia³o to
swoj¹ dobr¹ stronê, bo dziêki temu
wiêkszoœæ czasu spêdza³em w ha-
lach produkcyjnych, gdzie rozma-
wia³em z za³og¹.

Z Miros³awem RzeŸniczkiem, wiceprzewodnicz¹cym „Solidarnoœci” w gliwickim Oplu rozmawia
Beata Gajdziszewska.

browskiej "S" jest potê¿nym wy-
ró¿nieniem dla ca³ego naszego za-
k³adu.
- Jakie priorytety bêd¹ domino-

wa³y w dzia³alnoœci zwi¹zku w

obecnej, trudnej sytuacji bran-

¿y motoryzacyjnej?

Najwa¿niejsze dla nas bêdzie
utrzymanie miejsc pracy. Istotne
jest, by mia³y one odpowiednie
standardy bezpieczeñstwa oraz wy-

nagradzania. Od wielu lat obrona
godnej pracy jest dla nas prioryte-
tem. Trudna sytuacja w bran¿y nie
mo¿e trwaæ wiecznie. Jesteœmy
optymistami. Mamy nadziejê, ¿e
przed nami jeszcze bêd¹ kolejne
jubileusze, które obchodziæ bêdzie-
my w lepszej, ni¿ obecnie atmos-
ferze.
- Dziêkujê za rozmowê.

„Solidarnoœæ” w Oplu ma 10 lat
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O gotowoœæ do strajku gene-
ralnego zaapelowa³ do
wszystkich sekcji zrzeszo-
nych w Sekretariacie Górnic-
twa i Energetyki NSZZ „Soli-
darnoœæ” przewodnicz¹cy
Kazimierz Grajcarek, w trak-
cie zorganizowanej w Katowi-
cach III Sesji V Kongresu
SGiE.

Wskaza³, ¿e rz¹d niezwykle me-
chanicznie traktuje zwi¹zki zawo-
dowe i lekcewa¿y dialog spo³ecz-
ny. Przypomnia³, ¿e rz¹dz¹cy w
haniebny sposób pozbawili praw
do emerytur pomostowych pra-
cowników zatrudnionych w wa-

runkach szczególnych i szczegól-
nym charakterze.

- Przypuszczam, ¿e jeœli rz¹d nie
zawaha³ siê odebraæ ludziom naj-
ciê¿ej pracuj¹cym prawa do wcze-
œniejszych emerytur, to nie zawa-
ha siê równie¿ pozbawiæ górników
uprawnieñ, które gwarantuje im
ustawa górnicza. Nie chcemy wiê-
cej s³uchaæ, ¿e dobro partii, to do-
bro narodu, i ¿e wszystkiemu z³u
winien jest kryzys. Nie chcemy
kolejnej propagandy sukcesu. -
mówi³ szef SGiE.

Zebrani wyrazili obawy, ¿e rz¹d
bêdzie zmierza³ równie¿ do pozba-
wienia uprawnieñ zwi¹zków zawo-
dowych. Wskazali, ¿e uzasadnie-

- W walce z kryzysem kluczowa
jest wspó³praca, zarówno po-
szczególnych pañstw Unii, jak i
wszystkich partnerów spo³ecz-
nych - mówi³ podczas spotkania
z Piotrem Dud¹ unijny komisarz
Vladimir Spidla i zachêca³ "Soli-
darnoœæ" do wywierania nacisku
na rz¹d.

Do spotkania dosz³o w siedzibie Ko-
misji Europejskiej w Brukseli. Uczest-
niczy³ w nim równie¿ polski eurodepu-
towany i by³y premier Jerzy Buzek, któ-
ry w swoim wyst¹pieniu przypomina³
zaanga¿owanie czeskiego komisarza w
rozwi¹zanie wa¿nych dla Polski proble-
mów, m. in. pakietu klimatycznego. Roz-
mowy dotyczy³y jednak przede wszyst-
kim kryzysu finansowo-gospodarczego
ogarniaj¹cego Europê.

Równomiernie roz³o¿yæ
problemy

- W Polsce problemy maj¹ nie tylko
górnictwo i hutnictwo, ale równie¿ np.
motoryzacja. Sprawa jest powa¿na, bo
jedna osoba zwolniona z fabryki Opla
czy Fiata poci¹ga za sob¹ kolejne 3 oso-

by z zak³adów kooperuj¹cych. W wie-
lu firmach wprowadzane s¹ ogranicze-
nia w produkcji czy zatrudnieniu -
mówi³ Piotr Duda.

Szef Regionu Œl¹sko-D¹browskiego
zaznaczy³, ¿e "Solidarnoœæ" prowadzi
rozmowy z pracodawcami, tak by nie
dopuœciæ do najbardziej szkodliwych
dla za³ogi rozwi¹zañ. Minimalizacji
skutków kryzysu ma te¿ s³u¿yæ wyst¹-

pienie liderów "Solidarnoœci" do pre-
miera Tuska o zwo³anie nowego Okr¹-
g³ego Sto³u z udzia³em wszystkich part-
nerów spo³ecznych. - Nie mo¿e byæ tak,
¿e kryzys dotknie wy³¹cznie pracow-
ników, problemy musz¹ siê roz³o¿yæ
równomiernie - podkreœli³ Duda

- Mo¿emy mówiæ o kryzysie, nie ma
co do tego w¹tpliwoœci - przyzna³ cze-
ski komisarz. Jego zdaniem, dotkn¹³ on
przede wszystkim budownictwo i trans-
port oraz wszystkie pokrewne bran¿e,
np. hutnictwo i górnictwo. Zgodnie z
szacunkami Komisji Europejskiej, bez-
robocie w krajach Unii wzroœnie w 2009
r. o ok. 2 proc. - Oceniamy ¿e kryzys
osi¹gnie apogeum za ok. 4 miesi¹ce. Ju¿
jednak teraz obserwujemy drobne sy-
gna³y poprawy i pozytywne zmiany -
zaznaczy³ Spidla. Podkreœli³, ¿e w roz-
wi¹zywaniu problemów kluczowa jest
wspó³praca, zarówno poszczególnych
pañstw Unii, jak i wszystkich partne-
rów spo³ecznych. - ̄ aden rz¹d sam so-
bie nie poradzi.

Unia zmienia prawo
Unijne w³adze przygotowa³y ju¿

pierwsze rozwi¹zania prawne s³u¿¹ce

poprawie sytuacji pracowników i przed-
siêbiorstw. Wœród nich m. in. prostsze
korzystanie ze œrodków unijnych oraz
dyrektywy unijne: zmieniona o euro-
pejskich radach zak³adowych czy nowa
o pracownikach najemnych. Ta ostat-
nia ma s³u¿yæ poprawie sytuacji na ryn-
ku pracy pracowników tymczasowych.

- Na wdro¿enie tej dyrektywy trzeba
poczekaæ. Teoretycznie to s¹ 2 lata, ale
jeœli "Solidarnoœæ" bêdzie naciskaæ na
rz¹d, to mo¿e to zaj¹æ np. rok - powie-
dzia³ Spidla.

Piotr Duda przypomnia³, ¿e nasz re-
gion jest szczególny, jeœli chodzi o bez-
robocie. Wynosi ono u nas od kilku do
a¿ 14 proc. -W niektórych zak³adach
szykuj¹ siê du¿e zwolnienia grupowe.
To nie s¹ cyfry i procenty, ale konkretni
ludzie, rodziny i dramaty. Dlatego pañ-
stwo powinno pomóc pracodawcom
przetrwaæ, bo w innym przypadku taka
pomoc bêdzie potrzebna, tylko w po-
staci zasi³ków - podkreœla³ przewodni-
cz¹cy Zarz¹du Regionu.

Czeski komisarz przyzna³ mu racjê,
zaznaczy³ jednak, ¿e najgorszym roz-
wi¹zaniem jest bronienie straconych
pozycji. - Trzeba broniæ marynarzy, a
nie statku. Wiêc mo¿e czasem nie war-
to na si³ê broniæ zak³adu pracy, tylko
zadbaæ o ludzi.        Wojciech Gumu³ka

23 i 24 stycznia przed  Hut¹
Cynku Miasteczko Œl¹skie
odby³y siê akcje protestacyj-
ne w obronie zak³adu. W pi-
kietach wziêli te¿ udzia³ pra-
cownicy i zwi¹zkowcy z in-
nych zak³adów pracy znajdu-
j¹cych siê w trudnej sytuacji
m.in. z Tarnowskich Gór i z
Krupskiego M³yna.

W trakcie pikiet pracownicy
HCM domagali siê przede wszyst-
kim utrzymania produkcji w hucie,
a tym samym istnienia zak³adu i
odwo³ania prezesa Tadeusza Ko-

ska, który podczas 24 dni zarz¹-
dzania zak³adem  mówi³ jedynie o
jego  likwidacji.

Oba ¿¹dania zosta³y spe³nione.
Tadeusz Kosek nie pe³ni ju¿ funk-
cji prezesa, a hucie ma pomóc To-
warzystwo Finansowe Silesia i
Zak³ady Górniczo-Hutnicze "Bo-
les³aw" w Bukownie, które w ci¹-
gu najbli¿szych trzech miesiêcy
zajm¹ siê m.in. op³aceniem ener-
gii i zakupem surowców. Nato-

miast Towarzystwo Finansowe Si-
lesia przejmie sp³acanie kredytu.

- W ci¹gu najbli¿szych dni ma

zostaæ równie¿ opracowany plan
naprawczy oraz porozumienie pro-
cesu ratunkowego dla huty - mówi

Jan Jelonek przewodnicz¹cy za-
k³adowej "Solidarnoœci".

Pracownicy zdaj¹ sobie sprawê,
¿e restrukturyzacja zak³adu mo¿e
za kilka miesiêcy oznaczaæ reduk-

cjê etatów. - Na razie nic wiêcej nie
mo¿emy powiedzieæ, cieszymy siê,
¿e uda³o siê uratowaæ zak³ad. Jego

Widmo likwidacji

huty wstrzymane

Marynarze

wa¿niejsi od statku

likwidacja oznacza³aby utratê
miejsce pracy dla ponad 1000 osób
i powa¿ne problemy dla koksowni

Zabrze, g³ównego dostawy koksu
- mówi Jan Jelonek.

Agnieszka Konieczny

Podczas pikiety pracownicy
Huty Cynku Miasteczko Œl¹skie
przekazali prezesowi zak³adu
petycjê, w której za¿¹dali na-
tychmiastowych wyjaœnieñ w
sprawie likwidacji zak³adu.

- Niezrozumia³e jest dzia³anie
zarz¹du huty i pana prezesa, ¿e
w ci¹gu 20 dni rz¹dzenia dopro-
wadzi³ pan upadku huty. Jak
mo¿na nie staraæ siê o dofinan-
sowanie huty i jak mo¿na przez
w³asne zaniechanie doprowa-
dziæ do takiej sytuacji - czyta-
my w petycji przekazanej pre-
zesowi zak³adu. Pracownicy
domagaj¹ siê w niej natychmia-
stowego zaniechania dzia³añ
szkodz¹cych hucie i za³odze. -
Pana dzia³ania spowoduj¹ wie-
le tragedii rodzinnych i dlatego
nie pozwolimy na likwidacjê
miejsc pracy - podkreœlili pra-
cownicy huty.

23 i 24 stycznia przed siedzib¹ Huty Cynku
Miasteczko Œl¹skie protestowa³o siê ponad 500 pracowników

Pikietuj¹cy domagali siê odwo³ania prezesa Tadeusza Koska
i wstrzymania likwidacji zak³adu

niem tych niepokojów jest m.in.
rz¹dowy zamach na Kodeks pracy
oraz szykanowanie cz³onków "S",
poprzez np. obni¿anie im wynagro-
dzeñ.

- Nie chcia³bym, aby powtórzy³
siê 1981 rok, ale czy mo¿emy spo-
kojnie patrzeæ na to, co robi¹ poli-
tycy z naszymi kolegami, czy mo-
¿emy pozwoliæ na ³amanie praw
pracowniczych i zwi¹zkowych w
sprywatyzowanych firmach pañ-
stwowych? W tak trudnym czasie
musimy dzia³aæ razem. Jesteœmy to
winni cz³onkom naszego zwi¹zku
- powiedzia³ Kazimierz Grajcarek.

Beata Gajdziszewska

Bêdzie strajk generalny?

Piotr Duda wrêcza Vladimirowi Spidli upominki
- album o historii „Solidarnoœci” i figurkê œw. Barbary

Od 2004 roku jest czeskim komi-
sarzem przy Unii Europejskiej od-

powiedzialnym
za zatrudnienie,
sprawy spo³eczne
i równe szanse.
Jest doktorem hi-
storii. Jak sam

przyznaje, w latach 70. i 80. osoba
przyzwoita nie mog³a w Czechos³o-
wacji zrobiæ wielkiej kariery. Spidla
pracowa³ wtedy m. in. jako pracow-
nik tartaku, maszynista teatralny i
robotnik budowlany. Po zmianach
ustrojowych zosta³ pos³em do cze-
skiego parlamentu, wicepremierem
i szefem Czeskiej Partii Socjaldemo-
kratycznej. W 2002 r. stan¹³ na cze-
le rz¹du czeskiego. Ma 57 lat. Jest
¿onaty, ma dwóch synów.
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Katowice, 22.01.2009 r.

Pan

Donald Tusk

Premier RP

STANOWISKO

Szanowny Panie Premierze,
NSZZ "Solidarnoœæ", po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji go-

spodarczo-spo³ecznej na terenie Œl¹ska i Zag³êbia, a szczególnie w
sektorze górniczym, przemyœle ciê¿kim i motoryzacyjnym stwier-
dza, i¿ uwarunkowania gospodarcze zwi¹zane z ogólnoœwiatowym
kryzysem gospodarczym, maj¹ ju¿ bezpoœrednie prze³o¿enie na sy-
tuacjê spo³eczno-gospodarcz¹ Œl¹ska i Zag³êbia, a byæ mo¿e ca³ego
kraju.

Zapowiadane przez podmioty gospodarcze redukcje zatrudnienia,
obni¿ki wynagrodzeñ, rezygnacje z programów inwestycyjnych mog¹
skutkowaæ powa¿nymi konsekwencjami spo³eczno-gospodarczymi.
Niestety obserwujemy, ¿e jedynymi poci¹gniêciami "antykryzyso-
wymi" zapowiadanymi przez organy w³aœcicielskie podmiotów go-
spodarczych maj¹ byæ krótkowzroczne antypracownicze dzia³ania
kosztowe, na które "Solidarnoœæ" nigdy nie wyrazi zgody.

Równoczeœnie zauwa¿amy, ¿e dzia³ania koalicji rz¹dz¹cej i zapo-
wiadane szumnie "pakiety antykryzysowe" s¹ nieskoordynowane i
niespójne. Oparte maj¹ byæ na skrajnie liberalnych zasadach, tym
samym mog¹ nie uchroniæ polskiego spo³eczeñstwa i gospodarki przed
katastrofalnymi skutkami globalnego kryzysu gospodarczego.

Panie Premierze - czas porzuciæ politykê "propagandy sukcesu"!
Pora podj¹æ rzeczywiste dzia³ania na rzecz dobra polskiego spo³e-
czeñstwa i gospodarki.

Panie Premierze 20 lat temu po strajkach górników, hutników i
innych bran¿ rozpoczê³y siê obrady Okr¹g³ego Sto³u, które w konse-
kwencji znacz¹co zmieni³y oblicze systemu spo³eczno-gospodarcze-
go i politycznego w Polsce. W naszym przekonaniu istnieje pilna
potrzeba, aby wskrzesiæ idee Okr¹g³ego Sto³u. Dlatego te¿ apeluje-
my o zwo³anie rozmów z udzia³em wszystkich ugrupowañ politycz-
nych  i spo³ecznych, których celem bêdzie wypracowanie rzeczywi-
stych rozwi¹zañ antykryzysowych pozwalaj¹cych unikn¹æ negatyw-
nych skutków spo³ecznych.

Zasadniczymi obszarami wnioskowanych przez nas obrad powin-
ny byæ:
- zmiana systemu obci¹¿eñ podatkowych dla przedsiêbiorstw,
- okreœlenie zasad i ram pomocy publicznej dla przedsiêbiorstw o

strategicznym znaczeniu dla gospodarki,
- stworzenie docelowego modelu zmniejszenia obci¹¿eñ podatko-

wych dla obywateli.
Panie Premierze - jedynie pilne zwo³anie postulowanych przez nas

rozmów mo¿e uchroniæ obywateli przed negatywnymi skutkami kry-
zysu finansowo-gospodarczego. Apelujemy o odpowiedzialnoœæ w
obliczu kryzysu i otwarcie siê na dialog spo³eczny.

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

Kazimierz Grajcarek - Przewodnicz¹cy Sekretariatu
Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarnoœæ”

Dominik Kolorz - Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej
Górnictwa Wêgla Kamiennego NSZZ „Solidarnoœæ”

Do wiadomoœci:
1. Prezydent RP - Lech Kaczyñski
2. Przewodnicz¹cy Klubów Parlamentarnych

Liderzy „Solidarnoœci” ze
Œl¹ska apeluj¹ do premiera o
nowy Okr¹g³y Stó³. - Jeœli
wci¹¿ nie bêdzie z nami dia-
logu, to pozostan¹ nam roz-
wi¹zania si³owe, a tego nie
chcemy - ostrzegaj¹.

Na zorganizowanej 27 stycznia
konferencji prasowej Piotr Duda,
Dominik Kolorz i Kazimierz

Grajcarek poinformowali o prze-
s³aniu do Donalda Tuska apelu w

sprawie zwo³ania rozmów na temat
kryzysu gospodarczego. Podobnie
jak w 1989 r. wziêliby w nich

Narastaj¹cemu kryzysowi go-
spodarczemu poœwiêcone by³o
tez zesz³otygodniowe obrady Ko-
misji Krajowej NSZZ "Solidar-
noœæ". Zdaniem zwi¹zkowców
dotychczasowe dzia³ania rz¹du
wobec kryzysu s¹ niewystarcza-
j¹ce. Komisja Krajowa , odwo³u-
j¹c siê do za³o¿eñ przyjêtych
przez Komisjê Europejsk¹, uwa-
¿a, ¿e podstaw¹ dzia³añ pañstwa
powinny byæ:
• ochrona miejsc pracy,
• pomoc dla najubo¿szych i naj-

bardziej poszkodowanych
• utrzymanie si³y nabywczej

wp³ywaj¹cej na popyt we-
wnêtrzny

• realizowane w praktyce zasa-
dy solidarnoœci i sprawiedli-

woœci spo³ecznej umo¿liwiaj¹-
ce odbudowanie zaufania w
oparciu o dialog miêdzy partne-
rami.

Wszelkie dzia³ania w tym zakre-
sie powinny byæ wynegocjowane
z przedstawicielami pracowników
w drodze dialogu i wsparte syste-
mow¹ pomoc¹ pañstwa.

Zwi¹zkowcy przestrzegaj¹ jed-
noczeœnie przed dalsz¹ liberali-
zacj¹ rynku pracy i nieuzasadnio-
nymi u³atwieniami zwolnieñ pra-
cowników, w tym osób w wieku
przedemerytalnym, czy ogranicza-
niu uprawnieñ pracowniczych.
"Bêdziemy takim dzia³aniom sta-
nowczo przeciwni, poniewa¿ naru-
szaj¹ one poczucie bezpieczeñstwa
i w praktyce pog³êbi¹ kryzys i

„Solidarnoœæ” chce

nowego Okr¹g³ego Sto³u

zwielokrotni¹ jego negatywne
oddzia³ywania" - czytamy w
uchwale Komisji Krajowej.

Komisja Krajowa postanawia
rozpocz¹æ równie¿ kampaniê
"Solidarnoœæ na kryzys", której
celem jest mo¿liwie najwiêksza
ochrona pracowników przed ne-
gatywnymi skutkami spowolnie-
nia gospodarczego, zmniejszenie
ryzyka bezrobocia, a co za tym
idzie utraty wynagrodzenia, po-
nadto - zachêcenie pracowników
do wstêpowania do NSZZ "S" i
tworzenia nowych organizacji, by
zapewniæ sobie wiêksze poczucie
bezpieczeñstwa i mo¿liwoœci
wp³ywu na sytuacjê w zak³adzie
pracy.

Antykryzysowe propozycje
„Solidarnoœci” dla rz¹du:
- zmiana stawki podatku CIT do

15 proc. oraz podatku VAT do
19 proc.,

- obni¿enie podatku VAT na ar-
tyku³y ¿ywnoœciowe,

- wprowadzenie dla przedsiê-
biorców ulg podatkowych i in-
westycyjnych w zamian za
przedstawianie programów
gwarantuj¹cych zatrudnienie,

- zniesienie tzw. podatku Belki,
- obni¿enie najni¿szej stawki

podatku dochodowego dla
osób fizycznych do 17 proc.,

- zniesienie ustawy o negocja-
cyjnym systemie kszta³towa-
nia wynagrodzeñ,

- likwidacja podatku od dodat-
ku za pracê w porze nocnej,

- okreœlenie przez rz¹d kluczo-
wych sektorów polskiej go-
spodarki i udzielenie im po-
mocy publicznej,

- interwencyjne zakupy towa-
rów przez pañstwo, np. kok-
su,

- szybsze wykorzystanie fundu-
szy unijnych,

- zniesienie dywidendy od jed-
noosobowych spó³ek Skarbu
Pañstwa,

- obni¿enie akcyzy i obci¹¿eñ w
koñcowej cenie energii dla
przedsiêbiorstw.

- Rz¹d uznaje, ¿e w Polsce nie ma kryzysu i niepotrzebny
jest program ³agodzenia jego skutków - mówili podczas

konferencji prasowej liderzy „S” ze Œl¹ska

udzia³ politycy, pracodawcy,
zwi¹zkowcy i eksperci ekonomicz-
ni. Nawi¹zania do Okr¹g³ego Sto-
³u sprzed 20 lat s¹ szersze - tak jak
i wtedy pañstwu grozi powa¿ny
kryzys gospodarczy i konflikt rz¹d-
zwi¹zki zawodowe.

Bezrobocie to ludzie,
nie procenty

- Przera¿aj¹cy jest fakt, ¿e rz¹d
udaje, i¿ w Polsce kryzysu nie ma
i niepotrzebny jest program ³ago-
dzenia jego skutków. A tymczasem,

pod pretekstem kryzysu, organiza-
cje pracodawców, np.  Lewiatan,
d¹¿¹ do liberalizacji Kodeksu pra-
cy. Pracodawcy chc¹ m.in. wpro-
wadziæ indywidualne konta czasu
pracy, chc¹ rozliczaæ ten czas w
okresie d³u¿szym, ni¿ kwartalny,
obni¿aæ pensje w czasie kryzysu.
Dla nas takie dzia³ania s¹ niedo-
puszczalne  - mówi³ Piotr Duda.

Szef Œl¹sko-D¹browskiej "S"
podkreœli³, ¿e o zwolnieniach pra-
cowników lub o obni¿aniu im wy-
nagrodzeñ nie mo¿na decydowaæ
ustawowo na szczeblu ca³ego kra-
ju. Takie decyzje powinny byæ roz-

strzygane w zak³adach pracy, z
udzia³em pracodawców, organiza-
cji zwi¹zkowych i pracowników. -
Dla nas pod procentami bezrobo-
cia kryj¹ siê konkretne osoby, ich
rodziny i ludzkie tragedie. Nie do-
puœcimy do tego, by kryzysem w
Polsce obci¹¿ani byli wy³¹cznie
pracownicy. Ich zwalnianie spowo-
duje jednoczeœnie obci¹¿enie pañ-
stwowego garnuszka i spadek po-
pytu na rynku wewnêtrznym. To
grozi jego za³amaniem  - mówi³
Piotr Duda.

Doœæ propagandy sukcesu
Za ogromny problem "Solidar-

noœæ" uznaje te¿ ukrywanie przez
rz¹d rzeczywistych kosztów wpro-
wadzenia Pakietu Klimatyczno-
Energetycznego, który jest wpro-
wadzany niejako pod p³aszczykiem
walki z kryzysem. - My nie chce-
my konfrontacji, tylko prosimy o
uczciwy, rzetelny dialog spo³ecz-
ny. Jeœli rz¹d do niego nie przyst¹-
pi, to pozostaj¹ nam rozwi¹zania
si³owe, a my tego nie chcemy -
podkreœla³ przewodnicz¹cy Sekre-
tariatu Górnictwa i Energetyki
Kazimierz Grajcarek.

Skonsultowane z ekonomistami
antykryzysowe propozycje "S"
prezentowa³ szef górniczej "S" Do-
minik Kolorz. Wœród nich m. in.
obni¿enia podatków, likwidacja
tzw. neopopiwku i wprowadzenie
ulg inwestycyjnych i zakupów in-
terwencyjnych przez pañstwo.

- Spodziewamy siê, ¿e nasze pro-
pozycje antykryzysowe mog¹ zo-
staæ uznane za szaleñstwo, niema-
j¹ce nic wspólnego z gospodark¹

wolnorynkow¹ i przejrzyst¹ eko-
nomi¹, ale coraz wiêcej ekonomi-
stów twierdzi, ¿e na œwiecie trze-
ba wprowadzaæ kapitalizm z
ludzk¹ twarz¹. Doœæ ju¿ sztucz-
nych penisów, œwiñskich ryjów
oraz polityki propagandy sukcesu.
Wszyscy musimy zasi¹œæ do roz-
mów. W przeciwnym razie w kra-
ju dojœæ mo¿e nawet do strajku
generalnego - przestrzega³ Domi-
nik Kolorz.   Beata Gajdziszewska
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Od kilku tygodni ciep³¹ wodê
w Szpitalu Wielospecjalistycz-
nym w Jaworznie dodatkowo
podgrzewa 112 kolektorów
s³onecznych. Inwestycja ma
przynieœæ oszczêdnoœci i
zmniejszyæ zanieczyszczenie
œrodowiska na terenie miasta.

Nowoczesne kolektory zamonto-
wane zosta³y na dachu szpitalnej
kot³owni. W celu zminimalizowa-
nia przes³aniania rozmieszczone je
na oœmiorzêdowej konstrukcji.
Zadaniem kolektorów jest wspo-
maganie podgrzewania ciep³ej
wody u¿ytkowej i basenowej.

Dla potrzeb akumulacji ciep³a w
pomieszczeniach kot³owni zamon-
towane zosta³y trzy zasobniki
wody sieciowej o pojemnoœci 1500
dm3 oraz jeden zasobnik wspoma-
gania podgrzewania ciep³ej wody
o pojemnoœci 1000 dm3. Nad pra-
wid³owoœci¹ pracy ca³ego uk³adu
wspomagaj¹cego przygotowanie
ciep³ej wody u¿ytkowej oraz pod-
grzewania wody basenowej czuwa
w pe³ni zautomatyzowany system
regulacyjny, wraz z zamontowa-
nym licznikiem ciep³a.

- Liczymy, ¿e baterie s³oneczne

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

- Nie jest tak Ÿle, jak czasem
myœlimy - mówi Bogdan Cza-
pla, kierownik Sekcji Higieny
Wody w Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Katowicach i zapewnia, ¿e
woda, któr¹ spo¿ywamy jest
bardzo dobrej jakoœci i spe³-
nia wszystkie unijne wyma-
gania.

Pañstwowa Inspekcja Sanitarna
od lat nadzoruje poszczególne ele-
menty œrodowiska, wœród nich ja-
koœæ wody. W ubieg³ym roku in-
spekcja przebada³a ponad 9 tysiê-
cy próbek wody, pobranych z po-
nad 2 tysiêcy punktów kontrol-
nych. - Nieprawid³owoœci stwier-
dziliœmy tylko w kilku przypad-
kach - mówi Bogdan Czapla. Naj-
czêœciej by³y one zwi¹zane z wtór-
nym zanieczyszczeniem wody,
m.in. wyst¹pieniem zwi¹zków
¿elaza, które zmieniaj¹ barwê
wody, ale w rzeczywistoœci nie s¹
groŸne dla zdrowia i ¿ycia ludzi.

Badania prowadzone przez wo-
jewódzk¹ i powiatowe stacje sani-
tarno-epidemiologiczne dotycz¹
jakoœci wody przeznaczonej do
spo¿ycia przez ludzi, tej która p³y-
nie w naszych kranach i s³u¿y do
przygotowania posi³ków, celów
higienicznych oraz innych celów
domowych. - Badamy równie¿ ja-
koœæ wody u¿ywanej przez przed-
siêbiorstwa produkuj¹ce ¿ywnoœci.
Natomiast nie zajmujemy siê wod¹,
która zosta³a ju¿ podgrzana, w ta-
kim zakresie jak wod¹ zimn¹.
Sprawdzamy jedynie czy woda
taka nie zawiera bakterii z rodzaju
Legionella sp., które mog¹ zasie-
dlaæ instalacje zbiorowego zaopa-
trzenia w ciep³¹ wodê - dodaje
Bogdan Czapla.

Zasady sprawowania nadzoru
nad jakoœci¹ wody okreœla rozpo-
rz¹dzenie Ministra Zdrowia z 29
marca 2007r. w sprawie jakoœci
wody przeznaczonej do spo¿ycia
przez ludzi. Rozporz¹dzenie to
wskazuje, jakie elementy i z jak¹
czêstotliwoœci¹ maj¹ byæ spraw-
dzane oraz ile próbek nale¿y po-
bieraæ. - We wszystkich próbkach

badane s¹ takie same parametry
jakoœci wody, natomiast czêstotli-
woœæ badañ i iloœæ pobieranych
próbek uzale¿nione s¹ od wydaj-
noœci wodoci¹gu lub liczby miesz-
kañców w danej strefie zaopatrze-
nia - wyjaœnia Bogdan Czapla.

Rozporz¹dzenie wskazuje rów-
nie¿, jakie warunki woda musi
spe³niaæ i okreœla jej parametry mi-
krobiologiczne i fizyczno-che-
miczne. Normy wskazane przez
ministra s¹ identyczne z normami
unijnymi. - Zarówno ustawa o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i
zbiorowym odprowadzaniu œcie-
ków, jak i rozporz¹dzenie w spra-
wie jakoœci wody przeznaczonej do
spo¿ycia to pe³na implementacja
unijnych dyrektyw - dodaje kie-
rownik Sekcji Higieny Wody.

- Je¿eli badania wyka¿¹ niepra-
wid³owoœci wówczas podejmuje-
my natychmiastowe dzia³ania -
dodaje. Bogdan Czapla podkreœla,
¿e inspekcja sanitarna nie odpo-
wiada za jakoœæ wody. - We wszyst-

kich przypadkach za jakoœæ pro-
duktu odpowiada producent, w tym
przypadku przedsiêbiorstwa wodo-
ci¹gowe lub inne podmioty zajmu-
j¹ce siê produkcj¹ lub dystrybucj¹
wody - dodaje Czapla.

Natomiast poœrednio inspekcja
sprawdza równie¿ dzia³anie urz¹-
dzeñ do uzdatniania wody. - Wie-
my, jaka woda zostaje pobierana,
jakim procesom jest ona poddawa-
na w trakcie produkcji  i znamy
efekt koñcowy. Niestety, jakoœæ
nawet bardzo dobrego produktu
mo¿e pogorszyæ siê np. w sieci roz-
dzielczej. Pogorszenie to mo¿e byæ
spowodowane korozj¹ starych kil-
kudziesiêcioletnich sieci miejskich
czy osiedlowych. W ka¿dym przy-
padku stwierdzenia pogorszenia
jakoœci wody prowadzone s¹ dzia-
³ania administracyjne, nakazuj¹ce
doprowadzenie jakoœci wody do
stanu zgodnego z przepisami - pod-
kreœla kierownik Sekcji Higieny
Wody.

Chlorowe mity
Istotnym elementem podczas

nadzorowania jakoœci wody jest

badanie wody ujmowanej do celów
komunalnych.

- Badamy jakoœæ wody w zbior-
nikach wód powierzchniowych
oraz niektóre elementy procesu
uzdatniania, ¿eby wiedzieæ, czy
przebiegaj¹ one w sposób prawi-
d³owy - wyjaœnia Czapla.

Najwiêcej ujêæ wody w woje-
wództwie œl¹skim to ujêcia g³êbi-
nowe, ale najwiêcej wody pocho-
dzi z ujêæ powierzchniowych, któ-
re musz¹ spe³niaæ jedn¹ z trzech
kategorii wskazanych w rozporz¹-

Nasza woda spe³nia wszystkie normy

pokryj¹ nawet. 20 proc. zapotrze-
bowania szpitala na ciep³¹ wodê.
O dok³adnej wysokoœci zaoszczê-
dzonych œrodków finansowych z
tytu³u ogrzewania ciep³ej wody

bêdzie mo¿na mówiæ dopiero po
up³ywie kilku miesiêcy pracy ko-
lektorów s³onecznych. - mówi za-
stêpca prezydenta Jaworzna Da-

riusz Starzycki.

Nowoczesnoœæ,

oszczêdnoœæ i ekologia

dzeniu ministra œrodowiska. S¹ to
du¿e ujêcia, takie jak: Gocza³ko-

wice, Kobiernice Czaniec, Sosno-
wiec Maczki, Dzieækowice. -
Zwi¹zane z nimi stacje uzdatnia-
nia wody to bardzo du¿e i nowo-
czesne zak³ady produkcji wody,
wytwarzaj¹ce wodê najwy¿szej ja-
koœci - zapewnia Czapla.

W trakcie produkcji wody pro-
wadzone s¹ bardzo skomplikowa-
ne i nowoczesne procesy jej uzdat-
niania, np. ozonowania. Woda jest
równie¿ chlorowana. - To jedyny

Ca³kowity koszt inwestycji to
ponad 530 tys. z³.  Œrodki w³asne
szpitala wynios³y ponad 220 tys.
z³., natomiast 310 tys. z³. pocho-
dzi³o z po¿yczki z dotacj¹ udzie-

lonej przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Œrodowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach.

ak

Zastosowanie odnawialnych Ÿróde³ energii zmniejszy
obci¹¿enie œrodowiska na terenie Jaworzna

Wszystkie laboratoria Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach

posiadaj¹ akredytacjê Unii Europejskiej

sposób, który zapewnia trwa³e za-
bezpieczenie wody przed wtórnym
zanieczyszczeniem mikrobiolo-
gicznym. Wbrew powszechnej opi-
nii, je¿eli woda jest dobrej jakoœci
przed chlorowaniem, to substancje,
które mog¹ zagroziæ naszemu zdro-
wiu nie powstan¹. Wiêkszoœæ wody
na Œl¹sku przesy³ana jest na du¿e
odleg³oœci, wiêc zabezpieczenie jej
przed wtórnym zanieczyszczeniem
jest niezbêdne - wyjaœnia Bogdan
Czapla.

Bezpieczne k¹pieliska
Inspekcja kontroluje równie¿ ja-

koœæ wód rekreacyjnych w base-
nach i k¹pieliskach. Monitoring
jakoœci wody w k¹pieliskach pro-
wadzony jest od kwietnia do wrze-
œnia. - W województwie œl¹skim
znajduj¹ siê takie zbiorniki, w któ-
rych woda jest zawsze czysta -
mówi Bogdan Czapla. - Mamy
równie¿ dwanaœcie zbiorników,
które s¹ raportowane do Unii Eu-
ropejskiej, jako spe³niaj¹ce wszyst-
kie wymagania unijne. S¹ to m.in.
Pogorie i Paprocany. Kryte base-
ny k¹pielowe kontrolowane s¹
przez ca³y rok, natomiast sezono-
we tylko w okresie letnim.

Agnieszka Konieczny

W zesz³ym roku w laboratoriach inspekcji przebadanych
zosta³o ponad 9 tysiêcy próbek wody



PORADY PRAWNE 7Nr 4  (691) • 28 stycznia 2009 r.

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;

TYGODNIK ŒL¥SKO-D¥BROWSKI • ISSN 1732-3940 • Wydawca: Zarz¹d Regionu Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ” • Adres redakcji: 40-286 Katowice, ul. Floriana 7, tel. 032 253-72-54
Redaguje zespó³: Beata Gajdziszewska (Redaktor naczelny), Agnieszka Konieczny; Redaktor techniczny: Krzysztof WoŸniak; Sk³ad i ³amanie: Krzysztof WoŸniak • e-mail: tygodnik@solidarnosc-kat.pl
Reklama: ZR pok 204, tel. 032 353-84-25 wew. 204, e-mail: tygodnik.reklama@solidarnosc-kat.pl; Druk: Agora Poligrafia sp. z o.o., Tychy • Numer zamkniêto: 27 stycznia 2009 r.

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.

W artykule zosta³y przedstawione

nowe udogodnienia dla pracuj¹-

cych rodziców, które wesz³y w

¿ycie z dniem 1 stycznia 2009 r.

W roku 2009 i latach nastêpnych
czekaj¹ pracowników, a w szczegól-
noœci pracownice, istotne zmiany
dotycz¹ce ich uprawnieñ zwi¹za-
nych z rodzicielstwem.

Jest to efekt polityki prorodzinnej
pañstwa, zgodnie z któr¹ aktywni
zawodowo rodzice bêd¹ mogli ko-
rzystaæ z dodatkowych udogodnieñ.

Sejm w dniu 6 grudnia 2008 r.
uchwali³ ustawê o zmianie ustawy
Kodeks pracy oraz niektórych in-
nych ustaw. Zosta³a ona opubliko-
wana w Dzienniku Ustaw Nr 237,
poz. 1645. Zmiany wprowadzone t¹
ustaw¹ obowi¹zuj¹ od 1 stycznia
2009 r.

Zgodnie z nowym brzmieniem
art. 180 § 1 Kodeksu pracy – pra-
cownicy bêdzie przys³ugiwa³ urlop
macierzyñski w wymiarze:
• 20 tygodni w przypadku uro-

dzenia jednego dziecka przy
jednym porodzie,

• 31 tygodni w przypadku uro-
dzenia dwojga dzieci przy jed-
nym porodzie,

• 33 tygodni w przypadku uro-
dzenia trojga dzieci przy jednym
porodzie,

• 35 tygodni w przypadku uro-
dzenia czworga dzieci przy jed-
nym porodzie,

• 37 tygodni w przypadku uro-
dzenia piêciorga i wiêcej dzieci
przy jednym porodzie.

 Ta czêœæ urlopu macierzyñskie-
go, tak jak dotychczas, ma charak-
ter obligatoryjny.

Nowoœci¹ jest zaœ wprowadzony
dodatkowy urlop macierzyñski, z
którego bêdzie mo¿na korzystaæ fa-
kultatywnie, a który bêdzie przys³u-
giwa³ od roku 2010.

Wymiar takiego urlopu wynosiæ
bêdzie do 6 tygodni – przy urodze-
niu jednego dziecka, i do 8 tygo-
dni – w przypadku urodzenia wiê-
cej ni¿ jednego dziecka przy jed-
nym porodzie. Jednak¿e podany
wymiar to maksymalne d³ugoœci
urlopów, które bêd¹ przys³ugiwa-
³y dopiero od 2014 roku.

Wymiar urlopu fakultatywnego
bêdzie zwiêkszany etapami i w
okresie od 1 stycznia 2010 do 31
grudnia 2011 r. bêdzie on wynosi³
w przypadku jednego dziecka 2 ty-
godnie, a w przypadku wieloracz-
ków – 3 tygodnie, w latach 2012-
2013 odpowiednio – 4 i 6 tygodni,
a w roku 2014 docelowo – 6 i 8 ty-
godni.

Z urlopu takiego bêdzie mo¿na
skorzystaæ jednorazowo – bezpo-
œrednio po zakoñczeniu obligatoryj-
nej czêœci urlopu – w przeciwnym
razie prawo do niego przepadnie. O
wykorzystaniu urlopu decyduje pra-
cownik, sk³adaj¹c odpowiedni
wniosek na co najmniej 7 dni przed
rozpoczêciem planowanego urlopu.
Pracodawca jest zwi¹zany takim
wnioskiem i nie mo¿e odmówiæ
udzielenia tego urlopu.

Pracownica, zgodnie z now¹ re-
gulacj¹, bêdzie mog³a po³¹czyæ pra-
cê zawodow¹ (w wymiarze nie
wiêkszym ni¿ 1/2 wymiaru czasu
pracy) z jednoczesnym korzysta-
niem z urlopu macierzyñskiego do-
datkowego u tego samego praco-
dawcy.

Oprócz wymienionych ju¿ udo-
godnieñ ustawodawca zagwaranto-
wa³ 12-miesiêczny okres ochronny
przed wypowiedzeniem lub rozwi¹-
zaniem umowy pracownikom, któ-
rzy zamiast korzystaæ z urlopu wy-
chowawczego po urlopie macie-
rzyñskim zdecyduj¹ siê powróciæ
do pracy w ni¿szym wymiarze cza-
su.

Ponadto wprowadzono w ustawie
kolejn¹ nowoœæ – tzw. urlop ojcow-
ski, wynosz¹cy w latach 2010-2011
– 1 tydzieñ, a docelowo od roku
2012 – 2 tygodnie. Jeœli pracownik
nie wykorzysta urlopu do czasu
ukoñczenia przez dziecko 12 mie-
si¹ca ¿ycia – urlop ten przepadnie.

Ustawa reguluje tak¿e zmiany do-
tycz¹ce urlopów na warunkach
urlopu macierzyñskiego dla pra-
cownika, który przyj¹³ dziecko na
wychowanie jako rodzina zastêpcza
(z wyj¹tkiem rodziny zastêpczej za-
wodowej niespokrewnionej z dziec-
kiem). D³ugoœæ tego urlopu uzale¿-
niona jest od liczby przyjêtych dzie-
ci i bêdzie trwaæ od 20 do 37 tygo-
dni (odpowiednio 20 tygodni urlo-
pu w przypadku przyjêcia jednego
dziecka, 31 tygodni w przypadku
przyjêcia dwojga dzieci, 33 tygo-
dnie w przypadku trojga, 35 – w
przypadku czworga i 37 – w przy-
padku przyjêcia piêciorga i wiêcej
dzieci).

Zmiany dotycz¹ce obligatoryjnej
czêœci urlopu macierzyñskiego maj¹
zastosowanie tak¿e do pracowni-
ków, którzy korzystaj¹ z urlopu ma-
cierzyñskiego lub urlopu na warun-
kach urlopu macierzyñskiego, w
dniu wejœcia ustawy w ¿ycie.

Dorota Kriger

Tekst pochodzi z serwisu
prawo-pracy.pl.

Nowe uprawnienia dla rodziców

– zmiany w Kodeksie pracy

W artykule omówione zosta³y wa-

runki, jakie musi spe³niaæ pracow-

nik, aby z chwil¹ zwolnienia z pra-

cy móg³ otrzymaæ odprawê pie-

niê¿n¹ i w jakiej wysokoœci.

Pracownikowi zwalnianemu z
przyczyn, które go nie dotycz¹, nale-
¿y siê odprawa. Wyp³aca siê j¹ zarów-
no pracownikom zwalnianym w ra-
mach zwolnienia grupowego, jak i
przy zwolnieniu indywidualnym.

Zasady obowi¹zuj¹ce przy wyp³a-
cie odprawy pieniê¿nej dla pracow-
ników zwalnianych z przyczyn ich
niedotycz¹cych okreœla ustawa z dnia
13 marca 2003 r. o szczególnych za-
sadach rozwi¹zywania z pracownika-
mi stosunków pracy z przyczyn nie-
dotycz¹cych pracowników (Dz. U. z
2003 r. Nr 90, poz. 844 z póŸn. zm.).

Przepisy tej ustawy stosuje siê tyl-
ko do pracodawców zatrudniaj¹cych
co najmniej 20 pracowników. Ci z
pracodawców, którzy maj¹ mniej ni¿
20 pracobiorców mog¹ przewidzieæ
mo¿liwoœæ wyp³acenia odprawy w
przepisach wewn¹trzzak³adowych.

Wed³ug art. 8 ust. 1 wymienionej
ustawy pracownikowi – w zwi¹zku z
rozwi¹zaniem stosunku pracy w ra-
mach grupowego zwolnienia, a tak-
¿e przy zwolnieniu indywidualnym,
je¿eli zwolnienie pracownika z pracy
nastêpuje z przyczyn go niedotycz¹-
cych – przys³uguje odprawa pieniê¿-
na w wysokoœci:
- jednomiesiêcznego wynagrodze-

nia, je¿eli pracownik by³ zatrud-
niony u danego pracodawcy kró-
cej ni¿ 2 lata;

- dwumiesiêcznego wynagrodzenia,
je¿eli pracownik by³ zatrudniony
u danego pracodawcy od 2 do 8
lat;

- trzymiesiêcznego wynagrodzenia,
je¿eli pracownik by³ zatrudniony
u danego pracodawcy ponad 8 lat.

 Zgodnie z art. 10 ust. 1 tej¿e usta-
wy, w przypadku zwolnienia indywi-
dualnego przyczyna wypowiedzenia
lub rozwi¹zania stosunku pracy na
mocy porozumienia stron – niedoty-
cz¹ca pracownika – powinna byæ wy-
³¹cznym powodem zwolnienia. Je¿eli
przyczyn¹ rozwi¹zania stosunku pra-
cy, prócz przyczyn niedotycz¹cych
pracownika, s¹ te¿ okolicznoœci le¿¹-
ce po jego stronie, to pracownik nie
uzyska prawa do odprawy.

Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, i¿ pra-
codawca ma obowi¹zek wyp³acenia
odprawy, je¿eli rozwi¹zanie umowy
nast¹pi³o po uprzednim nieprzyjêciu
przez pracownika wypowiedzenia
zmieniaj¹cego z przyczyn, które nie
le¿a³y po jego stronie.

Odprawa przys³uguje ka¿demu pra-
cownikowi objêtemu zwolnieniem
grupowym lub zwolnionemu indywi-
dualnie, niezale¿nie od tego czy ma
inne Ÿród³o dochodu. Oczywiœcie, jesz-
cze raz podkreœlmy, tylko wówczas
jeœli wypowiedzenie nastêpuje z przy-
czyn go niedotycz¹cych.

Przy ustalaniu okresu zatrudnienia,
od którego zale¿y wysokoœæ wyp³aca-
nej odprawy, wlicza siê pracowniko-
wi okres zatrudnienia u poprzedniego
pracodawcy, je¿eli zmiana pracodaw-
cy nast¹pi³a w ramach przejœcia zak³a-
du pracy lub jego czêœci na innego pra-
codawcê zgodnie z art. 231 Kodeksu

Komu przys³uguje odprawa pieniê¿na?
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pracy, a tak¿e w innych przypadkach,
gdy z mocy odrêbnych przepisów
nowy pracodawca jest nastêpc¹ praw-
nym w stosunkach pracy nawi¹zanych
przez pracodawcê poprzednio zatrud-
niaj¹cego tego pracownika.

Odprawê pieniê¿n¹ ustala siê we-
d³ug zasad obowi¹zuj¹cych przy obli-
czaniu ekwiwalentu pieniê¿nego za
urlop wypoczynkowy. Jej wysokoœæ
nie mo¿e jednak przekraczaæ kwoty
15-krotnego minimalnego wynagro-
dzenia za pracê, ustalanego na podsta-
wie odrêbnych przepisów, obowi¹zu-
j¹cego w dniu rozwi¹zania stosunku
pracy.

Odprawa nie przys³uguje pracow-
nikom zwalnianym z przyczyn le¿¹-
cych po stronie pracodawcy zatrud-
nionych na podstawie mianowania.

£ukasz Obra³

Tekst pochodzi z serwisu
prawo-pracy.pl.

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 ukoñczyli
60 lat (kobiety) i 65 lat (mê¿czyŸni): do 2.078,00 z³ (równowartoœæ 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 z³.

Renta z tytu³u czêœciowej niezdolnoœci do pracy w zwi¹zku z wypad-
kiem przy pracy lub chorob¹ zawodow¹ (od 1 marca 2008 r.): 587,33 z³.

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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Nowy minister sprawiedliwo-

œci Andrzej Czuma doradza³

w latach 1980-81 katowickiej

„Solidarnoœci”.

Czuma wspó³pracowa³ wtedy z
katowickim Miêdzyzak³adowym
Komitetem Zwi¹zkowym, któremu
przewodniczy³ Andrzej Rozp³o-
chowski. Pocz¹tkowo by³ do-
radc¹ kierownictwa MKZ, póŸ-
niej stworzy³ i redagowa³ Ga-
zetê Katowick¹, która wydawa-
na by³a do grudnia 1981 r.

Wspó³pracowa³ z nim wtedy
Eugeniusz Karasiñski, obec-
nie przewodnicz¹cy Stowarzy-
szenia Represjonowanych w
Stanie Wojennym, kierownik
Dzia³u Szkoleñ Œl¹sko-D¹-
browskiej "Solidarnoœci". -
Odegra³ bardzo wa¿n¹ rolê w
moim ¿yciu. By³ dla mnie du-
¿ym autorytetem, przegadali-
œmy setki godzin na temat po-
lityki i historii - przyznaje Ka-
rasiñski.

Czuma pocz¹tkowo nale¿a³
do "doje¿d¿aj¹cych", czyli do
grupy doradców nie zwi¹za-
nych na sta³e z regionem. Jed-
nak ju¿ w styczniu 1981 r. za-
mieszka³ w Katowicach. Ko-
rzysta³ z solidarnoœciowego miesz-
kania przy ul. Stalmacha, gdzie
mieœci³a siê pierwsza siedziba Za-
rz¹du Regionu.

- Mia³ spokojny g³os, rozs¹dny,
ale nieskory do byle jakich kom-
promisów. Mia³ du¿y wp³yw na po-
stawê Andrzeja Rozp³ochowskie-
go i ca³ego MKZ - wspomina Ka-
rasiñski. Jego zdaniem, Rozp³o-
chowski, Czuma i ca³y katowicki
MKZ reprezentowali doœæ sta-
nowcz¹ postawê w stosunku do ko-
munistycznych w³adz i tym ró¿ni-
li siê od innych MKZ. Te ró¿nice
musia³y w koñcu doprowadziæ do
konfliktu. W 1981 r., podczas zjed-

noczeniowego zjazdu œl¹skich
MKZ, szef tyskiego MKZ Leszek
Waliszewski pokona³ w wyborach
Rozp³ochowskiego. - Andrzej Czu-
ma siê wtedy zautonomizowa³. Na
³amach Gazety Katowickiej prowa-
dzi³ polemikê z dzia³aniami Zarz¹-
du Regionu. Sta³ siê bardziej rady-
kalny - ocenia Karasiñski.

Po wprowadzeniu stanu wojen-
nego Andrzej Czuma ponad rok
spêdzi³ w obozach dla internowa-
nych w Bia³o³êce, Jaworzu i Dar-
³ówku. W 1986 wyemigrowa³ do
Stanów Zjednoczonych, gdzie pra-
cowa³ fizycznie, a póŸniej w radiu.
W latach 90. wróci³ do kraju, star-
towa³ w wyborach parlamentar-
nych w 2005 roku z ramienia PO,
pos³em zosta³ rok póŸniej, obejmu-
j¹c mandat po Hannie Gronkie-
wicz-Waltz. W wyborach parla-
mentarnych w 2007 po raz drugi
zosta³ pos³em.

23 stycznia 2009 otrzyma³ od
prezydenta Lecha Kaczyñskiego

nominacjê na stanowisko ministra
sprawiedliwoœci po zdymisjono-
wanym Zbigniewie Æwi¹kalskim.
Czy sobie poradzi? - Z ca³ego ser-
ca ¿yczê mu sukcesu. Ma wp³yw
na prokuraturê, wiêziennictwo,
system s¹downiczy. ̄ yczê mu suk-
cesu, ale w niego nie wierzê. Opór
materii jest zbyt du¿y - przewidu-
je Eugeniusz Karasiñski.

Wojciech Gumu³ka

Andrzej Czuma by³ jednym z
twórców podziemnej organizacji
Ruch, a tak¿e Ruchu Obrony
Praw Cz³owieka i Obywatela. Za
dzia³alnoœæ opozycyjn¹ dwa razy
trafia³ do wiêzienia. Pierwszy raz
w czerwcu 1970 r. Dosta³ wtedy
7 lat za przygotowania do znisz-
czenia Muzeum Lenina w Poro-
ninie. W 1980 spêdzi³ 3 miesi¹-
ce za kratkami za zorganizowa-
nie 11 listopada 1979 r. demon-
stracji niepodleg³oœciowej.

Nowy minister sprawiedliwo-
œci pochodzi z rodziny o patrio-
tycznych tradycjach. Ojciec An-
drzeja, Ignacy, polityk i praw-
nik, by³ jednym z autorów kon-
stytucji kwietniowej z 1935 r. To
on wpisa³ do niej s³ynne zdanie,
¿e prezydent RP jest odpowie-
dzialny przed Bogiem i histori¹.
Obecny minister mia³ 12 lat,
kiedy UB zabra³a jego ojca za
wspó³pracê z organizacj¹ Wol-
noœæ i Niezawis³oœæ (WiN). Je-
den stryjeczny brat Ignacego,
genera³ Walerian Czuma, by³
dowódc¹ obrony Warszawy w
1939 r., drugi, p³k W³adys³aw
Czuma, by³ m.in. ¿o³nierzem II
Brygady Legionów Polskich
podczas I wojny œwiatowej.

Za podtrzymanie i wiernoœæ

tradycji „Solidarnoœci” prezy-

dent £odzi Jerzy Kropiwnicki

zosta³ uhonorowany tytu³em

Cz³owieka Roku Tygodnika

Solidarnoœæ.

Od 1997 r. Tygodnik Solidarnoœæ
przyznaje tytu³ Cz³owieka Roku.
Pierwsz¹ laureatk¹ by³a pose³ Ewa
Tomaszewska, w kolejnych latach
tytu³ ten otrzymali arcybiskup Tade-
usz Goc³owski, prezydent Lech Ka-
czyñski, kardyna³ Stanis³aw Dzi-
wisz, pose³ Stanis³awa Szwed oraz

Bo¿ena Borys-Szopa - G³ówna In-
spektor Pracy.

- Wrêczaj¹c Jerzemu Kropiwnic-
kiemu tytu³ Cz³owieka Roku Tygo-
dnika Solidarnoœæ, za powstrzyma-
nie i wiernoœæ tradycji "Solidarno-
œci" chcemy uhonorowaæ jego wk³ad
w budowanie spo³eczeñstwa oparte-
go na wartoœciach chrzeœcijañskich
- mówi podczas uroczystoœci Jerzy

K³osiñski, redaktor naczelny Tygo-
dnika Solidarnoœæ.

Przyk³adem tej postawy jest cho-
cia¿by obywatelska inicjatywa usta-
wodawcza z ubieg³ego roku przy-
wrócenia dnia wolnego w œwiêto
Trzech Króli. - Ma to ogromne zna-
czenie w naszym œwiecie tak silnie
zdominowanym przez ekonomie i
pieni¹dz, co w efekcie, jak widzimy,
prowadzi równie¿ do kryzysu. Ca³a
bogata i wielostronna dzia³alnoœæ
prezydenta Jerzego Kropiwnickiego
oparta jest na takich wartoœciach jak:
sprawiedliwoœæ, prawda i Solidar-

noœæ, stanowi¹cych
podstawê nauki Ko-
œcio³a i drogowskaz
dla naszego zwi¹zku
- doda³ K³osiñski,
przypominaj¹c te¿,
¿e prezydent £odzi z
"Solidarnoœci¹" jest
zwi¹zany od samego
pocz¹tku.

Jerzy Kropiwnicki
rozpocz¹³ swoje wy-
st¹pienie przeprosina-
mi - od lat przecie¿
³amie statut zwi¹zku,
poniewa¿ bêd¹c mi-
nistrem i prezyden-
tem miasta nie wyst¹-

pi³ z "Solidarnoœci". Jerzy Kropiwnic-
ki powiedzia³ równie¿, ¿e tytu³ Cz³o-
wieka Roku Tygodnika Solidarnoœæ
to dla niego przyjemnoœæ i zaszczyt.
Odniós³ siê równie¿ do codziennej
wspó³pracy ze zwi¹zkiem. - Nie za-
wsze jest aksamitnie, ale zawsze dzia-
³amy z ¿elazn¹ wol¹ dojœcia do poro-
zumienia - powiedzia³ Kropiwnicki.

Dzia³ Informacji KK

Minister nieskory do kompromisów

D³ugie i trudne rozmowy po-

przedzi³y podpisanie porozu-

mienia w sprawie zwolnieñ

grupowych w CMC Zawiercie.

Podczas negocjacji stronie zwi¹z-
kowej uda³o siê zarówno ograniczyæ
skalê redukcji zatrudnienia o blisko
jedn¹ trzeci¹ - zwolnieniami objê-
tych bêdzie maksymalnie 210 osób,
a nie 300 jak proponowa³o kierow-
nictwo firmy - jak i zapewniæ odcho-
dz¹cym z huty dodatkowe odprawy
pieniê¿ne. Jednoczeœnie w pierwszej
kolejnoœci realizowany ma byæ pro-
gram dobrowolnych zwolnieñ.

Wysokoœæ odpraw dla pracowni-
ków, którzy sami rezygnowaæ bêd¹
z zatrudnienia w CMC Zawiercie
uzale¿niona jest od sta¿u pracy. Oso-
by pracuj¹ce w hucie do 2 lat otrzy-
maj¹ dodatkowo jednomiesiêczn¹
odprawê, do 8 lat - dwumiesiêczn¹
odprawê, a powy¿ej 8 lat - trzymie-
siêczn¹. Jednoczeœnie pracownicy
maj¹cy ponad 10 lat sta¿u pracy do-
stan¹ dodatkowe odprawy w wyso-
koœci od 15 tys. (gdy pracuj¹ w hu-
cie do 20 lat) do 25 tys. z³. (gdy sta¿
przekracza 30 lat). Na dodatkow¹
odprawê nie mog¹ jednak liczyæ pra-
cownicy, którzy osi¹gnêli wiek eme-

rytalny, a dla osób posiadaj¹cych
uprawnienia do œwiadczenia przed-
emerytalnego bêdzie ona wynosi³a
15 tys. z³ bez wzglêdu na posiadany
sta¿ pracy.

Do przymusowych zwolnieñ w
CMC Zawiercie dojdzie jedynie w
przypadku, gdy grupa pracowników
zakwalifikowanych do dobrowolne-
go odejœcia bêdzie ni¿sza ni¿ 210.
Jednak tak¿e w tym przypadku oso-
by maj¹ce ponad 10-letni sta¿ pracy
mog¹ liczyæ na dodatkow¹ odprawê,
choæ w nieco mniejszej wysokoœci -
od 10 tys. do 20 tys. z³. Jedynie w
przypadku pracowników posiadaj¹-
cych uprawnienia do œwiadczenia
przedemerytalnego odprawa bêdzie
taka sama (15 tys. z³), jak przy odej-
œciach dobrowolnych.

Jednoczeœnie dyrekcja CMC Za-
wiercie zobowi¹za³a siê, ¿e nie bêdzie
wypowiadaæ umów pracowników
m.in. w przypadku, gdy wychowuj¹
dzieci niepe³nosprawne lub gdy obo-
je ma³¿onków pracuje w hucie. Na-
tomiast warunkowo, czyli w miarê
mo¿liwoœci, nie bêd¹ tak¿e zwalnia-
ne osoby samotnie wychowuj¹ce
dzieci oraz jedyni ¿ywiciele rodzin.

- Ekonomia nie mo¿e wygrywaæ
z cz³owiekiem, dlatego staraliœmy siê

chroniæ osoby i rodziny, którym naj-
trudniej by³oby znaleŸæ nowe zatrud-
nienie - mówi Robert Miszczyk,
uczestnicz¹cy w negocjacjach praw-
nik Biura Terenowego Œl¹sko-D¹-
browskiej "Solidarnoœci" w Zawier-
ciu. - Walcz¹c o godne odprawy dla
d³ugoletnich pracowników, nie zapo-
minaliœmy o tych najm³odszych.

W efekcie osoby, zatrudnione na
czas okreœlony lub próbny, z który-
mi CMC Zawiercie nie przed³u¿y
umów o pracê otrzymaj¹ odszkodo-
wanie w wysokoœci jednomiesiêcz-
nego wynagrodzenia, a wszystkim
zwalnianym pracownikom umorzo-
ne zostan¹ po¿yczki udzielone z za-
k³adowego funduszu œwiadczeñ so-
cjalnych. Niestety zwalniani bêd¹
musieli od umorzonych po¿yczek
zap³aciæ podatek dochodowy (czyli
praktycznie 18 proc. kwoty pozosta-
³ej do sp³acenia). Dla fiskusa umo-
rzenie po¿yczki osobie trac¹cej pra-
cê jest bowiem tzw. œwiadczeniem
rzeczowym, które "co do zasady"
podlega opodatkowaniu. A fakt, ¿e
akurat w tym przypadku owa zasa-
da jest niespecjalnie m¹dra ministe-
rialnych urzêdników nie wzrusza.

(zaw)

Porozumienie w CMC Zawiercie

Nowy minister sprawiedliwoœci

przez ponad rok wspó³pracowa³

z „Solidarnoœci¹” w naszym

regionie

Cz³owiek Roku

Tygodnika Solidarnoœæ

Jerzy Kropiwnicki i Jerzy K³osiñski


