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W numerze:

Ponad 200 pracowników i zwi¹zkowców przez dwie godziny protestowa³o
przed siedzib¹ Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej w Katowicach. W tym
samym czasie wstrzymana zosta³a dostawa ciep³a do Urzêdu Miejskiego
w Siemianowicach Œl¹skich.

Za³oga PEC-u dyskryminowana

Zbrojeniówka do likwidacji?
- Wœród za³ogi "Bumaru" wyczuwa siê
niepokój. Pracownicy otrzymali za sty-
czeñ cz¹stkowe wynagrodzenie w wys.
1000 z³. Nie wiadomo, kiedy wyp³aco-
na zostanie reszta. Szum informacyjny
wokó³ MON-u powoduje, ¿e banki boj¹
siê udzielaæ nam kredytów. - Powiedzia³
dla TŒD Zdzis³aw Goliszewski, prze-
wodnicz¹cy „S” w Bumarze-£abêdy.

Czytaj na stronie 4

W kryzysie trzeba chroniæ ludzi
– Nie bêdzie zgody „Solidarno-
œci” na zmiany w Kodeksie pra-
cy – powiedzia³ przewodnicz¹-
cy Œl¹sko-D¹browskiej „Soli-
darnoœci” Piotr Duda podczas
konferencji prasowej w Œl¹skim
Urzêdzie Wojewódzkim.

Czytaj na stronie 5

Segregacja œmieci to koniecznoœæ
Niewiedza, nieœwiadomoœæ,
brak czasu i cierpliwoœci to naj-
czêstsze powody, z których na-
sze œmieci zamiast do posegre-
gowanych pojemników trafiaj¹
do wspólnego kosza. Tymcza-
sem sortowanie odpadów to naj-
krótsza droga do ich recyklingu.

Czytaj na stronie 6
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Napisano

Liczba tygodnia... Wieœci
z Biur Terenowych ZR

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”

BT Jastrzêbie
W spotkaniu zwi¹zkowców z ja-

strzêbskiego BT i Terenowej Sek-
cji Problemowej NSZZ "S" udzia³
wziêli prezydent miasta Marian

Janecki i jego zastêpca Krzysztof

Baradziej.
Przedstawiciele komisji zak³ado-

wych skierowali do nich wiele py-
tañ dotycz¹cych m.in. rozwoju
miasta i aktualnej sytuacji zak³a-
dów pracy.

Z w³adzami miasta jastrzêbscy
zwi¹zkowcy spotykaj¹ siê cyklicz-
nie, dwa razy w roku.

***
6 lutego w Wojewódzkim Szpi-

talu Specjalistycznym nr 2 w Ja-
strzêbiu zwi¹zkowcy "S" prowa-
dzili negocjacje z pracodawc¹ na
temat regulacji p³ac i zasad wspó³-
pracy.

- Dyrektor szpitala notorycznie
te zasady zmienia i nie dotrzymuje
wczeœniejszych ustaleñ - informu-
je kierownik jastrzêbskiego BT
Danuta Jemio³o.

Kolejne rozmowy zaplanowane
zosta³y na 17 lutego.

***
10 lutego w siedzibie jastrzêb-

skiego BT odby³o siê szkolenie dla
zwi¹zkowców z obszaru dzia³ania
Biura w zakresie rozliczeñ podat-
kowych z urzêdami skarbowymi
oraz prawid³owego prowadzenia
ksiêgowoœci zwi¹zkowej.

Szkolenie prowadzi³a Halina

Murzyn z Biura Ekonomiczno-
Prawnego ZR.

BT Zawiercie
Zwolnienie 115 pracowników,

czyli blisko jednej trzeciej obecnej
za³ogi (395 osób) zapowiedzia³a w

ubieg³y wtorek dyrekcja FUM Po-
rêba i ju¿ nastêpnego dnia rozpo-
czêto rozmowy ze zwi¹zkami za-
wodowymi nad porozumieniem re-
guluj¹cym zasady zwolnieñ. Nie-
stety, osoby zwalniane z porêbskiej
spó³ki nie mog¹ raczej liczyæ na
dodatkowe odprawy, kondycja fi-
nansowa ich firmy jest bowiem tra-
giczna.

Od kilku lat FUM Porêba przy-
nosi rosn¹ce straty. W 2008 r. ujem-
ny wynik finansowy wyniós³ ju¿ 4
mln z³, czyli o pó³tora miliona wiê-
cej ni¿ rok wczeœniej. Doprowadzi-
³o to do sytuacji, w której ³¹czne
straty spó³ki, wynosz¹ce 31 mln z³.,
s¹ wy¿sze od jej kapita³u zak³ado-
wego (28 mln z³). Taki tzw. ujemny
kapita³ zak³adowy jest prost¹ drog¹
do niewyp³acalnoœci spó³ki i og³o-
szenia jej upad³oœci przez wierzy-
cieli. Zad³u¿enie FUM Porêba w
grudniu 2008 r. siêga³o 24 mln z³.

Straty, maj¹cego ponad 200-let-
ni¹ historiê zak³adu w Porêbie,
wynikaj¹ z ci¹g³ego spadku zamó-
wieñ i sprzeda¿y. Obecny global-
ny kryzys gospodarczy mo¿e jesz-
cze pog³êbiæ te niekorzystne zja-
wiska. Niemniej dyrekcja FUM li-
czy, ¿e drastyczne zmniejszenie
zatrudnienia pozwoli firmie prze-
trwaæ. Zgodnie jednak z Kodeksem
spó³ek handlowych, ju¿ w sytuacji
gdy strata przewy¿sza sumê kapi-
ta³ów zapasowego i rezerwowego
oraz po³owê kapita³u zak³adowe-
go, zarz¹d jest obowi¹zany nie-
zw³ocznie zwo³aæ zgromadzenie
wspólników w celu powziêcia
uchwa³y dotycz¹cej dalszego ist-
nienia spó³ki. W³aœcicielem 87
proc. udzia³ów FUM Porêba jest
Skarb Pañstwa.                    (zaw)

Wyjaœnienie
W poprzednim numerze Tygodnika Œl¹sko-D¹browskiego niepre-

cyzyjnie przedstawiliœmy stanowisko "Solidarnoœci" Kompanii Wê-
glowej w negocjacjach p³acowych z zarz¹dem spó³ki: "Solidarnoœæ"
opowiada siê za wzrostem w 2009 roku stawek osobistego zaszere-
gowania o 6 proc. oraz za wzrostem dop³at do dniówek o 10 z³.

Za niejasnoœci przepraszamy.
Redakcja TŒD

23,65 z³...
... - tyle dosta³a z otwartego funduszu emerytalnego pierwsza kobieta, która

skorzysta³a z reformy emerytalnej.
Pierwsz¹ emeryturê z nowego systemu ZUS wyp³aci³ w ubieg³ym tygodniu.

60-letnia warszawianka dosta³a 917,8 z³, z czego z otwartego funduszu emerytal-
nego 23,65 z³. Jak podaje prasa, od 1999 r., czyli od pocz¹tku reformy emerytal-
nej, tej pani uda³o jej zaoszczêdziæ na koncie w OFE niespe³na 6 tys. z³. Tê kwotê
podzielono przez liczbê miesiêcy, które prawdopodobnie prze¿yje na emeryturze.
Dla 60-letniej kobiety to 245,3 miesi¹ca. Z tego prosty rachunek, ¿e do jej kieszeni
trafi niespe³na 24 z³. Emerytura mog³aby byæ wy¿sza równie¿ gdyby sk³adki by³y
lokowane w bezpieczne fundusze. Niestety, politycy nie zapisali takiego rozwi¹-
zania w prawie i OFE mog³y ryzykowac naszymi sk³adkami na gie³dzie. Bessa
uszczupli³a nasze oszczêdnoœci w funduszach œrednio o 14 proc.

Pewne jest, ¿e œwiadczenia z OFE dla pierwszych roczników, które w najbli¿-
szych latach bêd¹ przechodziæ na emeryturê, nie przekrocz¹ 10-20 proc. ca³ej
emerytury. Resztê dop³aci ZUS. Dopiero z biegiem lat proporcje miêdzy œwiad-
czeniami z OFE a z ZUS bêd¹ siê zmieniaæ. Dzisiejszy 30-latek, koñcz¹c pracê
zawodow¹, bêdzie w ca³kiem innej sytuacji. Po³owê emerytury otrzyma z OFE, a
drug¹ - z ZUS. Nie wiadomo jednak, jakie bêd¹ to kwoty… Zale¿eæ bêd¹ nie
tylko od zarobków i d³ugoœci pracy, ale te¿ od tego, jak jego fundusz pomno¿y te
oszczêdnoœci.

Umowa o pracê na czas okreœlony
ma trwaæ maksymalnie pó³ roku. Bez-
prawnie zwalniany pracownik otrzyma
wy¿sze odszkodowanie. Takich zmian
w kodeksie pracy chc¹ zwi¹zki zawo-
dowe.

Przedstawiciele organizacji praco-
dawców i zwi¹zków zawodowych
maj¹ jutro spotkaæ siê i podj¹æ rozmo-
wy w sprawie wspólnego projektu dzia-
³añ antykryzysowych w stosunkach pra-
cy. Obie strony maj¹ przedstawiæ ujed-
nolicone stanowiska w tej sprawie. Rz¹d
przedstawi³ im ju¿ m.in. propozycjê wy-
d³u¿enia okresów rozliczeniowych oraz
mo¿liwoœci wprowadzenia tzw. kont
czasu pracy.

- Bêdziemy nadal prowadziæ dysku-
sjê na ten temat. Nasze w¹tpliwoœci
budz¹ przede wszystkim propozycje
uelastycznienia czasu pracy - mówi Jan
Guz, przewodnicz¹cy OPZZ.

- Mo¿liwoœæ dowolnego skracania i
wyd³u¿enia czasu pracy godzi w ¿ycie
rodzinne pracowników - t³umaczy Wie-

s³aw Siewierski, przewodnicz¹cy Fo-
rum Zwi¹zków Zawodowych.

Zdaniem OPZZ, uelastycznienie cza-
su pracy powinno byæ wprowadzane
wy³¹cznie na podstawie uk³adów zbio-
rowych i dotyczyæ tylko pracowników
zatrudnionych na czas nieokreœlony.
Wed³ug NSZZ "Solidarnoœæ" tylko tych
pracowników mog³aby dotyczyæ pro-
pozycja wyd³u¿enia do 12 miesiêcy
okresów rozliczeniowych czasu pracy.

- Dziêki takiemu rozwi¹zaniu praco-
dawcy mog¹ po prostu zaoszczêdziæ na
godzinach nadliczbowych. Z powodu
kryzysu niektórych bran¿ lub firm nie
mo¿na nagle wprowadzaæ u³atwieñ dla
wszystkich pracodawców - mówi Ja-

nusz £aznowski, cz³onek Prezydium
Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoœæ
ds. prawa pracy.

Zdaniem zwi¹zkowców, w okresie
kryzysu konieczne jest zapewnienie
wiêkszej stabilnoœci zatrudnienia. Dla-
tego chc¹ m.in. wprowadzenia zasady,
¿e bez wzglêdu na liczbê zawartych ter-
minowych umów o pracê po 18 mie-
si¹cach od zawarcia pierwszej z nich
pracownik bêdzie zatrudniony ju¿ na
czas nieokreœlony. Z tego wzglêdu
NSZZ "Solidarnoœæ" proponuje, aby
osoby zatrudnione na podstawie umów
terminowych mia³y taki sam status jak
pracuj¹cy na sta³e (obecnie ³atwiej jest
rozwi¹zaæ umowê terminow¹).

- Chcemy te¿, aby tzw. porozumie-
nia lub pakiety socjalne zawierane miê-
dzy pracodawcami i przedstawicielami
pracowników by³y Ÿród³em prawa pra-
cy - dodaje Jan Guz.

OPZZ proponuje te¿, aby prawo do
zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe
mieli nie tylko pracownicy, ale te¿ za-
trudnieni na innej podstawie (np. umo-
wy cywilnoprawnej oraz tzw. samoza-
trudnieni). Domaga siê tak¿e podwy¿-
szenia kar i odszkodowañ za bezpraw-
ne zwolnienie z pracy.

Zwi¹zki chc¹ lepszej ochrony

przed zwolnieniami
(Gazeta Prawna, £ukasz Guza, 9 lutego 2009 r.)

5 lutego (Rzeszów). Oko³o czte-
rech tysiêcy hutników ze Stalo-
wej Woli protestowa³o na ulicach
miasta, domagaj¹c siê od rz¹dz¹-
cych z³agodzenia skutków kry-
zysu energetycznego i gospodar-
czego. "Mia³y byæ cuda, wysz³a

ob³uda" - skandowali demon-
stranci protestuj¹cy przeciwko
cen energii o ponad 40 proc. i
brakowi reakcji rz¹du na ban-
kructwa firm w ich mieœcie. - Do-
magamy siê od rz¹du podjêcia
zdecydowanych dzia³añ w wal-
ce z kryzysem w Stalowej Woli
- apelowa³ Henryk Szostak,
przewodnicz¹cy hutniczej "S".
Protestuj¹cy spalili przed Pod-
karpackim Urzêdem Wojewódz-
kim trumnê z napisem "Przemys³
Stalowej Woli" i zapowiedzieli,
¿e je¿eli w ci¹gu dziesiêciu dni
nie dostan¹ wsparcia, zorgani-
zuj¹ jeszcze wiêksz¹ manifesta-
cjê w Warszawie.

***
6 lutego (Warszawa). Przed sie-
dzib¹ Banku Millennium w War-
szawie protestowali pracownicy
ochrony zrzeszeni w NSZZ "So-
lidarnoœæ". To kolejny protest
przeciwko dramatycznie niskim
wynagrodzeniom pracowników
sektora ochrony osób i mienia.
Pracownicy ochrony to najgorzej
wynagradzana i traktowana gru-
pa zawodowa w Polsce. - Nie
mo¿emy siê na to godziæ, dlate-
go protestujemy przed placów-
kami banków, które zatrudniaj¹
agencje ochrony naruszaj¹ce pra-
wa pracowników i uniemo¿li-
wiaj¹ce im egzystencjê na godzi-
wym poziomie - mówi Krzysz-

tof Zgoda z "Solidarnoœci".
Bank Millenium jest jednym z
najwiêkszych odbiorców us³ug
ochrony mienia w Polsce. Cho-
cia¿ zarz¹d firmy zainteresowa³
siê sytuacj¹ pracowników ochro-
ny, dotychczas nie zrobi³ nic, aby
ich warunki pracy i p³acy siê
poprawi³y.
Badania przeprowadzone przez
NSZZ "Solidarnoœæ" wœród 1150
pracowników ochrony wykaza-
³y, ¿e najwiêkszym problemem
pracowników ochrony s¹ niskie
zarobki. Stawki na poziomie 5-
6 z³ netto za godzinê, a w wielu
przypadkach poni¿ej minimalne-
go wynagrodzenia nie pozwalaj¹
na godne ¿ycie. Pracownicy, aby
utrzymaæ swoje rodziny zmusze-
ni s¹ do podejmowania pracy w
dodatkowym wymiarze godzin,
który czêsto przekracza dwukrot-
nie dopuszczalny ustawowo czas
pracy. W takim systemie powsta-
je pytanie o bezpieczeñstwo de-
pozytów bankowych chronio-
nych przez wyzyskiwanych pra-
cowników. Postulaty pracowni-
ków ochrony to stawki na pozio-
mie 10 z³ netto za godzinê w
ochronie fizycznej i 14 z³ za go-
dzinê w patrolach interwencyj-
nych i konwojach.

Zdj.:Andrzej P³ocica
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– Mija 20 lat od rozpoczêcia roz-

mów Okr¹g³ego Sto³u. Jaka

by³a Pana w nich rola?

Bra³em udzia³ w obradach Okr¹-
g³ego Sto³u g³ównego, plenarnego,
decyduj¹cego o wszystkim, by³em
w zespole ds. pluralizmu zwi¹zko-
wego, w którym doprowadziliœmy
do zapisów umo¿liwiaj¹cych po-
wrót "S" do legalnego dzia³ania i
do swobody zrzeszania siê, a
przede wszystkim przewodniczy-
³em bardzo wa¿nemu podzespo³o-
wi górniczemu.
– Proszê przypomnieæ efekty

prac podzespo³u?

Na pierwszym posiedzeniu za¿¹da-
liœmy naprawy krzywd wyrz¹dzo-
nych przez re¿im komunistyczny
od pierwszych dni wojny z naro-
dem. W wyniku naszych dzia³añ
oko³o 2 tysi¹ce ludzi zwolnionych
z pracy za walkê z komun¹ zosta³o
przyjêtych z powrotem. Za¿¹dali-
œmy równie¿ zwolnienia z wojska
osób, powo³anych do armii za or-
ganizacjê strajków. Najtrudniej-
szym postulatem do przeforsowa-
nia by³a likwidacja struktur poœred-
nich: gwarectw, zjednoczeñ itp.
By³y to przechowalnie sekretarzy
i komunistycznych kacyków, funk-
cjonuj¹ce kosztem górników. S¹-
dzê, ¿e celowo po stronie rz¹dowej
zasiedli w³aœnie szefowie tych
struktur i blokowali nasze postu-
laty. Bardzo czêsto podpisywali-
œmy protoko³y rozbie¿noœci. Wy-
walczyliœmy wolne soboty i nie-
dziele, tym samym pracê od ponie-
dzia³ku do pi¹tku, emerytury po 25
latach pracy pod ziemi¹, podwy¿-
ki p³ac o 50 proc. Uda³o nam siê
tak¿e przeforsowaæ postulat doty-
cz¹cy uniezale¿nienia lekarzy od
partyjnych sekretarzy, którzy nie-
jako leczyli nas, narzucaj¹c leka-
rzom limity zachorowañ. Zajmo-
waliœmy siê równie¿ popraw¹ wa-
runków pracy i bezpieczeñstwa,
uniezale¿niaj¹c Wy¿szy Urz¹d
Górniczy od kopalñ. Bardzo wa¿-
na dla nas by³a ochrona zdegrado-
wanego œrodowiska, zagra¿aj¹ce-
go nam biologicznym unicestwie-
niem. Generalnie zajmowaliœmy
siê górnictwem w skali ca³ego kra-
ju: wêgla kamiennego i brunatne-
go, siarki, miedzi, skalnym, cynku
i o³owiu, soli. To my zdecydowa-
liœmy m.in. o nielikwidowaniu ko-
palñ soli w Wieliczce i Bochni. Ja
sam ustala³em sk³ad podzespo³u
górniczego. I teraz oceniam, ¿e
by³o to mistrzostwo œwiata. Nie
wiem, jak uda³o mi siê zebraæ tylu
bardzo silnych merytorycznie teo-
retyków i praktyków, bior¹c pod
uwagê fakt, ¿e niektórzy obawiali
siê represji i woleli omijaæ nas z

Z Alojzym Pietrzykiem, w latach 1990-92 przewodnicz¹cym Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci”,
uczestnikiem rozmów Okr¹g³ego Sto³u i pos³em na Sejm I kadencji rozmawia Beata Gajdziszewska.

Rozliczyæ s³usznie

miniony czas
daleka, a my z kolei, te¿ i tak by-
wa³o, ¿e nie wszystkim ufaliœmy.

– Mimo tak mocnej dru¿yny, ko-

muniœci, oddaj¹c wam czêœæ

w³adzy, liczyli na kompromita-

cjê solidarnoœciowego obozu w

rz¹dzeniu krajem...

Ale siê przeliczyli, bo dokumenty,
wypracowane przez nas s¹ bardzo
konkretne, umo¿liwi³y transforma-

- Okr¹g³y Stó³ mo¿na i trzeba
krytykowaæ. Ale jako pewny etap
by³ potrzebny, to by³o pewne po-
rozumienie.

Prezydent Lech Kaczyñski

- Ten stó³ otacza narodowa na-
dzieja, ale tak¿e nieufnoœæ. Bêd¹
ludzie, którzy tego, czego siê do-
pracujemy, nie zaakceptuj¹. Nie
mo¿emy tego nie wiedzieæ i nie
uszanowaæ. Od wszystkich
wszak¿e oczekujemy lojalnego
zrozumienia dla wagi spraw, ja-
kie podejmujemy, i dla odpowie-
dzialnoœci, jakiej ta chwila wyma-
ga.

Lech Wa³êsa,
podczas inauguracji obrad

Okr¹g³ego Sto³u

- Iloraz inteligencji strony opo-
zycyjnej kilkakrotnie przewa¿a³
iloraz strony rz¹dowej. Rz¹dz¹-
cym zabrak³o wówczas woli i wy-
obraŸni. Oni po prostu nie chcie-
li (w g³êbi duszy, ale to jest tylko
hipoteza, gdy¿ do duszy im nie
zagl¹da³em) dalej mieæ w³adzê,
ale bali siê straciæ pewne apana-

¿e. Oddaæ w³adzê tak, by siê im
moralnie, praktycznie i materialnie
nic nie sta³o. Ten plan siê powiód³.

Czy to dobrze, czy Ÿle - nie mo¿e-
my tego oceniæ z dzisiejszej per-
spektywy.

Profesor Marcin Król

Podstawowe zasady tej noweli-
zacji nie by³y zreszt¹ przedmiotem
obrad "okr¹g³ego sto³u", bo te roz-
strzygniêcia nast¹pi³y ju¿ w chwi-

li otwarcia inauguracyjnego posie-
dzenia tego gremium. Zarys zmian
systemu politycznego PRL, w spo-

sób precyzyjny, choæ wyra¿ony w
obrzêdowej nowomowie, przedsta-
wi³ w powitalnym przemówieniu
gospodarz "okr¹g³ego sto³u" gen.
Czes³aw Kiszczak. A pierwsze s³o-
wa w odpowiedzi Wa³êsy: Tak,
przyjmujemy propozycje – przes¹-
dza³y sprawê.

Jan Olszewski

Kontrowersje wokó³ Okr¹g³ego Sto³u

Alojzy Pietrzyk z Lechem Wa³ês¹

- Sekwencja trzech wydarzeñ:
Okr¹g³y Stó³; wyborcze zwyciê-
stwo "Solidarnoœci" 4 czerwca
1989 r. i utworzenie mojego rz¹-
du, z pierwszym niekomunistycz-
nym premierem w istniej¹cym
jeszcze wówczas bloku radziec-
kim, da³o pocz¹tek efektowi do-
mina i przynios³o wolnoœæ naro-
dom Europy Œrodkowo-Wschod-
niej. Oczywiœcie zaistnia³y ku
temu odpowiednie warunki. Pie-
restrojka Gorbaczowa w Zwi¹z-
ku Radzieckim i g³êboki kryzys
gospodarczy pañstwa, kryzys
moralny w³adzy w schy³kowej fa-
zie PRL. Ale jak wygl¹da³by ko-
niec komunizmu bez Okr¹g³ego
Sto³u? Nie wiemy.

Tadeusz Mazowiecki

- Ca³y ten okr¹g³y stó³ by³
zmontowany przez polsk¹ bez-
piekê. W dalszym ci¹gu ¿yjemy
w tym samym ustroju, jest tylko
inna fasada, przemalowana z
czerwonej na ró¿ow¹.

Janusz Korwin-Mikke

www.gazeta.pl

cjê gospodarcz¹ i ustrojow¹. Po
naszej stronie mieliœmy bardzo

wielu œwietnych naukowców i
menad¿erów. Moim zdaniem, gdy-
by wówczas uda³o nam siê dopro-

wadziæ do wolnych wyborów, to
dysponuj¹c wiedz¹ takich specja-
listów, dziœ bylibyœmy o wiele da-
lej.
– Czy w Pana przekonaniu przy

Okr¹g³ym Stole zawarto uk³ad

chroni¹cy komunistycznych

przestêpców przed odpowie-

dzialnoœci¹ za zbrodnie pope³-

nione wobec narodu i Ojczy-

zny?

Oficjalnie uk³adu nie by³o, nato-
miast wiem, ¿e warszawka, jak za-
wsze, robi³a swoje. Ale sam fakt,
poparcia kandydatury Jaruzelskie-

go na prezydenta przez Krajow¹
Komisjê Wykonawcz¹ NSZZ "S"
by³ mocn¹ piecz¹tk¹ legitymuj¹c¹
taki uk³ad. By³em jedynym, który
g³osowa³ przeciw. A przecie¿ mo¿-
na by³o odpowiedzieæ czerwonym,
¿e Jaruzelski to ich problem, a jak
nadejdzie odpowiedni czas, to po
naszej stronie wy³oniony zostanie
w³aœciwy kandydat na prezydenta.
– Jak po 20. latach postrzega

Pan osi¹gniêcia Okr¹g³ego

Sto³u?

Jesteœmy narodem niepodleg³ym.
Jest nas wielu, którzy z tego powin-
ni byæ dumni. Przypominam, ¿e
wci¹¿ nie uda³o siê rozliczyæ sku-
tecznie s³usznie minionego czasu.
– Dziêkujê za rozmowê.
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Nie dosz³o do negocjacji w
sprawie ustalenia wysokoœci
wskaŸnika waloryzacji emery-
tur i rent na 2009 rok.

Powodem by³ brak stosownych
upowa¿nieñ dla wiceministra przyby-
³ego na obrady zespo³ów problemo-
wych Komisji Trójstronnej ds. ubez-
pieczeñ spo³ecznych oraz bud¿etu,
wynagrodzeñ i œwiadczeñ socjalnych.
Zwi¹zkowcy przyjêli stanowisko, w
którym domagaj¹ siê podwy¿szenia
wskaŸnika waloryzacji o co najmniej
50 proc. realnego wzrostu p³ac. Stro-
na zwi¹zkowa stwierdza równie¿, ¿e
rz¹d nie zabezpieczy³ w ustawie bu-
d¿etowej wy¿szych kwot na walory-
zacjê emerytur i rent w 2009 r. Po-
nadto rz¹d nie zrealizowa³ postulatu
Komisji Trójstronnej, aby negocjacje
wskaŸnika waloryzacji odby³y siê
przed uchwaleniem bud¿etu na rok
bie¿¹cy.

 Pracodawcy przyjêli w³asne stano-
wisko w tej sprawie. Uznali, ¿e w tym
roku zwiêkszenie wskaŸnika walory-
zacji emerytur i rent powinno pozo-
staæ na poziomie ustawowego mini-
mum, wynosz¹cego 20 proc. realne-
go wzrostu przeciêtnego wynagro-
dzenia.

Renty i emerytury w tym roku
wzrosn¹ o 5,7 proc. Zgodnie z pra-
wem, partnerzy spo³eczni mog¹ w
drodze negocjacji podwy¿szyæ
wskaŸnik waloryzacji œwiadczeñ w
czêœci uzale¿nionej od realnego wzro-
stu p³ac powy¿ej ustawowego mini-
mum - 20 proc. Dzia³ Informacji KK

Jeszcze w tym tygodniu zwi¹z-
kowcy z Sekcji Krajowej Prze-
mys³u Zbrojeniowego podejm¹
decyzjê o zorganizowaniu
ewentualnej akcji protestacyj-
nej w zagro¿onej likwidacj¹
zbrojeniówce.

- Nikt na œwiecie nie prowadzi wal-
ki z kryzysem tak jak rz¹d Rzeczy-
pospolitej. Zaczêto od likwidacji
bran¿y zbrojeniowej - mówi Stani-

s³aw G³owacki, przewodnicz¹cy
Krajowej Sekcji Przemys³u Zbroje-
niowego. Sekcja protestuje przeciw-
ko cieciom w bud¿ecie Ministerstwa
Obrony Narodowej. Zwi¹zkowcy
wskazuj¹ na przyk³ad, ¿e wyrówna-
nie zaleg³oœci p³atniczych za sprzêt
dostarczony w zesz³ym roku œrodka-
mi z tegorocznego bud¿etu, oznacza
nie tylko wstrzymanie procesów mo-
dernizacji i profesjonalizacji armii, ale
przede wszystkim, upadek jednego z
filarów systemu bezpieczeñstwa pañ-
stwa, jakim jest narodowy przemys³
obronny. Maj¹ uzasadnione obawy, ¿e
w tym roku na zakupy sprzêtu nie
bêd¹ przewidziane ¿adne œrodki fi-
nansowe, co stawia przemys³ zbroje-
niowy w dramatycznej sytuacji - za-
mówienia z MON stanowi¹ ok. 70
proc. dochodów bran¿y ze sprzeda-
¿y.

Sekcja Krajowa Przemys³u Zbro-
jeniowego w wystosowanym do rz¹-
du RP stanowisku podkreœla, ¿e pra-
cownicy sektora zbrojeniowego prze-
¿ywali ju¿ koszmary wszelkich pro-
gramów restrukturyzacji i konsolida-
cji. - W sytuacji, kiedy stopniowo za-
czêto odbudowywaæ zaufanie miê-
dzynarodowe i rynki zbytu, otrzymu-
jemy wiadomoœæ o likwidacji ca³ej
bran¿y, tj. bezpoœrednio 46 tys., a z

kooperantami ponad 100 tys. miejsc
pracy. Trudno zrozumieæ zamierzenia
rz¹du RP, które tak naprawdê stano-
wi¹ decyzjê o unicestwianiu bran¿y -Oko³o tysi¹ca zwi¹zkowców z

ró¿nych krajów Europy, w tym
z Polski, przesz³o we wtorek 10
lutego ulicami Brukseli w pro-
teœcie przeciwko zwolnieniom
w zak³adach nale¿¹cych do
koncernu stalowego Arcelor
Mittal.

Do Brukseli przyjecha³o kilkudzie-
siêciu zwi¹zkowców z "Solidarnoœci"

z Warszawy, Krakowa i D¹browy
Górniczej. Szli w demonstracji pod
sztandarami "Solidarnoœæ - Arcelor
Mittal Poland", obok kolegów z Bel-
gii, Niemiec, Francji, Hiszpanii.

Zwi¹zkowców oburza, ¿e koncert
ogranicza zatrudnienie t³umacz¹c to
kryzysem gospodarczym na œwiecie i
koniecznoœci¹ ograniczenia produkcji,
ale jednoczeœnie nie ogranicza dywi-
dendy dla swoich akcjonariuszy. Jak
mówili podczas manifestacji, to nie tyl-
ko pracownicy maj¹ ponosiæ koszty
kryzysu, ale równie¿ pracodawcy.

Zdaniem organizatorów protestu,
zwi¹zkowców z Europejskiej Fede-
racji Metalowców (EMF), prawdzi-
we rozmiary zwolnieñ nie s¹ znane,
poniewa¿ zarz¹d ich nie og³asza (co
najmniej 6 tys. osób w Europie, 9 tys.
na ca³ym œwiecie). W Polsce dotknie
to ok. 1200 osób. EMF obawia siê,
¿e dla koncernu kryzys jest pretek-
stem do niczym nieusprawiedliwio-
nej restrukturyzacji.

Zwi¹zkowcy domagaj¹ siê przede
wszystkim dialogu dotycz¹cego roz-
wi¹zañ, które pozwol¹ przetrwaæ kry-
zys i zachowaæ jak najwiêcej miejsc
pracy w koncernie. W¹tpi¹, czy Ar-
celor Mittal, œwiatowy lider w pro-
dukcji stali, zrobi³ wszystko, aby chro-
niæ miejsca pracy. Zdaniem zwi¹z-
kowców w ubieg³ym roku udzia³ow-
cy koncernu zarobili 2,3 mld dol. Po-
³owa zysków trafia do najwiêkszego
udzia³owca, Lakshmiego N. Mitta-

la.
oprac. wg

Zbrojeniówka do likwidacji?Zwi¹zkowcy

z Mittala w Brukseli

Od 1 marca planowane s¹ po-
wa¿ne ograniczenia komunika-
cji tramwajowej na terenie Za-
g³êbia. Najdotkliwiej mog¹ je
odczuæ mieszkañcy Bêdzina,
którzy w ten sposób straciliby
podstawowy œrodek komuni-
kacji miejskiej, umo¿liwiaj¹cy
im dojazd z s¹siednich miast.

W tej sprawie zwi¹zkowcy z orga-
nizacji zwi¹zkowych, funkcjonuj¹-
cych w bêdziñskiej spó³ce  Tramwaje
Œl¹skie spotkali siê  prezydentem mia-
sta Rados³awem Baranem, radnymi
i pos³em Grzegorzem Dolniakiem.
Prezydent Baran przekonywa³ stronê
zwi¹zkow¹, ¿e miasto nie ma wystar-
czaj¹cej iloœci œrodków na dofinanso-
wanie komunikacji. Ograniczenia w jej
funkcjonowaniu t³umaczy³ równie¿
nisk¹ frekwencj¹ pasa¿erów. Rozmo-
wy zakoñczy³y siê fiaskiem.

Zwi¹zkowcy zaniepokojeni s¹ lo-
sem pasa¿erów, jak równie¿ ponad
400-osobowej za³ogi bêdziñskiego
zak³adu.

- Po likwidacji linii nr 25 s¹dziliœmy,
¿e to koniec degradacji komunikacji

tramwajowej, wraz z towarzysz¹c¹ jej
infrastruktur¹. Kolejne drastyczne ciê-
cia nie mog¹ uzyskaæ naszej akcepta-
cji. W sytuacji globalnego kryzysu, gdy
liczy siê ka¿de miejsce pracy, zupe³-
nie irracjonalne jest podejmowanie
dzia³añ zmierzaj¹cych do likwidacji
tak wa¿nego pracodawcy, jakim jest
zak³ad w Bêdzinie. Skutkiem plano-
wanych ograniczeñ bêdzie zmniejsze-
nie wozokilometrów oraz wp³ywów
do kasy spó³ki - mówi Ryszard Ma-

stalerz, przewodnicz¹cy "Solidarno-
œci" w Tramwajach Œl¹skich.

Zwi¹zkowcy przypominaj¹, ¿e
przed wyborami samorz¹dowymi
Rados³aw Baran, by zyskaæ przychyl-
noœæ wyborców, nie zdecydowa³ o li-
kwidacji linii nr 25, mimo, ¿e ju¿
wówczas rozwa¿any by³ taki projekt.
Linia zosta³a zlikwidowana dopiero
po wygranych przez niego wyborach.

Stronê zwi¹zkow¹ w jej dzia³aniach
wspieraj¹ równie¿ niezadowoleni
mieszkañcy Bêdzina. Z³o¿yli ju¿
ok.1800 podpisów pod petycj¹, w któ-
rej protestuj¹ przeciwko ograniczeniu
komunikacji tramwajowej w mieœcie.

Beata Gajdziszewska

K³opoty tramwajów

 w Bêdzinie

Emerytury i renty
- negocjacji nie by³o

- Wœród za³ogi "Bumaru" wy-
czuwa siê niepokój. Pracownicy

otrzymali za styczeñ cz¹stkowe
wynagrodzenie w wys. 1000 z³. Nie

wiadomo, kiedy wyp³acona zosta-
nie reszta. Szum informacyjny
wokó³ MON-u powoduje, ¿e ban-
ki boj¹ siê udzielaæ nam kredytów.
ZnaleŸliœmy my siê w trudnej sy-
tuacji, mimo, ¿e mamy niez³e per-
spektywy, które wprowadzone w
¿ycie pozwoli³yby nam na dobre
funkcjonowanie przez kolejne 3
lub 4 lata, ale do tego czasu musie-
libyœmy otrzymaæ wsparcie z bu-
d¿etu MON. Ta bran¿a, gdy dosta-
nie pieni¹dze, nie wo³a jeœæ. Nasze
produkty maj¹ gwarancjê i d³ugo
s³u¿¹ armii. Od nich odprowadza-
ne s¹ podatki i jeœli MON wycofa
siê z finansowania zamówieñ, to
tak naprawdê bud¿et pañstwa stra-
ci na tym, a nie zyska.

– Zdzis³aw Goliszewski, przewodnicz¹cy „S”

 w Zak³adach Zbrojeniowych „Bumar- £abêdy”:

pisz¹ zwi¹zkowcy. Przypominaj¹, ¿e
œrodki zainwestowane w przemys³
zbrojeniowy zwracaj¹ siê kilkakrot-
nie, w postaci miejsc pracy, podatków
i inwestycji, równie¿ zagranicznych.
- Wszêdzie przemys³ obronny i inwe-
stycje napêdzaj¹ koniunkturê gospo-
darcz¹ i pozwalaj¹ przetrwaæ sytuacjê
kryzysow¹. W Polsce natomiast jest
odwrotnie, zaczêto od likwidacji ca-
³ej bran¿y zbrojeniowej - mówi  Sta-
nis³aw G³owacki.

  Zwi¹zkowcy apeluj¹ o poparcie
dzia³añ zmierzaj¹cych do ratowania
systemu bezpieczeñstwa pañstwa
Wierz¹, ¿e wspólne dzia³ania mog¹
uratowaæ kilkadziesi¹t tysiêcy miejsc

pracy i zapobiec zag³adzie zak³adów
zbrojeniowych, po³o¿onych w regio-
nach zagro¿onych strukturalnym bez-
robociem.

Zwi¹zkowcy z "S" i OPZZ powo-
³ali ju¿ wspólny komitet protestacyj-
ny. Stanis³aw G³owacki zapowiada, ¿e
pierwszy protest odbêdzie siê podczas
narady szefów obrony narodowej
pañstw NATO, który bêdzie mia³ miej-
sce w najbli¿szym czasie w Krakowie.

Beata Gajdziszewska,
Dzia³ Informacji KK

 Do Brukseli pojecha³o równie¿ kilkudziesiêciu zwi¹zkowców

z Huty Katowice
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Ponad 200 pracowników i
zwi¹zkowców przez dwie go-
dziny protestowa³o przed sie-
dzib¹ Przedsiêbiorstwa Ener-
getyki Cieplnej w Katowi-
cach. W tym samym czasie
wstrzymana zosta³a dostawa
ciep³a do Urzêdu Miejskiego
w Siemianowicach Œl¹skich.

- Protestujemy przeciwko dys-
kryminowaniu pracowników. Je¿e-
li zarz¹d spó³ki jednym pracowni-

kom zapewnia pakiety socjalne, a
innym nie, to jest to dyskrymina-
cja - powiedzia³ podczas pikiety
wiceprzewodnicz¹cy Œl¹sko-D¹-
browskiej "Solidarnoœci" S³awo-

mir Ciebiera. - Je¿eli prezes nie
potrafi podj¹æ decyzji, to siê nie
nadaje, powinni przyjœæ inni.

Te ostre s³owa i akcja protesta-
cyjna to odpowiedŸ na fiasko wie-

lomiesiêcznych negocjacji organi-
zacji zwi¹zkowych z zarz¹dem
Tauron Polska Energia. Rozmowy
dotycz¹ gwarancji zatrudnienia.
Ponad rok temu akcje PEC Kato-
wice przekazane zosta³y grupie
kapita³owej Tauronu i do tej pory
nie zosta³ podpisany ¿aden pakiet
gwarancyjny. Katowickie przed-
siêbiorstwo jest wiêc jedynym za-
k³adem w grupie Tauronu nie po-
siadaj¹cym takiego dokumentu.

Tymczasem w ubieg³ym roku pa-
kiet socjalny, zapewniaj¹cy m.in.
gwarancje zatrudnienia do 2015,
premiê prywatyzacyjn¹ i podwy¿-
ki, podpisany zosta³ w Elektrocie-
p³owni Tychy - To czego my siê
domagamy, to zaledwie niewielka
czêœæ tego pakietu - podkreœla³
przewodnicz¹cy "Solidarnoœci" w
PEC Katowice Czes³aw Kiszkale-

wicz.
Zdaniem zwi¹zkowców, podczas

negocjacji z udzia³em mediatora,

pracodawca nie wykazywa³ dobrej
woli. - Odby³o siê ju¿ kilka spo-
tkañ i nic nie wskazuje na to, ¿e
dojdzie do jakiegokolwiek porozu-
mienia  - doda³ Czes³aw Kiszkale-
wicz i podkreœli³, ¿e zwi¹zkowcy
nie wykluczaj¹ rozpoczêcia straj-
ku generalnego.

Przewodnicz¹cy podkreœli³ rów-
nie¿, ¿e PEC Katowice jest jednym

z dwóch zak³adów w grupie, któ-
rego akcje nie maj¹ konwersji na
akcje spó³ki g³ównej. - Cztery po-
zosta³e spó³ki tak¹ konwersjê po-
siadaj¹, jak to mo¿liwe w pañstwie
prawa? - pyta³ przewodnicz¹cy "S"
w katowickim przedsiêbiorstwie.

Mimo okrzyków "Gdzie jest pre-
zes?", wycia syren i gwizdów pra-
codawca nie wyszed³, by porozma-
wiaæ z protestuj¹cymi pracownika-
mi.                Agnieszka Konieczny

Za³oga PEC-u

dyskryminowana
– Nie bêdzie zgody „Solidar-
noœci” na zmiany w Kodeksie
pracy – powiedzia³ przewod-
nicz¹cy Œl¹sko-D¹browskiej
„Solidarnoœci” Piotr Duda
podczas konferencji praso-
wej w Œl¹skim Urzêdzie Wo-
jewódzkim.

Briefing prasowy zorganizowa-
ny zosta³ po spotkaniu Wojewódz-
kiej Komisji Dialogu Spo³ecznego,
które dotyczy³o omówienia proble-
mów spo³eczno-gospodarczych,
skutków kryzysu oraz sytuacji na
rynku zatrudnienia w wojewódz-
twie œl¹skim.

Piotr Duda po raz kolejny pod-
kreœli³, ¿e nie mo¿na zak³adaæ, i¿
jedynym panaceum na kryzys jest
nowelizacja prawa pracy. Doda³, ¿e
ju¿ w tej chwili Kodeks pracy do-
puszcza pewne mo¿liwoœci uela-
stycznienia czasu pracy, które mo¿-
na stosowaæ w poszczególnych
zak³adach. - Tam, gdzie sytuacja
jest bardzo trudna, organizacje
zwi¹zkowe powinny rozmawiaæ z
pracodawcami. Rozumiemy te pro-
blemy i stajemy po jednej stronie
z pracodawcami i z rz¹dem - po-
wiedzia³ Piotr Duda.

Przewodnicz¹cy Œl¹sko-D¹brow-
skiej "S" podkreœli³, ¿e koszty pra-
cy s¹ w Polsce bardzo wysokie, dla-
tego nale¿y wspomagaæ pracodaw-

Ostatnie miesi¹ce przynosz¹
niekorzystne zmiany na kra-
jowym i regionalnym rynku
pracy.

- Od listopada ubieg³ego roku
notujemy wzrost liczby bezrobot-
nych. Powiaty, w których w stycz-
niu 2009 r. przyby³o najwiêcej
bezrobotnych to: Czêstochowa,
Sosnowiec i D¹browa Górnicza -
powiedzia³ podczas konferencji
prasowej Przemys³aw Koperski,
dyrektor Wojewódzkiego Urzêdu
Pracy w Katowicach.

Wed³ug wstêpnych szacunków
pod koniec stycznia liczba osób
zarejestrowanych w powiatowych
urzêdach pracy wynosi³a 137, 8
tys. i wzros³a w stosunku do grud-
nia 2008 r. o 15 tys. osób. Nato-
miast pod koniec grudnia 2008 r.

stopa bezrobocia na Œl¹sku wyno-
si³a 6,9 proc. i by³a ni¿sza od kra-
jowej o 2,4 punktu procentowego.

Zdaniem Koperskiego, w tej
chwili najkorzystniejsza sytuacja
jest w podregionie tyskim i kato-
wickim, a najgorsza w bytomskim,
sosnowieckim i czêstochowskim.

Dyrektor podkreœli³, ¿e wzros³a
liczba pracodawców, którzy poin-
formowali o zamiarze przeprowa-
dzenia zwolnieñ grupowych.

- W szczególnoœci zagro¿enia
dotycz¹ przemys³u motoryzacyj-
nego, metalurgicznego i odzie¿o-
wego - podkreœli³. Jego zdaniem,
w najtrudniejszej sytuacji s¹ pra-
cownicy o niskich kwalifikacjach
i posiadaj¹cy uprawnienia do
œwiadczeñ emerytalnych i przed-
emerytalnych.

W kryzysie

trzeba chroniæ ludzi

Niekorzystne zmiany na rynku pracy

Przed siedzib¹ Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej

w Katowicach protestowa³o ponad 200 osób

Wojewoda œl¹ski powo³a³ sta-
³y zespó³, monitoruj¹cy rynek
pracy i sytuacjê gospodarcz¹ w
województwie œl¹skim. W sk³ad
zespo³u wszed³ równie¿ Piotr
Duda. Zadaniem zespo³u bêdzie
m.in. monitorowanie rynku fi-
nansowego, przede wszystkim w
sprawie mo¿liwoœci kredytowa-
nia firm. Zespó³ ma te¿ byæ p³asz-
czyzn¹ wymiany informacji miê-
dzy wiod¹cymi bran¿ami na te-
mat stanu gospodarki w regionie.

ców. Ta pomoc powinna byæ wzo-
rowana na krajach zachodnich,
gdzie np. przy skróceniu czasu pra-
cy pracownika, pozosta³¹ czêœæ
wynagrodzenia wyp³aca Skarb Pañ-
stwa. - Rozmowy na ten temat pro-
wadzone s¹ w Komisji Trójstronnej
- doda³ przewodnicz¹cy ZR.

Piotr Duda nawi¹za³ te¿ do dzia-
³añ rz¹du, zmierzaj¹cych do za³a-
tania dziury bud¿etowej. - To od-
bije siê na pracownikach, a nawet
ju¿ siê odbija - powiedzia³. Jednym
z zak³adów, który ju¿ odczuwa
skutki rz¹dowych oszczêdnoœci
jest Bumar £abêdy, gdzie ograni-
czana jest produkcja.

„Uœpiony” pracownik
Zdaniem profesora Andrzeja

Barczaka z katowickiej Akademii
Ekonomicznej, trzeba siê przygo-
towaæ do jeszcze trudniejszej sy-

tuacji spo³eczno-ekonomicznej.
Prof. Barczak zwróci³ uwagê na
koniecznoœæ ochrony pracownika.
- Zarówno w teorii, jak i praktyce
zmienia siê paradygmat gospoda-
rowania. Ten klasyczny, znany z
podrêczników jest ju¿ nieaktualny.
Teraz najwa¿niejsza jest ochrona
kapita³u ludzkiego w ró¿nych for-
mach - powiedzia³.

Zdaniem profesora Barczaka,
bardzo dobrym rozwi¹zaniem dla
firm zmuszonych do zmniejszenia
zatrudnienia jest "uœpienie pracow-
nika", to znaczy op³acanie go w
okresie, gdy faktycznie pozostaje
bez zatrudnienia. - Taka firma za
trzy kwarta³y bêdzie ju¿ mia³a do-
brego, lojalnego i œwietnie wy-
kszta³conego pracownika - powie-
dzia³ ekonomista. - Je¿eli uœpienie
jest niemo¿liwe, to korzystaj¹c z
unijnych pieniêdzy trzeba przepro-
wadzaæ szkolenia. ̄ eby pracownik
widzia³, ¿e firma jest dobra i opie-
kuje siê nim, a nie czu³ siê jak nie-
wolnik, który przychodzi do pracy

i otrzymuje minimalne wynagro-
dzenie.

Zdaniem uczestników Woje-
wódzkiej Komisji Dialogu Spo³ecz-
nego, odpowiedzi¹ na pogarszaj¹c¹

siê sytuacjê spo³eczno-gospodarcz¹
powinny byæ przede wszystkim
ochrona kapita³u ludzkiego, ochro-
na polskiego rynku i rodzimej pro-
dukcji oraz poszukiwanie sposobów
na zmniejszenie kosztów pracy. Wo-
jewoda Œl¹ski Zygmunt £ukasz-

czyk zwróci³ uwagê na koniecznoœæ
pomocy firmom, które dobrze pro-
speruj¹, ale do dalszej dzia³alnoœci
potrzebuj¹ inwestycji, na które nie
mog¹ otrzymaæ kredytów.

W administracji
bez zwolnieñ

Wojewoda omówi³ równie¿ plan
oszczêdnoœciowy, który w naszym
województwie w 2009 r. ma wy-
nieœæ 173 mln z³. Zygmunt £uka-
szyk zapowiedzia³ m.in. przesuniê-
cie programu modernizacji stra¿y
po¿arnej, co ma daæ oko³o 5 mln z³
oszczêdnoœci, ciêcia w administra-
cji - 4,5 mln z³ oraz oszczêdnoœci w
pomocy spo³ecznej i rezygnacjê z
inwestycji i remontów. Podkreœli³
natomiast, ¿e nie przewiduje zwol-
nieñ pracowników. - Wyznajê za-
sadê solidaryzmu pracy i p³acy. Je-
stem zwolennikiem utrzymania pra-
cowników, nawet za cenê zamro¿e-
nia p³acy, z tego wzglêdu, ¿e pozy-
skanie pracownika po pewnym
okresie bêdzie bardziej kosztowne.
Zwolnienia nios¹ równie¿ koszty
spo³eczne, zwi¹zanie z utrzymywa-
niem bezrobotnego - powiedzia³
wojewoda œl¹ski.

Agnieszka Konieczny

W sk³ad sta³ego zespo³u monitoruj¹cego œl¹ski rynek pracy

wszed³ m. in. Piotr Duda

PEC jest jedyn¹ spó³k¹ w grupie kapita³owej

Tauron Polska Energia, w której nie zosta³y podpisane

¿adne gwarancje pracownicze



Ekologia6 Nr 6  (693) • 11 lutego 2009 r.

Niewiedza, nieœwiadomoœæ,
brak czasu i cierpliwoœci to naj-
czêstsze powody, z których
nasze œmieci zamiast do pose-
gregowanych pojemników tra-
fiaj¹ do wspólnego kosza. Tym-
czasem sortowanie odpadów
to najkrótsza droga do ich re-
cyklingu.

Wraz z rozwojem nauki i nowocze-
snych technologii coraz wiêcej mate-
ria³ów mo¿na odzyskaæ i w nowej
postaci wprowadziæ do ponownego
obiegu. Najczêœciej recyklingowi
poddawane s¹: papier i makulatura,
opakowania metalowe i aluminiowe
oraz szk³o i tworzywa sztuczne. Mo¿-
liwoœci recyklingu oraz katastrofalne
skutki zaniechania tego dzia³ania naj-
lepiej obrazuj¹ liczby zebrane przez
organizacjê proekologiczn¹ Greenpe-

ace Polska. Szacunki ekologów po-
budzaj¹ te¿ wyobraŸniê.

Papier i makulatura
- Œrednio ka¿dy mieszkaniec glo-

bu zu¿ywa rocznie ok. 50 kg papieru,
to 10 tysiêcy kartek formatu A4 na
osobê. Roczna produkcja papieru na
œwiecie wynosi 318 mln ton - alar-
muje Greenpeace Polska.

Dlatego podczas produkcji papie-
ru zu¿ywa siê coraz wiêcej makula-

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

tury. 1 tona zebranych gazet i czaso-
pism to ratunek dla 17 drzew. To tak-
¿e znaczne ograniczenie zu¿ycia
wody potrzebnej do produkcji papie-
ru oraz zmniejszenie zanieczyszcze-
nia œrodowiska przez papiernie. - Po-
wtórne wykorzystanie 1 tony papie-
ru pozwala zaoszczêdziæ m.in. 1474
litry ropy, 26,5 litrów wody i 4,2 tys.
kWh energii - informuj¹ ekolodzy. Z
makulatury powstaj¹ tak¿e inne pro-
dukty, m.in. eleganckie papiery higie-
niczne, serwetki i chusteczki oraz pa-
pier gazetowy a nawet materia³y ter-
moizolacyjne stosowane w budow-
nictwie.

Opakowania metalowe
i aluminiowe

- W ci¹gu roku na œwiecie zu¿ywa
siê 220 miliardów puszek, a¿ 80 proc.
z nich to puszki aluminiowe. Tymcza-

sem odzysk puszek to zaledwie 55
proc. - ocenia Greenpeace.

Puszka aluminiowa w ca³oœci pod-
lega recyklingowi i pozwala zaosz-
czêdziæ bardzo cenny metal - alumi-
nium oraz nieodnawialne z³o¿a bok-
sytu, z których jest on wytwarzany.

Zdaniem ekologów, produkcja alu-
minium z boksytu powoduje ska¿e-
nie gleby, wody i powietrza i jest bar-
dzo energoch³onna. - Produkcja 1 kg
metalu poch³ania 20 razy tyle ener-

gii, co wyprodukowanie 1 bochenka
chleba - twierdz¹ ekolodzy. Warto te¿
wiedzieæ, ¿e recykling 1 tony z³omu
aluminiowego daje oszczêdnoœæ 4 ton
boksytu. Produkcja nowych puszek
ze starych, zamiast z boksytu, prowa-
dzi tak¿e to zmniejszenia zanieczysz-
czenia powietrza i wód. I co niezwy-
kle istotne, odzysk aluminium z pu-
szek mo¿e trwaæ bez koñca bez po-
gorszenia jakoœci metalu.

Szk³o
Szk³o równie¿ jest surowcem wtór-

nym o nieograniczonych mo¿liwo-
œciach przetwarzania. Mo¿e zostaæ
wykorzystane do produkcji takiego
samego opakowania, jakim by³o pier-
wotnie bez obni¿ania jego jakoœci. -
Recykling szk³a, choæ jest ono przy-
jazne œrodowisku i nie wp³ywa ujem-
nie na jego stan, mo¿e przynieœæ
znaczne korzyœci zarówno ekono-
miczne, jak i ekologiczne: zmniejsze-
nie emisji dwutlenku wêgla, tlenków
siarki, py³ów, azotanów, chlorów i flu-
oru oraz zmniejszenie iloœci odpadów
trafiaj¹cych na wysypiska - podkre-
œlaj¹ ekolodzy.

Wykorzystywanie st³uczki szklanej
podczas produkcji nowego szk³a wp³y-
wa równie¿ na ograniczenie kosztów
produkcji. Warto równie¿ wiedzieæ, ¿e
ze st³uczki szklanej powstaj¹ nie tylko
nowe butelki, ale równie¿ w³ókna izo-
lacyjne, gresy do tynku, dodatki do mas
ceramicznych, waty szklanej, farb i
tworzyw biurowych.

Recykling szk³a jest skuteczny tyl-
ko wówczas gdy segregowane jest
szk³o bia³e i kolorowe.

Plastik i tworzywa sztuczne
NajgroŸniejszymi odpadami porzu-

conymi na œmietnikach s¹ tworzywa
sztuczne, a ich biodegradacja mo¿e
trwaæ nawet kilka tysiêcy lat. - W cza-
sie powolnego rozk³adu substancje
toksyczne zawarte w tworzywach
sztucznych uwalniaj¹ siê, przenika-
j¹c do gleby i wód gruntowych. Spa-
lanie tego rodzaju tworzyw równie¿
jest niebezpieczne ze wzglêdu na
uwalnianie truj¹cych i niejednokrot-
nie rakotwórczych substancji, takich
jak dioksyny i furany - alarmuje Gre-
enpeace.

Do najgroŸniejszych tworzyw na-
le¿y przede wszystkim polichlorek
winylu, z którego wytwarza siê m.in.

Segregacja œmieci to koniecznoœæ

Za kilka tygodni ociepli siê,
przyjdzie wiosna, a to najlepszy
czas na rozpoczêcie remontu
lub budowy. Warto jednak pa-
miêtaæ o kontenerze na odpa-
dy budowlane, które równie¿
mog¹ podlegaæ ponownemu
przetworzeniu.

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r.,
mówi, ¿e "wytwórca odpadków bu-
dowlanych zobowi¹zany jest do ich
odzysku, unieszkodliwienia lub prze-
kazania innym podmiotom".

Powsta³y podczas remontu gruz
betonowy, czy ceglany znowu mo¿e

zostaæ wykorzystany w formie kru-
szywa budowlanego, które s³u¿y
m.in. do podsypywania dróg i
wzmocnienia fundamentów. Pokru-
szony gruz mo¿na tak¿e wykorzystaæ
do budowy umocnieñ przeciwpowo-
dziowych.

Do opadów budowlanych nale¿¹
m.in. p³ytki ceramiczne, armatura sa-
nitarna, gruz ceglany i betonowy, in-
stalacje metalowe oraz odpady ze
szk³a i tworzyw sztucznych. Jedn¹ z
najwa¿niejszych rzeczy jest jednak
selekcja tych odpadów i wydzielenie
materia³ów szkodliwych i niebez-
piecznych dla œrodowiska.             ak

Wraz z rozwojem nauki i nowoczesnych technologii

coraz wiêcej materia³ów mo¿na odzyskaæ i w nowej postaci

wprowadziæ do ponownego obiegu

Kontener na budowie

Recykling i odzysk
Zgodnie z Ustaw¹ z 27 kwiet-

nia 2001 r. o odpadach recykling
to taki odzysk, który polega na po-
wtórnym przetwarzaniu substan-
cji lub materia³ów zawartych w
odpadach w procesie produkcyj-
nym. Jego celem jest uzyskanie
substancji lub materia³u o przezna-
czeniu pierwotnym lub o innym
przeznaczeniu, w tym te¿ recy-
kling ograniczony z wyj¹tkiem
odzysku energii. Recykling ma
prowadziæ przede wszystkim do
ochrony œrodowiska naturalnego
poprzez ograniczenie zu¿ycia su-
rowców naturalnych i zmniejsze-
nie odpadów.

Natomiast odzysk to pojêcie
znacznie szersze i obejmuje wszel-
kie dzia³ania nie stwarzaj¹ce zagro-
¿enia dla ¿ycia, zdrowia ludzi lub
dla œrodowiska. Dzia³ania te pole-
gaj¹ na wykorzystaniu odpadów w
ca³oœci lub w czêœci lub prowadz¹
do odzysku z odpadów substancji
lub energii i ich wykorzystania.

Pierwsza obywatelska
inicjatywa ekologiczna

23 stycznia 2009 r. - dok³adnie
w pierwsz¹ rocznicê Dnia bez to-
rebek foliowych Obywatelski Ko-
mitet Inicjatywy Ustawodawczej
po raz kolejny skierowa³ do Sej-
mu projekt ustawy w sprawie ogra-
niczenia dystrybucji jednorazo-
wych torebek foliowych.

Komitet rozpocz¹³ równie¿
zbieranie podpisów pod pierw-
szym obywatelskim projektem
ekologicznym. Wiêcej informacji
na stronie www.foliowki

Eko - polski znak
ekologiczny

Produkcja
ekologiczna
 - Unia Europejska

Opakowanie nadaje
siê do recyclingu

Znak CEDbaj o czystoœæ

rury, zabawki i karty kredytowe. W
procesie produkcyjnym wykorzysty-
wane s¹ zwi¹zki chloru, które póŸ-
niej na wysypisku uwalniaj¹ siê i prze-
dostaj¹ do gleby.

Polietylen to najczêœciej spotyka-
ne tworzywo sztuczne s³u¿¹ce do pro-
dukcji worków palstikowych i folii
s³u¿¹cych m.in. do opakowañ spo-
¿ywczych. Zdaniem ekologów, pro-
dukty te wyrzucone na wysypisko
mog¹ uwalniaæ rakotwórcze zwi¹zki
chemiczne.

Najbardziej k³opotliwym odpa-
dem jest natomiast politereftalan ety-
lenu, czyli popularny PET, którego
coraz wiêcej zu¿ywa siê do produk-
cji opakowañ, przede wszystkim
butelek na napoje. - Wed³ug staty-
styk, tylko w Polsce rocznie opró¿-
nianych jest 110 tysiêcy ton butelek
PET. Jedna tona to 25 tys. sztuk, czyli
w ci¹gu roku wyrzucamy na wysy-
piska 2 miliardy 750 milionów bu-
telek. Natomiast roczny ich odzysk
w Polsce to tylko 140 ton - wyliczaj¹
ekolodzy i podkreœlaj¹, ¿e chocia¿
nie emituj¹ one szkodliwych sub-
stancji to lawinowo powiêkszaj¹ pol-
skie wysypiska.

Tymczasem butelki PET z powo-
dzeniem mog¹ byæ przetwarzane na
w³ókna i przêdze, p³yty, folie, meble,
czêœci wyposa¿enia wnêtrz samocho-

Nie testowane
na zwierzêtach

Bezpieczny
dla ozonu Zielony punkt

Ekoznaki - informuj¹ o produkcie i zachêcaj¹ do dbania
o œrodowisko

1 tona zebranych gazet i czasopism to ratunek dla 17 drzew

– szacuje organizacja proekologiczna Greenpeace Polska

dów oraz ¿ywice poliesterowe i oleje
opa³owe.

Opr. Agnieszka Konieczny
•ród³o: strona internetowa

organizacji Greenpeace Polska
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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.
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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 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).

Nowelizacja przepisów bhp – czêœæ 1
Na mocy ustawy z dnia 21 listopa-

da 2008 r. o zmianie ustawy – Ko-
deks pracy (Dz. U. Nr 223, poz. 1460),
dokonano nowelizacji przepisów
dzia³u dziesi¹tego: Bezpieczeñstwo i
higiena pracy. W omawianym zakre-
sie nowelizacja ta wdra¿a nastêpuj¹-
ce dyrektywy unijne:
– dyrektywê Rady 89/391/EWG z

dnia 12 czerwca 1989 r. w spra-
wie wprowadzenia œrodków w
celu poprawy bezpieczeñstwa i
zdrowia pracowników w miejscu
pracy (Dz. Urz. WEL 183 z
29.06.1989, str. 1; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz.
5, t. 1, str. 349),

 – dyrektywê 2003/88/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia
4 listopada 2003 r. dotycz¹c¹ nie-
których aspektów organizacji cza-
su pracy (Dz. Urz. UE L 299 z
18.11.2003, str. 9; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz.
5, t. 4, str. 381).

 W zasadniczej mierze dokonana
nowelizacja uszczegó³awia dotych-
czasowe postanowienia z zakresu bez-
pieczeñstwa i higieny pracy. Dopre-
cyzowanie to stanowi normatywne
odzwierciedlenie poprzedniej wy-
k³adni orzeczniczej regulacji z zakre-
su ochrony pracy.

W art. 207 § 1 Kodeksu pracy do-
dano drugie zdanie stwierdzaj¹ce, ¿e
odpowiedzialnoœæ pracodawcy za
stan warunków pracy w zak³adzie pra-
cy jest niezale¿na od obowi¹zków w
sferze bhp ci¹¿¹cych na innych pod-
miotach tj. pracownikach, a tak¿e oso-
bach spoza zak³adu pracy wykonuj¹-
cych zadania s³u¿by bhp.

Odpowiedzialnoœæ pracodawcy
wskazana w art. 207 § 1 K.p. skiero-
wana jest na stan warunków pracy
w zak³adzie pracy, co oczywiœcie nie
eliminuje takiej samej jego odpowie-
dzialnoœci za stan warunków pracy
wykonywanej w innym miejscu
przez niego wyznaczonym. Wœród
innych miejsc wykonywania pracy
mog¹ byæ takie, które pracodawca
sam wyznacza, albo te¿ uzgadnia z
pracownikiem. Niew¹tpliwie pe³na
odpowiedzialnoœæ za stan warunków
pracy dotyczy miejsca wykonywa-
nia pracy le¿¹cego poza terenem za-
k³adu pracy, które pracodawca sam
wyznacza.

Miejsce pracy uzgodnione miêdzy
stronami stosunku pracy powoduje
ograniczon¹ odpowiedzialnoœæ praco-
dawcy za stan warunków pracy – od-
powiednio do stopnia wp³ywu praco-
dawcy na tê organizacjê.

Typowym takim miejscem jest dom
pracownika, w którym realizowana
jest praca w formie telepracy. Jak
wynika z art. 6717 K.p. odpowiedzial-
noœæ pracodawcy za organizacjê sta-
nowiska pracy w domu pracownika
ma charakter ograniczony.

Niestety, zagadnieñ tych nie rozu-
miej¹ sami pracodawcy ani ich orga-
nizacje. W artykule pt. „Zmiany w
przepisach i w kodeksie pracy u³atwi¹
firmom konkurowanie po przyjêciu
euro” Gazeta Prawna z 28.01.2009 r.
M. Starczewska-Krzysztoszek dyrek-
tor Departamentu Analiz Ekonomicz-
nych Polskiej Konfederacji Praco-
dawców Prywatnych ca³kowicie bez-
podstawnie stwierdza, ¿e przedsiê-
biorca ponosi pe³n¹ odpowiedzial-
noœæ za to, co dzieje siê w domu tele-
pracownika.

Tymczasem przepis art. 6717 K.p.
wyklucza odpowiedzialnoœæ praco-
dawcy za stan pomieszczeñ pracy
wskazanych w art. 212 pkt 4, a tak¿e
szerzej rozumiane obowi¹zki dotycz¹-
ce obiektu budowlanego i pomieszcze-
nia pracy, o których mowa w rozdzia-
le III dzia³u dziesi¹tego, jak równie¿
za zapewnienie odpowiednich urz¹-
dzeñ higieniczno-sanitarnych.

W obecnym brzmieniu art. 207
§ 2 K.p. ustawodawca na³o¿y³ na pra-
codawcê nowe konkretne obowi¹zki
dotycz¹ce:
– reagowania na potrzeby w zakre-

sie zapewnienia bezpieczeñstwa i
higieny pracy oraz dostosowywa-
nia œrodków podejmowanych w
celu doskonalenia istniej¹cego po-
ziomu ochrony zdrowia i ¿ycia
pracowników, bior¹c pod uwagê
zmieniaj¹ce siê warunki wykony-
wania pracy,

 – zapewnienia rozwoju spójnej po-
lityki zapobiegaj¹cej wypadkom
przy pracy i chorobom zawodo-
wym, uwzglêdniaj¹cej zagadnie-
nia techniczne, organizacjê pracy,
warunki pracy, stosunki spo³ecz-
ne oraz wp³yw czynników œrodo-
wiska pracy,

 – uwzglêdniania ochrony zdrowia
m³odocianych, pracownic w ci¹-
¿y lub karmi¹cych dziecko piersi¹
oraz pracowników niepe³nospraw-
nych w ramach podejmowanych
dzia³añ profilaktycznych.

Wymienione szczegó³owe obo-
wi¹zki ci¹¿y³y dotychczas na praco-
dawcy z mocy ogólnej klauzuli dba-
³oœci o problematykê ochrony pracy.
By³y te¿ elementem urzeczywistnia-
j¹cym w³aœciw¹ realizacjê przepisów
bhp, w tym planowania i podejmo-

wania œrodków prewencyjnych prze-
ciwdzia³aj¹cych wypadkom przy pra-
cy i chorobom zawodowym.

W obecnym stanie prawnym usta-
wodawca uzna³ koniecznoœæ wyraŸ-
nego wyspecyfikowania tych obo-
wi¹zków pracodawcy, uwzglêdniaj¹c
wskazania w szczególnoœci dyrekty-
wy 89/391/EWG.

Nowym zapisem normatywnym
jest art. 207 § 21 K.p., zgodnie z któ-
rym koszty dzia³añ podejmowanych
przez pracodawcê w zakresie bezpie-
czeñstwa i higieny pracy w ¿aden spo-
sób nie mog¹ obci¹¿aæ pracowników.

Przed omawian¹ nowelizacj¹, za-
gadnienie nieobci¹¿ania kosztami
pracownika w zakresie dzia³añ podej-
mowanych przez pracodawcê w sfe-
rze problematyki bezpieczeñstwa i hi-
gieny pracy by³o ukszta³towan¹ od
dawna zasad¹, wynikaj¹c¹ z nadrzêd-
nej zasady ryzyka podmiotu zatrud-
niaj¹cego.

Stosowny zapis w tym wzglêdzie
mia³ te¿ miejsce w poprzednich ogól-
nych przepisach bhp z 1946 r. Obec-
ny powrót do tego zagadnienia byæ
mo¿e ³¹czy siê z jednej strony z nara-
staniem kosztów zwi¹zanych z dosto-
sowywaniem stosowanych technolo-
gii, maszyn i urz¹dzeñ do wi¹¿¹cego
nas prawa unijnego, a z drugiej z wy-
eliminowaniem jakichkolwiek w¹t-
pliwoœci co do tego, ¿e tymi koszta-
mi pracownik nie tylko nie mo¿e byæ
obci¹¿ony, ale nawet nie mo¿e w nich
w jakiejkolwiek mierze partycypo-
waæ.

Odnosz¹c siê do tej formu³y reali-
zacyjnej, uwa¿am j¹ za s³uszn¹. Nie-
mniej jednak stojê na stanowisku, ¿e
ustawodawca powinien szerzej ure-
gulowaæ wszystkie zagadnienia zwi¹-
zane z nak³adami finansowymi doty-
cz¹cymi realizowanego stosunku pra-
cy, gdy¿ taki zapis normatywny np.
wœród podstawowych zasad prawa
pracy zapisanych w dziale pierwszym
kodeksu rozwi¹zywa³by problemy w
sposób kompleksowy, a nie cz¹stko-
wy, jak to ma miejsce obecnie.

Wprowadzony przez ustawodaw-
cê nowy art. 2071 K.p. zawiera kom-
pleks ró¿nych obowi¹zków informa-
cyjnych pracodawcy w zakresie pro-
blematyki bhp. Pierwsze dwa obo-
wi¹zki pracodawcy sprowadzaj¹ siê
do poinformowania pracowników o
zagro¿eniach dla zdrowia i ¿ycia wy-
stêpuj¹cych w zak³adzie pracy na po-
szczególnych stanowiskach pracy i
przy wykonywanych pracach, w tym
o zasadach postêpowania w przypad-
ku awarii i w innych sytuacjach za-

gra¿aj¹cych zdrowiu i ¿yciu pracow-
ników, jak równie¿ o dzia³aniach
ochronnych i zapobiegawczych pod-
jêtych w celu wyeliminowania lub
ograniczenia tych zagro¿eñ.

Wskazany obowi¹zek powinien
byæ realizowany w ramach dotych-
czasowej powinnoœci poinformowa-
nia pracownika o ryzyku zawodo-
wym wystêpuj¹cym na jego stanowi-
sku pracy (art. 226 pkt 2 K.p.), z tym
jednak zastrze¿eniem, ¿e informacja
o zagro¿eniach wykracza poza stano-
wisko pracy danego pracownika i
dotyczy wszelkich informacji o takim
ryzyku zwi¹zanym z funkcjonowa-
niem zak³adu pracy, w którym pra-
cownik pracê wykonuje.

Trzeci obowi¹zek informacyjny
pracodawcy dotyczy poinformowa-
nia zatrudnionych o pracownikach
wyznaczonych do udzielania pierw-
szej pomocy i wykonywania czynno-
œci w zakresie ochrony przeciwpo¿a-
rowej i ewakuacji pracowników, co
nawi¹zuje do postanowieñ nowego
art. 2091 K.p.

Obowi¹zek informacyjny praco-
dawcy dotycz¹cy wymienionych in-
formacji zosta³ dok³adnie sformalizo-
wany. Pracodawca jest wiêc zobowi¹-
zany przekazaæ informacjê zawiera-
j¹c¹ imiê i nazwisko, miejsce wyko-
nywania pracy oraz numer telefonu
lub innego œrodka komunikacji elek-
tronicznej osób, o których mowa w
art. 2071 § 1 pkt 3 K.p.

Ustawodawca dok³adnie uszczegó-
³owi³ zakres koniecznych do przeka-

zania osobom zatrudnionym informa-
cji, nie sprecyzowa³ jednak jej formy,
co oznacza jej dowoln¹ dopuszczal-
noœæ.

Pracodawcy musz¹ jednak pamiê-
taæ o tym, ¿e przestrzeganie przepi-
sów bhp nale¿y do ich podstawowych
obowi¹zków, których naruszenie wy-
czerpuje znamiona wykroczenia z art.
283 § 1 K.p. zagro¿onego kar¹ grzyw-
ny do 30 tys. z³otych.

W konsekwencji, bezwzglêdnie
obowi¹zuj¹cy charakter przepisów
bhp wymaga od pracodawcy zapew-
nienia sobie stosownego dowodu po-
twierdzaj¹cego fakt zaznajomienia
pracowników z informacjami wska-
zanymi w art. 2071 K.p.

Zaznajomienie to mo¿e mieæ cha-
rakter indywidualny jak równie¿ zbio-
rowy w postaci odpowiedniego ob-
wieszczenia pracodawcy, zapisu sto-
sownego postanowienia w regulami-
nie pracy.

Obowi¹zek informacyjny mo¿e
byæ tak¿e spe³niony w ramach szko-
leñ pracowników w zakresie bezpie-
czeñstwa i higieny pracy. Podmiot za-
trudniaj¹cy musi jednak pamiêtaæ o
tym, ¿e w razie kontroli PIP bêdzie
musia³ inspektorowi pracy udowod-
niæ, ¿e spe³ni³ obowi¹zek wskazany
w art. 2071 K.p., przy czym brak ta-
kiego dowodu zasadniczo bêdzie po-
czytany za podejrzenie pope³nienia
wykroczenia.

Tadeusz M. Nycz

Tekst pochodzi z serwisu
prawo-pracy.pl.
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Zorganizowana w pi¹tek 6 lutego
przez Œl¹sko-D¹browsk¹ "Solidar-
noœæ" karczma piwna, jak co roku
zakoñczy³a sezon na gwarkowe
spotkania. Ta karczma przezna-
czona jest przede wszystkim dla
tych cz³onków "Solidarnoœci",
którzy w ostatnich 12 miesi¹cach
uczestniczyli jako cz³onkowie
s³u¿b porz¹dkowych w akcjach or-
ganizowanych przez Zarz¹d Re-
gionu i poszczególne komisje. - W
imieniu ca³ego zwi¹zku i wszyst-
kich jego cz³onków dziêkujê
Wam, ¿e zawsze mo¿na na was li-
czyæ - mówi³ do nich rozpoczyna-
j¹c karczmê szef Œl¹sko-D¹brow-
skiej "Solidarnoœci" Piotr Duda.

Tegoroczna karczma odbywa³a
siê w hali MOSiR-u w Rudzie Œl¹-
skiej - Halembie. Jej goœæmi byli
m. in. Jerzy Buzek, pose³ Woj-
ciech Szarama, prezydent Rudy
Œl¹skiej Andrzej Stania i szef Œl¹-
skiego Okrêgu Wojskowego p³k
Zbigniew Pi¹tek. Pojawi³ siê te¿
m³odzie¿owy mistrz œwiata w bok-
sie federacji WBC Damian Jo-
nak, który tradycyjnie by³ roz-
chwytywany przez ³owców auto-
grafów. Podobnie zreszt¹ jak Jan
Pietrzak, którego wystêp cz³on-
kowie "Solidarnoœci" jak zwykle
przyjêli entuzjastycznie.

W rozegranym w Jastrzêbiu

Zdroju dwudniowym II Miê-

dzynarodowym Memoriale

im. Grzegorza Kolosy, Adama

Stepeckiego i Jana Tyszkie-

wicza, tragicznie zmar³ych

zwi¹zkowców z „Solidarno-

œci”, triumfowali m³odzi pi³ka-

rze z Odry Wodzis³aw i MO-

SiR-u Jastrzêbie.

W pierwszym dniu trampkarze z
rocznika 1997 rywalizowali o Pu-
char Przewodnicz¹cego Sekretaria-
tu Górnictwa i Energetyki NSZZ
"Solidarnoœæ" Kazimierza Graj-
carka. Tu najlepszy okaza³ siê ze-
spó³ Szkó³ka Pi³karska MOSiR Ja-
strzêbie. Królem strzelców zosta³
Micha³ Suœlik z Odry Wodzis³aw,
a najlepszym bramkarzem Seba-
stian Madejski z Podbeskidzia
Bielsko-Bia³a.

Drugiego dnia pi³karze z rocz-
nika 1998 rozpoczêli sportowy bój
o Puchar Przewodnicz¹cego Zarz¹-
du Regionu Œl¹sko-D¹browskiego
NSZZ "S" Piotra Dudy. W roze-
granych meczach bezkonkurencyj-
ni byli zawodnicy Odry Opole. W
tej grupie wiekowej królem strzel-
ców zosta³ Patryk Dziczek z Pia-
sta Gliwice, najlepszym bramka-
rzem Dawid Sipoœ z czeskiego
MKF Topvar Topolcany - SK.

Imprezie, zorganizowanej przez
MOSiR Jastrzêbie, we wspó³pra-
cy z jastrzêbskim Biurem Tereno-
wym Zarz¹du Regionu Œl¹sko-D¹-
browskiego NSZZ "S", towarzy-
szy³y ogromne emocje. Wœród ki-

biców liczn¹ grupê stanowili rodzi-
ce, którzy gor¹cym dopingiem za-
grzewali do walki swoje pociechy

W Niemczech ¿yje ok. dwóch

milionów przybyszy z Polski.

S¹ wœród nich uciekinierzy,

uchodŸcy polityczni, wy-

gnañcy, przesiedleñcy i emi-

granci. Mieszkaj¹cy w Niem-

czech polski dziennikarz po-

stanowi³ spisaæ wspomnienia

20 z nich.

Efektem 21-letniej (!) pracy
Adama Dyrki jest ksi¹¿ka "Wy-
gnañcze szlaki. Relacje uchodŸców
i emigrantów z Polski do
Niemiec", której polska
wersja ukaza³a siê niedaw-
no nak³adem Oficyny Wy-
dawniczej Volumen. To
zbiór czêsto dramatycznych
wspomnieñ o powodach
emigracji, sposobach prze-
dostania siê na drug¹ stronê
i trudnych losach Polaków
w Niemczech.

Historyk i dziennikarz
Adam Dyrko przed wyjaz-
dem z Polski pracowa³ w
redakcji katowickiego
"Dziennika Zachodniego".
Wraz z powstaniem "Soli-
darnoœci" aktywnie w³¹czy³
siê w tworzenie nowego ru-
chu. Dzia³a³ m. in. w komi-
sji zak³adowej przy RSW
Prasa w Katowicach.
Wspó³redagowa³ biuletyn Wprost,
wydawany przy Zarz¹dzie Regio-
nu, co sta³o siê bezpoœredni¹ przy-
czyn¹ pozostania na Zachodzie,
poniewa¿ po wprowadzeniu stanu
wojennego wiêkszoœæ wspó³pra-

cowników Wprost zosta³a interno-
wana.

Manuskrypt polskiej wersji
ksi¹¿ki pt. "Wygnañcze szlaki"
zosta³ w grudniu 2006 roku wyró¿-
niony w konkursie wydawniczym
"Prawda i Pamiêæ", przeprowadzo-
nym przez Instytut Pamiêci Naro-
dowej. W 2007 roku ukaza³a siê
niemiecka wersja ksi¹¿ki.

Adam Dyrko pod koniec marca
bêdzie goœci³ na Œl¹sku. W siedzi-
bie Œl¹sko-D¹browskiej "Solidar-

noœci" odbêdzie siê spotkanie z
autorem "Wygnañczych szlaków".
O szczegó³ach wkrótce poinformu-
jemy na ³amach naszego Tygodni-
ka.

oprac. wg

Trudne

wygnañcze szlaki
Zwi¹zkowy turniej

dla m³odych pi³karzy

Piotr  Duda i Danuta Jemio³o, kierownik BT w Jastrzêbiu,

w towarzystwie pi³karzy zwyciêskiej dru¿yny Odry Wodzis³aw

i podziwiali ich pi³karskie popisy
na boisku.

B.G.

Sk³ady zwyciêskich dru¿yn:

Szkó³ka Pi³karska MOSiR Jastrzêbie - rocznik 1997:
- Micha³ Lorenc, Adrian Nowak, Piotr Tr¹d, Marcin Ryszka,

Jakub Benek, Pawe³ Bielaszka, Bart³omiej Lorenc, Szymon
¯urkowski, Karol Dziki, Krzysztof Bafia, Bart³omiej Seme-
niuk, Patryk Ganiek, Bartosz Gawe³czyk, Piotr Patyk

- trener - Wojciech Kania
- kierownik dru¿yny - Kazimierz Lorenc

Odra Wodzis³aw - rocznik 1998:
- Kacper Szweda, £ukasz Krakowczyk, Tomasz Krauzy, Patryk

Komasiñski, Rados³aw Olszyna, Dawid Buczek, Micha³
Owsiak, Dominik Piechula, Damian Bernacki, Dawid Dziób,
Marcin Stachurski, Mateusz Zalewski

- trener - Sebastian Sitek
- kierownik dru¿yny - Adam Szweda


