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W numerze:Solidarnoœæ na kryzys

Pod takim w³aœnie has³em NSZZ „Solidarnoœæ” rozpoczê³a ogólnopolsk¹
kampaniê informacyjn¹. Korzystaj¹c z doœwiadczeñ innych krajów Unii
Europejskiej w celu przeciwdzia³ania negatywnym skutkom kryzysu,
„S” postuluje o solidarne wspó³dzia³anie pracodawców i pracowników
przy aktywnym wsparciu rz¹du.

Zmar³
Stefan Szymutko
Zmar³ prof. Stefan Szymutko - historyk
literatury i wybitny znawca polskiej pro-

zy XX wieku, laureat Literackiej Nagro-
dy Solidarnoœci.

Czytaj na stronie 4

„Solidarnoœæ”
na lotnisku
Zmiana umów o pracê i podwy¿ki wyna-
grodzeñ - to najwa¿niejsze wyzwania, ja-

kie stawia przed sob¹ Komisja Zak³ado-
wa NSZZ „Solidarnoœæ”, zarejestrowana
w styczniu na lotnisku w Pyrzowicach.

Czytaj na stronie 4

Trudna sytuacja
w General Motors
Jeden z najwiêkszych koncernów samo-
chodowych ma powa¿ne problemy. Kil-

ka dni temu amerykañska centrala Gene-
ral Motors poinformowa³a o zamiarze re-
dukcji kosztów, g³ównie pracowniczych.

Czytaj na stronie 5
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Napisano

Liczba tygodnia... Wieœci z Biur Terenowych ZR

Komunikat dla Komisji Zak³adowych
Komisje nieposiadaj¹ce numeru Regon i NIP oraz niesk³adaj¹-

ce 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 zatwierdzaj¹cej

sprawozdania (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa).
Je¿eli data podjêcia uchwa³y jest przed 31 marca 2009 r. -

komplet (CIT-8,CIT-8/O, sprawozdania) sk³ada siê do 10 dni
od daty uchwa³y.

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

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

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

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

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

Teresa Faber - G³ówna Ksiêgowa Zarz¹du Regionu
Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ”

BT Sosnowiec
W trakcie spotkania Terenowej Sek-

cji Problemowej NSZZ "S" Miasta D¹-
browa Górnicza zwi¹zkowcy omówili
sytuacjê na lokalnym rynku pracy. Szcze-
góln¹ uwagê poœwiêcili zwolnieniom
grupowym w Hucie Katowice oraz pla-
nom likwidacji zak³adu Ponar-Defum.

BT Jastrzêbie
16 lutego zwi¹zkowcy "S" spotkali siê

z dyrektorem Spó³dzielni Inwalidów
"Naprzód" w Gliwicach.

- SI "Naprzód" przegra³a z firm¹ "Im-
pel" przetarg na sprz¹tanie w szpitalu. W
tej sytuacji czêœæ pracowników przesz³a
do "Impela", natomiast czêœæ zosta³a w
"Naprzodzie". Dla nas najwa¿niejsze jest
zabezpieczenie tych miejsc pracy. Usta-
liliœmy, ¿e pracownicy skorzystaj¹ z dwu-
tygodniowych urlopów wypoczynko-
wych, by pracodawca mia³ czas na zor-
ganizowanie transportu, który umo¿liwi
im dojazd do nowych miejsc pracy w
Zabrzu i Gliwicach - informuje Danuta
Jemio³o, kierownik jastrzêbskiego BT.

***
17 lutego w Jastrzêbskiej Agencji Tu-

rystycznej zorganizowano spotkanie z
pracownicami, które zostan¹ przejête
przez zwyciêzcê przetargu na us³ugi
sprz¹taj¹ce w hotelu "Diament".

Prezes JAT zobowi¹za³ siê do ci¹g³e-
go monitorowania ich warunków pracy
oraz do ewentualnych ingerencji, w ra-
zie nieprawid³owoœci.

***
17 lutego w Wojewódzkim Szpitalu

Specjalistycznym nr 2 w Jastrzêbiu Zdro-
ju zwi¹zki zawodowe rozmawia³y z pra-
codawc¹ na temat regulacji p³acowych
w grupie zawodowej pielêgniarek. W
grudniu ub.roku, dyrekcja podjê³a, nie
skonsultowan¹ z organizacjami zwi¹z-
kowymi decyzjê, na mocy której dla czê-
œci pracowników ustalone zosta³y nie-
korzystne regulacje p³acowe.

- Mamy nadziejê, ¿e cykliczne roz-
mowy na ten temat, zaplanowane do
koñca marca, bêd¹ ju¿ bardziej konkret-
ne. "S" przedstawi³a pracodawcy projekt
porozumienia o wzajemnej wspó³pracy.
W przysz³oœci nie chcemy byæ pomijani
w sprawach istotnych dla zak³adu i jego
pracowników. Teraz oczekujemy na za-
opiniowanie naszego projektu - mówi
Danuta Jemio³o.

BT Katowice
18 i 19 marca w siedzibie Œl¹sko-D¹-

browskiej "Solidarnoœci" odbêdzie siê
szkolenie stacjonarne dla Komisji Zak³a-
dowych z obszaru dzia³ania Biura, pt.
"Rady pracowników jako narzêdzie

zwi¹zków zawodowych". Chêtnych do
udzia³u w szkoleniu prosimy o kontakt
pod nr tel. 032 353 84 25 wew. 103.

BT Rybnik
W dniach 9-11 marca w rybnickim BT

odbêdzie siê szkolenie zwi¹zkowe, któ-
re prowadziæ bêd¹ Jadwiga Piechocka
i Krzysztof Hus z Biura Szkoleñ ZR.
W trakcie szkolenia omówione zostan¹
m.in. zmiany w Kodeksie pracy, prawie
pracy, Karcie Nauczyciela oraz Ustawie
o Systemie Oœwiaty.

BT Zawiercie
Otrzymanie nauczycielskiego dodat-

ku motywacyjnego czy te¿ za pracê w
trudnych warunkach nie bêdzie uzale¿-
nione od decyzji prezydenta miasta. Pod-
czas posiedzenia komisji edukacji za-
wierciañskiej Rady Miejskiej skreœlono
z projektu regulaminu przyznawania na-
uczycielskich premii poprawki wprowa-
dzaj¹ce prezydenckie rêczne sterowanie.

- Twierdzenie, ¿e prezydent jest w sta-
nie oceniaæ pracê dydaktyczn¹ kilkuset
nauczycieli, z których wiêkszoœci nie zna
nawet z widzenia by³o kuriozalne - mówi
Ma³gorzata Benc, szefowa Biura Tere-
nowego Œl¹sko-D¹browskiej "Solidar-
noœci" w Zawierciu i jednoczeœnie rad-
na miejska. - Podobnie, bez jakichkol-
wiek argumentów merytorycznych, usi-

24 lutego rz¹d podczas posiedzenia
Komisji Trójstronnej przedstawi³ zwi¹z-
kom i pracodawcom propozycje zmian
w Kodeksie pracy. Zak³adaj¹ one m.in.
mo¿liwoœæ wykonywania pracy w wy-
miarze wy¿szym ni¿ 48 godzin tygo-
dniowo pod warunkiem podpisania tzw.
klauzuli opt-out. Wysokoœæ godzin po-
nadwymiarowych ma zostaæ dopiero
ustalona przez KT w trakcie negocja-
cji. Okres rozliczeniowy tak wyd³u¿o-
nego czasu pracy nie móg³by jednak
przekroczyæ trzech miesiêcy.

D³u¿szy tygodniowy wymiar czasu
pracy ma obj¹æ wy³¹cznie osoby zatrud-
nione na czas nieokreœlony. Pracodaw-
ca bêdzie jednak musia³ uzyskaæ od nich
pisemn¹ zgodê na wyd³u¿enie ich cza-
su pracy.

- Mo¿liwoœæ podpisywania klauzuli
opt-aut wy³¹cznie przez pracowników
zatrudnionych na sta³e jest dyskrymi-
nacj¹ wobec zatrudnionych czasowo -
wskazuje Henryk Micha³owicz z Kon-
federacji Pracodawców Polskich.

Dodaje, ¿e taka mo¿liwoœæ powinna
zale¿eæ od sta¿u pracy u danego praco-
dawcy, a nie rodzaju umowy. T³uma-
czy, ¿e dziêki temu uniknê³oby siê sy-
tuacji, w której firma bêdzie zatrudniaæ
na czas okreœlony, stawiaj¹c warunek
podpisania klauzuli.

Propozycje rz¹du dotycz¹ te¿ zmian
wysokoœci wynagrodzenia za pracê w
godzinach nadliczbowych oraz jej de-
finicji. Tak¹ prac¹ ma byæ praca wyko-
nywana ponad obowi¹zuj¹cy pracow-
nika wymiar czasu pracy w przyjêtym
okresie rozliczeniowym.

Rz¹d proponuje dwie formy ustala-
nia wynagrodzenia za pracê w nadgo-
dzinach. Pracownik za dodatkow¹ pra-
cê, poza pensj¹, móg³by otrzymywaæ
50 proc. wynagrodzenia. W drugim
przypadku, gdy okres rozliczenia nad-
godzin wynosi do jednego miesi¹ca, do-
datek ma wynosiæ 50 proc. Jeœli wy-
d³u¿y siê do czterech miesiêcy, wzro-
œnie do 80 proc. Dodatek w wysokoœci
100 proc. wynagrodzenia otrzyma pra-
cownik, którego okres rozliczenia prze-
kracza cztery miesi¹ce.

- Te zmiany s¹ do zaakceptowania
przez zwi¹zki. Lepsze bêdzie wprowa-
dzenie drugiego rozwi¹zania - mówi
Janusz £aznowski, cz³onek prezy-
dium Komisji Krajowej NSZZ Soli-
darnoœæ.

Nowelizacja przewiduje te¿ cza-
sow¹ mo¿liwoœæ stosowania d³u¿sze-
go okresu rozliczeniowego czasu pra-
cy. Ma zostaæ wyd³u¿ony do 12 mie-
siêcy. Takie udogodnienie ma byæ sto-
sowane przez firmy przez dwa lata od
wejœcia w ¿ycie nowelizacji. Dziêki nie-
mu firmie ³atwiej bêdzie dostosowaæ go-
dziny pracy do potrzeb zak³adu.

Zdaniem profesora Jana Klimka,
wiceprezesa Zwi¹zku Rzemios³a Pol-
skiego, uelastycznienie czasu pracy jest
dobrym rozwi¹zaniem dla przedsiêbior-
ców, którzy na przyk³ad ze wzglêdu na
kryzys odczuwaj¹ spadek popytu na ich
produkty.

Zwi¹zki zawodowe i organizacje pra-
codawców maj¹ dwa tygodnie na zg³o-
szenie ewentualnych uwag do propo-
zycji rz¹dowej.

Osoby zatrudnione na czas

nieokreœlony bêd¹ d³u¿ej pracowaæ
(www.gazetaprawna.pl, Artur Radwan, 24 lutego 2009 r.)

200 tys...
... tylu Polaków opuœci³o ju¿ Wielk¹ Brytaniê. Do Polski wracaj¹ nie tylko

budowlañcy, ale przede wszystkim nauczyciele, bankowcy, lekarze i kadra mene-
d¿erska" - pisze "Daily Telegraph", jedna z najpoczytniejszych angielskich gazet.

Brytyjskie media zwracaj¹ uwagê, ¿e z powodu kryzysu gospodarczego Wiel-
ka Brytania staje siê dla tysiêcy naszych rodaków coraz mniej atrakcyjnym miej-
scem do ¿ycia. Prasa zauwa¿a tak¿e, ¿e polskie w³adze lokalne aktywnie nama-
wiaj¹ rodaków do powrotu, przygotowuj¹c seriê promocyjnych imprez pokazu-
j¹cych korzyœci z przeprowadzki np. z Walii czy Szkocji do Wielkopolski czy na
Wybrze¿e. Np. w ramach projektu 12 polskich miast "Wracaæ, ale dok¹d?" swoje
mo¿liwoœci prezentowaæ bêdzie w Londynie Poznañ.

Brytyjska prasa zwraca uwagê na dobr¹ w porównaniu z brytyjsk¹ kondycjê
polskiej gospodarki, która unika³a dot¹d powa¿niejszych wstrz¹sów. Gazety pisz¹
co prawda, ¿e premier Donald Tusk ostrzega naród o nadci¹gaj¹cej zapaœci go-
spodarczej, zwracaj¹ jednak uwagê na niewielki w porównaniu z Wielk¹ Brytani¹
poziom zad³u¿enia obywateli i ci¹gle niskie bezrobocie. Na Wyspach prognozy te
przedstawiaj¹ siê ma³o optymistycznie.

Wed³ug publikowanych ju¿ w "Polsce" danych Centrum Stosunków Miêdzy-
narodowych Uniwersytetu Warszawskiego a¿ 360 tysiêcy mieszkaj¹cych na Wy-
spach Polaków zagro¿onych jest utrat¹ pracy.

Kryzys zmienia tak¿e nastawienie do emigracji zarobkowej. Jeszcze kilka lat
temu brytyjskie zwi¹zki zawodowe broni³y Polaków przed nieuczciwymi praco-
dawcami. Teraz w obliczu bezrobocia zwi¹zkowcy organizuj¹ ha³aœliwe manife-
stacje pod has³em zamkniêcia rynku pracy dla pracowników spoza Wysp Brytyj-
skich. Coraz wiêcej Brytyjczyków popiera te pogl¹dy.

Przemys³ zbrojeniowy, motoryza-
cyjny, stoczniowy, zak³ady Ursus
to niektóre bran¿e, których sytu-
acjê omawiano w czasie ostatnie-
go posiedzenia Komisji Krajowej
NSZZ „S”.

Komisja Krajowa NSZZ "Solidar-
noœæ", w obliczu pogarszaj¹cej siê sytu-
acji spo³eczno-gospodarczej wezwa³a
rz¹d do podjêcia aktywnych i skutecz-
nych dzia³añ maj¹cych na celu ochronê
miejsc pracy i utrzymanie popytu we-
wnêtrznego. Dlatego z zadowoleniem
Komisja Krajowa przyjê³a propozycjê
zorganizowania szczytu spo³ecznego
przez Prezydenta RP.

Przedstawiciele Komisji Krajowej
udzielili równie¿ wsparcia bran¿owym

Komisja Krajowa o kryzysie

³owano zmniejszyæ dodatek dla opieku-
nów sta¿u z 5 do 3 proc. Na szczêœcie w
obu przypadkach zwi¹zkowe argumen-
ty przekona³y radnych i szkodliwe zapi-
sy zniknê³y z regulaminu.

Wczeœniej zwi¹zkowcom z "Solidar-
noœci" uda³o siê przekonaæ radnych do
poniesienia dodatku za wychowawstwo
z 40 do 65 z³. Po ostatnich medialnych
informacjach (popartych amatorskimi
filmami) nikt chyba nie ma w¹tpliwo-
œci, ¿e bycie wychowawc¹ klasy to obec-
nie zadanie doœæ karko³omne.

- Zmniejszenie dodatków do symbo-
licznych kwot sprawi, ¿e strac¹ one mo-
tywacyjny charakter - dodaje Ma³gorza-
ta Benc. - A uzyskane oszczêdnoœci i tak
bêd¹ symboliczne. Wspominane dwa
procent dla opiekunów sta¿u, to raptem
28 z³ miesiêcznie.

Radni z komisji edukacji poprawili
tak¿e ewidentne legislacyjne wpadki re-
gulaminu, który np. odwo³ywa³ siê do
punktów nieistniej¹cych w danym arty-
kule (ale by³y w nastêpnym) czy te¿ prze-
widywa³ jeden dzieñ na sk³adanie wnio-
sków o przyznanie dodatku. W tym ostat-
nim przypadku autorom regulaminu naj-
wyraŸniej umknê³o krótkie "do", zmie-
niaj¹ce jednak sens zadania. Podobieñ-
stwo do s³ynnego znikniêcia "lub czaso-
pism" by³o ponoæ przypadkowe.  (zaw)

akcjom protestacyjnym, organizowa-
nym przez NSZZ "Solidarnoœæ" w obro-
nie miejsc pracy. "Przestrzegamy jedno-
czeœnie, ¿e brak rozwi¹zañ antykryzy-
sowych uwzglêdniaj¹cych ochronê ryn-
ku pracy, spowoduje nie tylko koszty go-
spodarcze i pog³êbienie kryzysu, ale bê-
dzie oznacza³o narastaj¹c¹ falê protestów
spo³ecznych i podwa¿enie pozycji na-
szego kraju w dzia³aniach antykryzyso-
wych prowadzonych przez Uniê Euro-
pejsk¹" - czytamy w stanowisku KK.

Kryzys finansowy szybko przeniós³
siê na poszczególne bran¿e. Zak³ady pra-
cy wstrzymuj¹ produkcjê a pracownicy
s¹ odsy³ani na przymusowe urlopy. W
przemyœle motoryzacyjnym pracê stra-
ci³o oko³o 5 tys. osób. - Na razie wiêk-
szoœæ, oprócz zak³adów BIMET i

EATON to pracownicy agencji pracy
tymczasowej - mówi Bogdan Szozda,
przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Mo-
toryzacji.

Komisja Krajowa popar³a dzia³ania
Sekcji Krajowej Przemys³u Zbrojenio-
wego i Lotniczego w obronie miejsc pra-
cy. Zdaniem zwi¹zkowców, decyzje bu-
d¿etowe rz¹du odbijaj¹ siê na pracowni-
kach tej bran¿y. Radykalne zmniejsze-
nie œrodków na modernizacjê armii mo¿e
doprowadziæ do likwidacji ca³ej bran¿y
i likwidacji oko³o 40 tys. miejsc pracy.
"Zdecydowana wiêkszoœæ firm tej bran-
¿y znajduje siê na terenie o szczególnie
wysokim wskaŸniku bezrobocia" - czy-
tamy w stanowisku Komisji Krajowej.

O trudnej sytuacji w regionie Ziemia
Sandomierska mówi³ przewodnicz¹cy

Andrzej Kaczmarek. - Prawdziwym
adresatem naszych protestów powinien
byæ rz¹d. Trzeba siê domagaæ szybkie-
go wprowadzenia konkretnych rozwi¹-
zañ dla pracowników trac¹cych pracê -
doda³. Andrzej Kaczmarek przypomnia³,
¿e dotychczas nie ma rozporz¹dzeñ do
ustawy o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy.

Komisja Krajowa oczekuje równie¿
od rz¹du podjêcia zdecydowanych dzia-
³añ, które zapobiegn¹ likwidacji spó³ki
URSUS. Zdaniem Organizacji Miêdzy-
zak³adowej NSZZ "S" w URSUSIE oraz
Sekretariatu Rolnictwa, przedstawiony
przez zarz¹d firmy i w³aœciciela program
naprawczy nie daje gwarancji utrzyma-
nia produkcji w URSUSIE.

Red.
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Pod takim w³aœnie has³em NSZZ
„Solidarnoœæ” rozpoczê³a ogól-
nopolsk¹ kampaniê informa-
cyjn¹. Korzystaj¹c z doœwiadczeñ
innych krajów Unii Europejskiej
w celu przeciwdzia³ania negatyw-
nym skutkom kryzysu, „S” po-
stuluje o solidarne wspó³dzia³a-
nie pracodawców i pracowników
przy aktywnym wsparciu rz¹du.

Kampania "Solidarnoœæ na kryzys"
zosta³a zainicjowana przez NSZZ "So-
lidarnoœæ" w celu ochrony pracowników
przed negatywnymi konsekwencjami
kryzysu gospodarczego. Stopa bezrobo-
cia w styczniu wzros³a do 10,5%. We-
d³ug analityków jeszcze wzroœnie ponie-
wa¿ firmy chc¹ ograniczyæ skutki kry-
zysu poprzez redukcjê zatrudnienia.

Stymulowaæ popyt
Tymczasem "Solidarnoœæ", opieraj¹c

siê na za³o¿eniach Komisji Europejskiej,
uwa¿a, ¿e jednym z najwa¿niejszych
za³o¿eñ w walce z kryzysem powinno
byæ utrzymanie si³y nabywczej, wp³y-
waj¹cej na wzrost popytu wewnêtrzne-
go i rozwój gospodarki. Równoleg³ym
kierunkiem dzia³añ musi byæ ochrona
miejsc pracy, opracowanie systemu po-
mocy dla najubo¿szych i najbardziej po-
szkodowanych w wyniku kryzysu. Dzia-
³ania te powinny byæ realizowane w opar-

ciu o zasady solidarnoœci i sprawiedli-
woœci spo³ecznej.

- Aby przeciwdzia³aæ kryzysowi, ko-
nieczne jest solidarne wspó³dzia³anie
pracodawcy i pracownika, wsparte ak-
tywnymi dzia³aniami rz¹du. Nie godzi-

my siê na wykorzystywanie kryzysu do
dzia³añ antypracowniczych. Prowadzo-
na przez nas kampania "Solidarnoœæ na
kryzys" wyraŸnie wskazuje, ¿e solidar-
noœæ jest kluczem do rozwi¹zania trud-
nej sytuacji, w jakiej znaleŸli siê zarów-

Solidarnoœæ na kryzys
no pracownicy, jak i pracodawcy. - mówi
Janusz Œniadek, przewodnicz¹cy
NSZZ "Solidarnoœæ". Podejmujemy dia-
log tak z pracodawcami, jak i rz¹dem.
Aktywnie w³¹czamy siê w rozmowy
d¹¿¹ce do wypracowania rozwi¹zañ an-

tykryzysowych dobrych dla pracowni-
ków i pracodawców. Proponujemy mo¿-
liwe do realizacji dzia³ania, które s¹ ko-
nieczne do podjêcia w kryzysie. Jedno-
czeœnie ca³y czas jesteœmy blisko ludzi -
pracowników, którzy potrzebuj¹ teraz

wsparcia. Poprzez nasz biura prawne po-
magamy tysi¹com pracowników.

NSZZ "Solidarnoœæ" apeluje do
rz¹du o podjêcie aktywnych anty-
kryzysowych dzia³añ maj¹cych na
celu:
 – utrzymanie zatrudnienia poprzez

stymulowan¹ pomoc dla firm i
pracowników,

 – utrzymania popytu wewnêtrzne-
go poprzez ochronê poziomu
wynagrodzeñ i przyspieszenie
wykorzystania funduszy unij-
nych,

 – lepsze wykorzystanie funduszy
europejskich do dzia³añ antykry-
zysowych na rynku pracy,

 – opracowanie systemu pomocy
dla najubo¿szych i najbardziej
poszkodowanych w wyniku kry-
zysu

 – odbudowê zaufania i solidarno-
œci.

Informacja i dobre praktyki
W ramach kampanii zostanie podjê-

tych szereg dzia³añ maj¹cych wspieraæ

pracowników w trudnej dla nich sytu-
acji. W ramach akcji w zak³adach pracy
zostan¹ rozwieszone plakaty informuj¹-
ce o dzia³aniach antykryzysowych, ja-
kie nale¿y podj¹æ. Wraz z nimi, zostanie
przekazany manifest promuj¹cy prze-
ciwdzia³anie kryzysowi poprzez solidar-

ne wspó³dzia³anie pracodawcy i pracow-
nika, wsparte aktywnymi dzia³aniami
rz¹du.

NSZZ Solidarnoœæ bêdzie tak¿e pro-
mowaæ dobre praktyki w zak³adach pra-
cy. W marcu zakoñczy siê II edycja ogól-
nopolskiej akcji certyfikacji pracodaw-
ców, którzy spe³niaj¹ kryteria zak³adu
pracy przyjaznego pracownikom. Naj-
lepsze praktyki bêd¹ nag³aœniane i upo-
wszechniane.

Interaktywnym narzêdziem kampanii
jest strona www.solidarnoscnakryzys.pl,
na której znajduj¹ siê informacje dot. roz-
wi¹zañ kryzysowych w innych krajach,
ekspertyzy na temat sytuacji na rynku
pracy. Za pomoc¹ strony mo¿na zadaæ
tak¿e pytanie ekspertowi NSZZ "Soli-
darnoœæ" z zakresu prawa pracy.

Rozwi¹zania przyjête w innych kra-
jach Unii Europejskiej wskazuj¹ na ce-
lowoœæ dzia³añ opartych na zasadzie so-
lidarnoœci. Przyjêty 26 listopada 2008 r.
przez Komisjê Europejsk¹ komunikat
"Europejski plan naprawy gospodarczej"
oparty na zasadzie solidarnoœci i spra-
wiedliwoœci spo³ecznej skupia siê na 2
kluczowych filarach. Pierwszym jest

zwiêkszenie si³y nabywczej, umo¿liwia-
j¹cej wzrost popytu i zaufania. Drugim
jest ukierunkowanie dzia³añ kró?koter-
minowych na zwiêkszenie konkurencyj-
noœci w dalszej perspektywie, poprzez
przyjêcie dzia³añ dostosowawczych do
sytuacji.                Dzia³ Informacji KK

Deficyt bud¿etowy powinien finanso-
waæ przede wszystkim dzia³ania ograni-
czaj¹ce nastêpstwa kryzysu, tak by, gdy
sytuacja gospodarcza unormuje siê, d³ug
zaci¹gniêty zacz¹³ siê zmniejszaæ. Prio-
rytetowo nale¿y potraktowaæ wydatki na
inwestycje oraz wsparcie polityki socjal-
nej, tak by z³agodziæ skutki kryzysu dla
najmniej zamo¿nych gospodarstw do-
mowych.

Utrzymanie zaufania powinno byæ
fundamentalnym celem polityki Pañ-
stwa. Kwestiê zatrudnienia nale¿y po-
traktowaæ priorytetowo. Oddalenie ry-
zyka bezrobocia, a co za tym idzie utraty
wynagrodzenia powinno byæ najwa¿-
niejszym instrumentem polityki rz¹du.
By by³o to mo¿liwe, nale¿y podj¹æ dzia-
³ania s³u¿¹ce utrzymaniu poziomu za-
trudnienia, a nie os³abianiu go, stymulo-
waniu popytu, a nie ograniczaniu go.

Wdro¿yæ system
czêœciowego bezrobocia

W wiêkszoœci krajów europejskich
istniej¹ systemy pozwalaj¹ce utrzymaæ
stosunek pracy w okresach zatrzymania
produkcji. Jest to tzw. czêœciowe bezro-
bocie. Poza utrzymaniem stosunku pra-
cy, jednym z celów takich praktyk jest
utrzymanie znacznej czêœci wynagrodze-
nia (czêsto 80%, a nawet 100%). Dys-
kusja na ten temat w Polsce trwa, cytuje
siê ró¿ne mechanizmy finansowania, na
które musz¹ z³o¿yæ siê œrodki zarówno
pracodawców jak i œrodki zewnêtrzne.
Wykorzystanie œrodków z FGŒP, czêsto
wymienianego jako potencjalne Ÿród³o
finansowania instrumentu czêœciowego
bezrobocia, mog³oby okazaæ siê proble-

matyczne w razie fali upad³oœci przed-
siêbiorstw, gdy¿  stawia³oby pod znakiem
zapytania mo¿liwoœæ rekompensowania
pracownikom niewyp³aconych wyna-
grodzeñ. W okresie przejœciowym Ÿró-
d³em finansowania mo¿e byæ równie¿
Europejski Fundusz Spo³eczny, daj¹cy
mo¿liwoœæ wdra¿ania, równolegle z in-
strumentem czêœciowego bezrobocia,
szkoleñ zawodowych. W d³u¿szej per-
spektywie nale¿a³oby uruchomiæ œrodki
pochodz¹ce ze zreformowanego syste-
mu œwiadczeñ dla bezrobotnych.

Mechanizm u¿ywany
wszêdzie w Europie

Finansowanie czêœciowego bezrobo-
cia ze œrodków publicznych wymaga
wdro¿enia mechanizmów kontroli ich
wydatkowania w przedsiêbiorstwach,
(przez zwi¹zki zawodowe i rady pra-
cowników), jak równie¿ przez admini-
stracjê pañstwow¹. Celem wdro¿enia
takiego instrumentu nie by³oby pomno-
¿enie zysków, ale utrzymanie kapita³u
ludzkiego. Wiele firm, czêsto du¿ych
grup miêdzynarodowych, zwraca siê
obecnie do rz¹dów o pomoc. Niektóre
z nich nie wahaj¹ siê wystêpowaæ o ni¹,
wyprowadzaj¹c równoczeœnie do firm-
matek wypracowane w ostatnim cza-
sie dywidendy. Wspieranie takich
przedsiêbiorstw rodzi ryzyko, ¿e pieni¹-
dze polskich podatników zostan¹ bez-
powrotnie utracone, jak te, które rz¹d
Irlandii zainwestowa³ w upadaj¹ce ban-
ki. Zamiast bezpoœredniej pomocy fi-
nansowej dla przedsiêbiorstw, nale¿y
wybraæ inwestycje w polski kapita³
ludzki, bo gdy minie kryzys, pozosta-

nie on g³ównym zasobem kraju. Wy-
korzystanie okresów czêœciowego bez-
robocia na szkolenia pracowników po-
zwoli odci¹¿yæ przedsiêbiorstwa od czê-
œci kosztów wynagrodzeñ, umo¿liwi
jednoczeœnie podniesienie kompetencji
polskich pracowników, a tym samym
pozwoli lepiej przygotowaæ rynek pra-
cy na okres "po kryzysie".

Wspieraæ najmniej zamo¿ne
gospodarstwa domowe

Kryzys bêdzie mia³ wp³yw na pogor-
szenie siê sytuacji wielu polskich gospo-
darstw domowych, dlatego rz¹d powi-
nien przyjœæ im z pomoc¹. Wsparcie
przede wszystkim najmniej zamo¿nych
ma tê zaletê, ¿e skutkowaæ bêdzie naj-
bardziej odczuwalnymi rezultatami, gdy¿
taka pomoc bêdzie wykorzystana w ca-
³oœci, a dodatkowo przeznaczona zosta-
nie przede wszystkim na zakup produk-
tów krajowych. Wiêkszoœæ krajów eu-
ropejskich, w tym Hiszpania, Francja,
UK, Niemcy w³¹czy³a ju¿ obszerne pro-
gramy pomocy socjalnej do swoich pla-
nów o¿ywienia gospodarczego.

Fragmenty opracowania "Kryzys w

Polsce. Przywróciæ zaufanie, pobudziæ

wzrost gospodarczy", przygotowanego

przez firmê Partner na zlecenie NSZZ

"Solidarnoœæ".

Pe³na wersja raportu, a tak¿e inne
materia³y poœwiêcone kampanii "So-
lidarnoœæ na kryzys" dostêpna jest na
stworzonej specjalnie na potrzeby
kampanii stronie internetowej
www.soldarnoscnakryzys.pl.

Kilka pomys³ów na podtrzymanie zatrudnienia

oraz wzrostu gospodarczego

17 lutego po raz pierwszy obra-
dowa³ zespó³ ds. monitorowania
sytuacji spo³eczno-gospodarczej
w województwie œl¹skim.

Dyskusja poœwiêcona zosta³a ochro-
nie rynku pracy i dzia³aniom aktywizu-
j¹cym przedsiêbiorczoœæ. - Pod koniec
stycznia 2009 r. w województwie œl¹-
skim zarejestrowanych by³o ponad 138
tys. bezrobotnych. To o 15 tys. wiêcej,
ni¿ w grudniu ubieg³ego roku - takie in-
formacje przekaza³ podczas spotkania ze-
spo³u dyrektor Wojewódzkiego Urzêdu
Pracy w Katowicach Przemys³aw Ko-
perski. Jego zdaniem, prognozy na naj-
bli¿sze miesi¹ce nie s¹ optymistyczne.
Przemys³aw Koperski, podkreœli³, ¿e
coraz wiêcej zak³adów informuje o za-
miarze przeprowadzenia zwolnieñ, skoñ-
czy³a siê dobra koniunktura w górnic-
twie, spada popyt na wêgiel koksuj¹cy,
przyjêcia do pracy ograniczaj¹ zak³ady
bran¿y motoryzacyjnej. Zespó³ ds. mo-
nitorowania sytuacji spo³eczno-gospo-
darczej w województwie œl¹skim poin-
formowa³ o kurczeniu siê œl¹skiego ryn-
ku pracy, nale¿y siê równie¿ spodziewaæ

pogorszenia sytuacji. - Powróci problem
bezrobocia m³odzie¿y. Now¹ grup¹, któ-
ra napotyka na coraz wiêksze problemy
z ulokowaniem na rynku pracy, s¹ oso-
by z wy¿szym wykszta³ceniem - czyta-
my w komunikacie wydanym po posie-
dzeniu zespo³u.

Cz³onkowie zespo³u podkreœlili, ¿e
konieczne bêdzie odbiurokratyzowanie
i zaktywizowanie dzia³alnoœci powiato-
wych urzêdów pracy, które powinny
zajmowaæ siê pomoc¹ wy³¹cznie oso-
bom bezrobotnym, faktycznie poszuku-
j¹cym nowego zatrudnienia.

Dyskusjê dotycz¹c¹ sytuacji w po-
szczególnych bran¿ach: górnictwie, hut-
nictwie, energetyce, motoryzacji, w sek-
torze ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw
oraz w bankowoœci i finansach zakoñ-
czono postulatem stworzenia gospodar-
czego programu regionalnego i powo³a-
nia sta³ego zespo³u ds. ochrony rynku
pracy i rozwoju przedsiêbiorczoœci.

Zespó³ powo³any zosta³ w lutym br.
przez Wojewódzk¹ Komisjê Dialogu
Spo³ecznego. Jego cz³onkiem jest rów-
nie¿ przewodnicz¹cy Œl¹sko-D¹brow-
skiej "Solidarnoœci" Piotr Duda.  Red.

Potrzebny gospodarczy

program regionalny

Plakaty z informacj¹ o akcji „Solidarnoœæ na kryzys”
zawisn¹ w zak³adach pracy
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Zmar³ prof. Stefan Szymutko
- historyk literatury i wybitny
znawca polskiej prozy XX
wieku, laureat Literackiej Na-
grody Solidarnoœci.

Stefan Szymutko urodzi³ siê w
Mys³owicach. By³ profesorem
Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowi-
cach, na którym w 1981 roku ukoñ-
czy³ studia filologiczne, i w któ-
rym w 1991 roku doktoryzowa³ siê,
a w 1999 roku habilitowa³. W 2007
roku otrzyma³ tytu³ naukowy pro-
fesora nauk humanistycznych.

W 2002 r. za "Nagrobek Ciotki
Cili" zosta³ laureatem Literackiej
Nagrody Solidarnoœci, przyznawa-
nej przez Zarz¹du Regionu Œl¹sko-
D¹browskiej "S" wspólnie z kato-
wickim oddzia³em Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich. Ta sama ksi¹¿kê

by³a nominowana do literackiej
nagrody Nike.

Zmar³ nagle 19 lutego w wieku
51 lat.

wg

Zmiana umów o pracê i pod-
wy¿ki wynagrodzeñ - to naj-
wa¿niejsze wyzwania, jakie
stawia przed sob¹ Komisja
Zak³adowa NSZZ „Solidar-
noœæ”, zarejestrowana w
styczniu na lotnisku w Pyrzo-
wicach.

Œl¹skie lotnisko obs³uguj¹ dwie
spó³ki: macierzysta GTL oraz GTL
Lot Us³ugi Lotniskowe, w której
zawi¹zana zosta³a "Solidarnoœæ". -
Do zwi¹zku zapisa³o siê ju¿ ponad
150 osób - mówi Miros³aw Bo-
œniacki, przewodnicz¹cy zak³ado-

wej "S". W tej chwili w spó³ce za-
trudnionych jest ok. 330 osób,
wiêkszoœæ z nich posiada umowy
na czas okreœlony. Miros³aw Bo-
œniacki podkreœla, ¿e to w³aœnie
niepewnoœæ zwi¹zana z umowami

na czas okreœlony i niewysokie
wynagrodzenia wywo³a³y ogromn¹
determinacjê wœród pracowników i
doprowadzi³y do powstania zwi¹z-
ku. Kilka lat temu próba utworze-
nia "Solidarnoœci" w spó³ce nie po-
wiod³a siê. Jak mówi Miros³aw
Boœniacki, zabrak³o wówczas tej
przys³owiowej kropki nad i.

- Teraz pracownicy s¹ zdespero-
wani. Nasze zarobki s¹ najni¿sze
ze wszystkich polskich lotnisk,
mimo, ¿e wykonujemy identyczn¹
pracê - mówi Boœniacki.

Komisja zak³adowa nie zg³osi³a
jeszcze postulatów, ale zwróci³a siê

ju¿ do pracodawcy o przekazanie
regulaminów pracy i p³acy, które
analizuje.

- Mimo up³ywu terminowych
siedmiu dni, wci¹¿ nie dotar³ do
nas regulamin zak³adowego fun-
duszu œwiadczeñ socjalnych -
dodaje przewodnicz¹cy "S".

Zwi¹zkowcy wierz¹, ¿e uda im
siê nawi¹zaæ wspó³pracê z dy-
rekcj¹, chocia¿ zastrzegaj¹, ¿e
mo¿e to nie byæ ³atwe. - Atmos-
fera w spó³ce jest coraz bardziej
napiêta - mówi Miros³aw Bo-
œniacki. Jego zdaniem, niepoko-
j¹cy jest fakt, ¿e pracodawca za-
s³ania siê kryzysem, w sytuacji,
gdy pyrzowickie lotnisko jest
ostatnim miejscem, które powin-
no odczuwaæ jego skutki. - Ob-
s³ugujemy coraz wiêcej samolo-

tów i pasa¿erów - mówi przewod-
nicz¹cy i przypomina, ¿e lotnisko
otrzyma³o dotacjê z Unii Europej-
skiej na rozbudowê terminala i
pasa startowego.

Agnieszka Konieczny

18 poci¹gów zosta³o przy-
wróconych do rozk³adu jazdy
PKP. Tak¹ decyzjê, na wnio-
sek spo³ecznego „Obywatel-
skiego Komitetu Obrony Ko-
lei na Œl¹sku i w Ma³opolsce”,
podj¹³ zarz¹d województwa
œl¹skiego.

Zarz¹d zobowi¹za³ jednoczeœnie
spó³kê PKP Przewozy Regionalne
do korekty obowi¹zuj¹cego rozk³a-
du jazdy, przy zachowaniu przy-
znanej kwoty dofinansowania. W
grudniu ub. r. spó³ka zapropono-
wa³a rozk³ad jazdy na 2009 r., do-
stosowuj¹c go do poziomu dofi-
nansowania z bud¿etu wojewódz-
twa œl¹skiego w wys. 100 mln z³.
Jego wprowadzenie spowodowa³o
niezadowolenie wœród pasa¿erów,
którzy zarzucali, ¿e zw³aszcza w
godzinach szczytu, wycofanych
zosta³o wiele po³¹czeñ.

Zarz¹d województwa przywró-
ci³ równie¿ terminy kursowania
czêœci poci¹gów w soboty i w nie-

dziele. Ale zwiêkszenie czêstotli-
woœci kursowania zwi¹zane jest ze

zmniejszeniem zestawów poci¹-
gów, z dwóch jednostek do jednej.

- Zarz¹d województwa nakaza³
przywrócenie kursowania poci¹-
gów, a nie przekaza³ na ten cel do-
datkowych œrodków - komentuje
Bogumi³ Wojewoda, przewodni-
cz¹cy Regionalnego Sekretariatu

Transportowców NSZZ "Solidar-
noœæ" - Dla podró¿nych zmniejsze-

nie zestawów poci¹gów oznaczaæ
bêdzie o wiele mniejszy komfort
jazdy. Mo¿e zdarzyæ siê i tak, ¿e nie
wszyscy pasa¿erowie zmieszcz¹ siê
do jednej jednostki. Iloœæ poci¹gów,
rzeczywiœcie siê zwiêkszy, nato-
miast gorzej bêdzie z jakoœci¹ pod-
ró¿owania.                               B.G.

Zwi¹zkowcy z „Solidarnoœci”
Urzêdu Gminy w Giera³towi-
cach zawarli porozumienie z
wójtem, na mocy którego pod-
wy¿ki wynagrodzeñ otrzymaj¹
kierownicy referatów, dotych-
czas dyskryminowani p³acowo.

WyraŸn¹ dyskryminacjê p³acow¹
wœród szeregowych pracowników i
kilku kierowników referatów ujaw-
ni³, sporz¹dzony w ub. roku przez
zak³adow¹ "S", raport o wynagrodze-
niach w urzêdzie.

W wyniku prowadzonych przez
zwi¹zkowców "S" negocjacji, u
schy³ku minionego roku, pracodaw-
ca zagwarantowa³ pracownikom
dwuetapowe podwy¿ki wynagro-
dzeñ. Jednak sygnalizowane przez
w³adze gminy trudnoœci bud¿etowe
sprawi³y, ¿e podwy¿kami nie objêto
kadry kierowniczej. Zwi¹zek uzna³,
¿e nie mo¿e zapominaæ o niesprawie-
dliwie wynagradzanych kierowni-
kach i zastrzeg³, ¿e strony wróc¹ do
tej sprawy na pocz¹tku br.

Teraz wójt gminy dotrzyma³ s³owa
i podpisa³ porozumienie dotycz¹ce
podwy¿ek p³ac  dla kierowników. Do
uzgodnienia pozostaje jeszcze drugi
etap podwy¿ek na poziomie ok. 150
z³ netto oraz wspólne opracowanie re-
gulaminu pracy i wynagrodzeñ w gie-
ra³towickim urzêdzie. Zamiarem stro-
ny zwi¹zkowej jest wprowadzenie, na
zasadzie umowy zbiorowej, akcepto-
wanych, czytelnych i sprawiedliwych
zasad wynagradzania, awansowania
i egzekwowania obowi¹zków.

- Podzielamy opiniê w³adz gminy,
¿e konieczne jest podniesienie wydaj-
noœci i jakoœci pracy urzêdników.
Nasz zwi¹zek nigdy nie zlekcewa¿y
tego problemu. Uwa¿amy, ¿e jest to
naszym obowi¹zkiem wobec miesz-
kañców-podatników, którym nale¿y
siê perfekcyjna obs³uga i pe³en kom-
fort przy za³atwianiu spraw w urzê-
dzie - podkreœla Anna Ga³¹zka, prze-
wodnicz¹ca zak³adowej "S". - Mamy
œwiadomoœæ, ¿e nasza praca ma sens
tylko wówczas, gdy mieszkañcy bêd¹
z niej zadowoleni.                       Red.

Od paŸdziernika 2008 r. „S”
Szpitala Specjalistycznego w
D¹browie Górniczej pozostaje
w sporze zbiorowym z praco-
dawc¹.

 Zwi¹zkowcy domagaj¹ siê pod-
wy¿ek wynagrodzeñ o 20 proc. do
p³acy zasadniczej dla wszystkich pra-

cowników szpitala. Do koñca 2008
r. dyrekcja nie przedstawi³a ¿adnych
rozwi¹zañ p³acowych.

Dopiero w styczniu br. pracodaw-
ca przedstawi³ propozycje podwy¿ek
wynagrodzeñ, jednak wy³¹cznie dla
pielêgniarek i po³o¿nych. Podwy¿ki
mia³yby wynosiæ 100 z³.

- Na tak¹ propozycjê nie ma na-
szej zgody - mówi¹ zwi¹zkowcy .

Dyrekcja zwróci³a siê do zak³ado-
wej "S" o ustalenie wysokoœci pod-
wy¿ek dla tej grupy zawodowej w
pierwszej kolejnoœci. Jednoczeœnie
zadeklarowa³a, ¿e rozwi¹zania p³a-

cowe dla pozosta³ych pracowników
przedstawi pod koniec pierwszego
kwarta³u 2009 r.

- W naszej ocenie, podwy¿ki wy-
nagrodzeñ dla ca³ego personelu, nie
pogorsz¹ kondycji finansowej szpi-
tala. Ju¿ przygotowaliœmy propozy-
cje 20-procentowych podwy¿ek dla
pielêgniarek i po³o¿nych. Mia³yby
one obowi¹zywaæ od 1 stycznia br.
Postulujemy równie¿ wyrównanie
wynagrodzeñ pielêgniarkom o tym

Pogorszy siê jakoœæ podró¿owania

Przywrócenie do rozk³adu jazdy 18 poci¹gów
o zmniejszonych zestawach, zdaniem zwi¹zkowców „S”

obni¿y komfort jazdy pasa¿erów

Zmar³

Stefan Szymutko

„Solidarnoœæ”

na lotnisku

Walczyli o sprawiedliwe

wynagrodzenia

Czy bêd¹ podwy¿ki

w d¹browskim szpitalu?
samym sta¿u pracy i zatrudnionym s¹
w tych samych oddzia³ach. Miêdzy
nimi wystêpuj¹ znaczne ró¿nice p³a-
cowe - mówi El¿bieta ¯uchowicz,
przewodnicz¹ca zak³adowej "S".

W tym tygodniu odbêd¹ siê kolej-
ne rozmowy. Zwi¹zkowcy zapowia-
daj¹, ¿e jeœli pracodawca nie przed-
stawi satysfakcjonuj¹cych rozwi¹¿añ
p³acowych, to w prowadzonych ne-
gocjacjach konieczna bêdzie pomoc
mediatora.                                 B.G.

- Podwy¿ki wynagrodzeñ
dla ca³ego personelu nie

pogorsz¹ kondycji finansowej
szpitala - przekonuje El¿bieta

¯uchowicz

- Zmiana umów o pracê
i podwy¿ki wynagrodzeñ

- to najwa¿niejsze wyzwania
- mówi Miros³aw Boœniacki
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50 z³otych, czyli 1,2 proc. pod-
wy¿ki dla pracowników Kom-
panii Wêglowej zaproponowa³
zarz¹d koncernu w trakcie ne-
gocjacji prowadzonych ju¿ w
ramach procedur sporu zbio-
rowego, wszczêtego przez
„Solidarnoœæ” oraz pozosta³e
organizacje zwi¹zkowe z
Kompanii. - To kpina - uznali
zwi¹zkowcy.

Jednoczeœnie zarz¹dzaj¹cy Kom-
pani¹ wycofali siê, z przedstawio-
nej jeszcze poprzedniego dnia, pro-
pozycji podwy¿szenia pracowni-
kom wynagrodzeñ o 5 proc.. T³u-
maczyli to m.in. pogarszaj¹c¹ siê
sytuacj¹ ekonomiczno-finansow¹
spó³ki oraz faktem, ¿e ju¿ w minio-
nym roku Kompania odnotowa³a
straty.

Strona zwi¹zkowa
konsekwentnie pod-
trzyma³a ¿¹dania wzro-
stu stawek osobistego
zaszeregowania o 6
proc. dla wszystkich
pracowników, wzrostu
sta³ej kwoty dop³aty do
przepracowanej dniów-
ki o 10 z³ dla ka¿dego
uprawnionego pracow-
nika KW oraz wyrów-
nania wszystkim za-
trudnionym deputatu
wêglowego do 8 ton.

W ocenie zwi¹zkow-
ców z górniczej "S", to
odgórne naciski spo-
wodowa³y wycofanie
siê zarz¹du Kompanii
z wczeœniejszych pro-
pozycji.

- Strona rz¹dowa zapowiedzia³a,
¿e jeœli któryœ z prezesów spó³ek
wêglowych przyzna pracownikom

podwy¿ki, to przestanie pe³niæ
swoj¹ funkcjê - informuje Dominik
Kolorz, przewodnicz¹cy Sekcji
Krajowej Górnictwa Wêgla Ka-
miennego NSZZ "S". Jednoczeœnie
szef górniczej "S" przyznaje, ¿e bie-
¿¹cy rok dla Kompanii Wêglowej
rzeczywiœcie rozpocz¹³ siê nie naj-
lepiej. Wiele elektrownii wycofa³o
siê, z podpisanych z zarz¹dem spó³-
ki kontraktów na zakup wêgla.
Szwedzki Vattenfall, zdecydowa³,
¿e w ogóle nie bêdzie ju¿ kupowa³
wydobywanego w Polsce surowca.

Zwi¹zkowcy rozumiej¹ obecn¹,
trudn¹ sytuacjê firmy, ale w ich oce-
nie zaproponowane przez nich roz-
wi¹zania p³acowe, nie naruszy³yby
stabilnoœci finansowej Kompanii
Wêglowej.

Za¿¹dali niezw³ocznego wyst¹-
pienia przez strony sporu o media-

tora, zgodnie z procedur¹ wynika-
j¹c¹ z ustawy o rozwi¹zywaniu spo-
rów zbiorowych.

Beata Gajdziszewska

Jeden z najwiêkszych kon-
cernów samochodowych ma
powa¿ne problemy. Kilka dni
temu amerykañska centrala
General Motors poinformo-
wa³a o zamiarze redukcji
kosztów, g³ównie pracowni-
czych.

Tymczasem europejskie organi-
zacje zwi¹zkowe znalaz³y pomys³
na przezwyciê¿enie kryzysu.

Trudna sytuacja koncernu by³a
najwa¿niejszym tematem poruszo-
nym podczas spotkania zwi¹zkow-
ców z europejskich fabryk GM,
które odby³o siê w Niemczech. -
Dyrekcja europejska, powo³uj¹c
siê na wiadomoœci p³yn¹ce zza oce-
anu, poinformowa³a o mo¿liwoœci
zamkniêcia kilku fabryk i ich
sprzeda¿y - relacjonuje S³awomir
Ciebiera, wiceprzewodnicz¹cy
Œl¹sko-D¹browskiej "Solidarno-
œci" i przewodnicz¹cy "S" w gli-
wickiej fabryce Opla. Jego zda-
niem, chocia¿ nie zosta³y podane
jeszcze ¿adne szczegó³y, nieoficjal-
nie mówi siê o zamkniêciu fabryki
Saaba w Szwecji, zatrudniaj¹cej
ok. 4 tysiêcy pracowników. - Do-
cieraj¹ do nas równie¿ sygna³y o
mo¿liwym zamkniêciu zak³adów
Niemczech i we Francji - dodaje
S³awomir Ciebiera. Przewodnicz¹-
cy przyznaje, ¿e wiadomoœci prze-
kazane przez centralê, mo¿e nie
by³y dla zwi¹zkowców bardzo du-
¿ym zaskoczeniem, ale wywo³a³y
ogromny niepokój. Tym wiêkszy,
¿e kilka dni póŸniej amerykañska
dyrekcja GM oficjalnie potwier-
dzi³a informacje o katastrofalnej
sytuacji koncernu i planowanych

ograniczeniach. - Prawda jest taka,
¿e zarz¹d chêtnie pozby³by siê kil-
ku fabryk, ale pozostawiaj¹c mar-
kê - dodaje Ciebiera. - To s¹ czar-
ne wizje, dlatego europejskie cen-

trale zwi¹zkowe znalaz³y pomys³
na przezwyciê¿enie kryzysu, a
przede wszystkim na uratowanie
miejsc pracy.

Zwi¹zkowcy s¹ zdania, ¿e mo¿-
liwe by³oby utworzenie z trzech
marek: Opla, Vauxhalla i Saaba
jednej spó³ki, dla której gwaranta-
mi finansowymi by³yby rz¹dy po-
szczególnych pañstw. - To konkret-
na propozycja dla zarz¹du GM.
Rozmowy na ten temat odbêd¹ siê
na pocz¹tku marca - mówi Ciebie-
ra. Jego zdaniem, takie rozwi¹za-
nie jest realne i mo¿liwe. - Bezpo-
œrednio nie chcemy od rz¹dów
œrodków, a jedynie gwarancji kre-

dytowych, gdyby zasz³a taka po-
trzeba. Je¿eli bêdzie to konieczne
zwrócimy siê równie¿ do polskie-
go rz¹du - mówi przewodnicz¹cy
"S" w Oplu w Gliwicach. Ciebiera

podkreœla jednak, ¿e w tej chwili
Opel w Gliwicach znajduje siê w
ekonomicznej czo³ówce koncernu
i na pewno przynosi spore zyski. -
Ka¿dy scenariusz jest mo¿liwy, ale
je¿eli bêdzie brana pod uwagê tyl-
ko czysta ekonomia, to gliwicki za-
k³ad przetrwa - mówi.

Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e kry-
zys w bran¿y motoryzacyjnej jest
z³ym zwiastunem dla ca³ej gospo-
darki. - Czeka nas siedem chudych
lat. Eksperci szacuj¹, ¿e osi¹gniê-
cie poziomu produkcji sprzed
sprzeda¿y bêdzie mo¿liwe dopie-
ro w 2015 roku - dodaje S³awomir
Ciebiera.        Agnieszka Konieczny

Rozpoczê³y siê zwolnienia
grupowe w Hucie Cynku „Mia-
steczko Œl¹skie”. Zak³ad zna-
laz³ siê w niezwykle trudnej
sytuacji ekonomiczno-finan-
sowej.

Na mocy porozumienia ratunko-
wego dla huty, zawartego pomiêdzy
jej zarz¹dem a organizacjami zwi¹z-
kowymi, pracê ma straciæ ok. dwu-
stu z tysi¹ca zatrudnionych tam pra-
cowników. Zwolnienia w spó³ce
bêd¹ postêpowaæ stopniowo.

Powodem tej decyzji by³o unik-
niêcie upad³oœci likwidacyjnej i
zwi¹zane z ni¹ zamkniêcie huty oraz
utrata wielu miejsc pracy.

Zak³adowa "Solidarnoœæ" zamie-
rza zwróciæ siê do psychologa, by
poprzez rozmowy z pracownikami,
którzy zostan¹ objêci zwolnieniami,
pomóg³ im siê odnaleŸæ w nowej
rzeczywistoœci. W celu pozyskiwa-

nia dla nich ofert pracy, zwi¹zkow-
cy planuj¹ nawi¹zaæ wspó³pracê z
powiatowym Urzêdem Pracy.

- Ustaliliœmy z zarz¹dem, ¿e w
pierwszej kolejnoœci zwalniane
bêd¹ osoby posiadaj¹ce uprawnie-
nia emerytalne. Bêdziemy konse-
kwentnie pilnowaæ tych kryteriów
zwolnieñ - zapowiada Jan Jelonek,
przewodnicz¹cy zak³adowej "S" -
Je¿eli zapisy zawartego porozumie-
nia nie bêd¹ przestrzegane przez
zarz¹dzaj¹cych hut¹, to my równie¿
przestaniemy siê do niego stosowaæ
.

Jeszcze w tym tygodniu w Mini-
sterstwie Gospodarki, delegacja
w³adz samorz¹dowych powiatu tar-
nogórskiego, przedstawiciele zarz¹-
du huty oraz strony zwi¹zkowej
przedstawi¹ stronie rz¹dowej dra-
matyczn¹ sytuacjê "Miasteczka Œl¹-
skiego".

B.G.

W Miasteczku

ju¿ zwalniaj¹

Trudna sytuacja

w General Motors

Zwi¹zkowcy z Kompanii

za¿¹dali mediatora

Œl¹sko-D¹browska „Solidar-
noœæ” nie zgadza siê na li-
kwidacjê kolejnych linii tram-
wajowych i domaga siê roz-
mów na temat przysz³oœci
komunikacji tramwajowej w
naszym regionie.

O k³opotach Tramwajów Œl¹skich
pisaliœmy w Tygodniku Œl¹sko-D¹-

browskim kilkakrotnie. Firma wy-
maga sporych inwestycji i wspar-
cia, tymczasem zamiast tego likwi-
dowane s¹ kolejne linie. Takie pla-
ny maj¹ w³adze Bêdzina, a ostatnio
Gliwic.

Stanowisko w tej sprawie zajê³o
Prezydium Œl¹sko-D¹browskiej
"Solidarnoœci". W specjalnym sta-
nowisku w³adze Regionu podkre-

Trudna sytuacja koncernu by³a najwa¿niejszym tematem
poruszonym podczas spotkania zwi¹zkowców

z europejskich zak³adów General Motors

œlaj¹, ¿e kolejne likwidacje linii
tramwajowych doprowadz¹ do zna-
cz¹cych utrudnieñ oraz wy¿szych
kosztów przejazdu. Przyczyni¹ siê
te¿ do dalszej degradacji œrodowi-
ska naturalnego. Wskutek likwida-
cji linii tramwajowych zatrudnienie
strac¹ setki tramwajarzy. W per-
spektywie organizacji w naszym
Reginie turnieju Euro 2012 plany
te s¹ nieracjonalne i krótkowzrocz-
ne - podkreœlono w stanowisku.

Prezydium Zarz¹du Regionu ape-
luje o rezygnacjê z planów likwi-
dacji kolejnych linii i apeluje o roz-
s¹dek i dobr¹ wolê. Nie mo¿na
zniszczyæ czegoœ, na co pracowa³o
wiele pokoleñ tramwajarzy i co jest
potrzebne milionom pasa¿erów na
Œl¹sku i w Zag³êbiu. Skutki takich
posuniêæ mog¹ byæ nieodwracalne.
Zamiast likwidacji, oczekujemy
merytorycznego dialogu na temat
przysz³oœci komunikacji tramwajo-
wej w naszym regionie i jej rozwo-
ju - g³osi treœæ stanowiska Prezy-
dium ZR.

Wojciech Gumu³ka

Nie dla likwidacji tramwajów

Œl¹sko-D¹browska „Solidarnoœæ” sprzeciwia siê
likwidacji tramwajów w Gliwicach

- Prezesi spó³ek wêglowych maj¹
obawy, ¿e godz¹c siê na podwy¿ki

wynagrodzeñ, strac¹ swoje stanowiska
- mówi Dominik Kolorz
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Strona finansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Bielski Klub Gaja rozpocz¹³
realizacjê kolejnego progra-
mu, którego celem jest edu-
kacja ekologiczna dzieci i
m³odzie¿y. „Pomagamy zwie-
rzêtom - chronimy klimat” –
to projekt skierowany do po-
nad 4 tysiêcy wychowanków
i uczniów placówek dydak-
tycznych oraz studentów kil-
ku wy¿szych uczelni.

- G³ównym celem projektu jest
edukacja na temat zrównowa¿one-
go rozwoju i podnoszenie œwiado-
moœci w zakresie ochrony œrodowi-
ska i zmian klimatycznych. Za³o¿e-
nia programu wpisuj¹ siê w Dekadê
na rzecz Zrównowa¿onego Rozwo-
ju na lata 2005-2014 ustanowion¹
przez ONZ i w Narodow¹ Strategiê
Edukacji Ekologicznej - informuje
Klub Gaja.

Partnerem programu dofinansowa-
nego ze œrodków Narodowego Fun-
duszu Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej jest m.in. Ogólnopol-

skie Towarzystwo Ochrony Zwierz¹t
"Animals". Patronat nad projektem
obj¹³ Minister Œrodowiska.

- To bardzo nowatorski i innowa-
cyjny program. Uczniowie czêsto o
wielu rzeczach nie wiedz¹, nie zdaj¹
sobie sprawy z nich równie¿ doro-
œli. Nie chcemy jednak epatowaæ
cierpieniem zwierz¹t tylko chcemy
pokazywaæ zwi¹zki miêdzy cz³owie-
kiem a zwierzêciem,  zwierzêciem a
zmian¹ klimatu  - mówi Jacek Bo-
¿ek, szef Klubu Gaja i podkreœla, ¿e
to pierwszy tego typu program re-
alizowany w Polsce. Wczeœniej po-
dobny przeprowadzony zosta³ tylko
w Wielkiej Brytanii.

Pierwsze zajêcia edukacyjne od-
by³y siê 23 stycznia 2009 r. w Ze-

spole Liceów im. Marii Sk³odow-
skiej Curie w Czechowicach-Dzie-
dzicach. W ich trakcie poruszone
zosta³y tematy zwi¹zane m.in. z za-
gro¿eniami p³yn¹cymi z ocieplania
siê klimatu na poziomie globalnym
i ogólnopolskim oraz przyczyny tego
zjawiska.

Realizuj¹c przedsiêwziêcie, Klub
Gaja chce przybli¿yæ m³odym lu-
dziom ró¿ne typy hodowli zwierz¹t
i ich wp³yw na zwiêkszenie efektu
cieplarnianego oraz wyjaœniæ pojê-
cie zrównowa¿onej konsumpcji. W
tym celu przygotowane s¹ materia³y
edukacyjne m. in. film pt. Zwierzêta
a klimat - 2009 oraz polska wersja
jêzykowa publikacji Globalne ocie-
plenie: zmiany klimatyczne a dobro-
stan zwierz¹t hodowlanych wydanej
przez Compassion in World Far-
ming. - To pierwsza tego typu publi-
kacja w Europie - dodaje Jacek Bo-
¿ek

Zdaniem ekologów z Klubu Gaja
hodowla zwierz¹t odpowiedzialna
jest za 18% œwiatowych emisji ga-

zów cieplarnianych (GC) pochodz¹-
cych z dzia³alnoœci cz³owieka, mie-
rzonych za pomoc¹ równowa¿nika
CO

2
. - To wiêcej ni¿ procentowy

udzia³ transportu, odpowiedzialny za
14 proc. globalnych emisji GC.
Wiêkszoœæ z tych 18 proc. stanowi¹
emisje podtlenku azotu oraz metanu
pochodz¹ce z nawozu zwierzêcego,
emisjê metanu z procesów trawien-
nych zwierz¹t oraz podtlenku azotu
z nawozów mineralnych stosowa-
nych w uprawach paszowych - pod-
kreœlaj¹ ekolodzy.

Program bêdzie realizowany do
koñca listopada 2010 roku. Wœród
najwa¿niejszych jego celów mo¿na
wymieniæ równie¿ zainspirowanie
placówek oœwiatowych do podejmo-
wania lokalnych dzia³añ ekologicz-
nych, w szczególnoœci dotycz¹cych
ochrony zwierz¹t. Klub Gaja chce te¿
zwróciæ uwagê opinii publicznej, ¿e
ochrona zwierz¹t jest integraln¹ czê-
œci¹ œrodowiska i kszta³towanie po-
staw spo³ecznych w szacunku do in-
nych istot pomo¿e zachowaæ œrodo-
wisko naturalne dla przysz³ych po-
koleñ.               Agnieszka Konieczny

Od 15 lat Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach udziela dotacji na
wyjazdy uczniów klas trze-
cich ze œl¹skich szkó³ pod-
stawowych na tzw. „Zielone
szko³y”.

Poprzez dop³aty do wyjazdów
œl¹skich uczniów realizowana jest
przede wszystkim profilaktyka
zdrowotna. W 2009 roku nast¹pi-
³y zmiany regulaminu dofinanso-
wania œródrocznego odpoczynku
trzecioklasistów. Najwiêksz¹ po-
moc z Funduszu otrzymaj¹ dzieci
znajduj¹ce siê w najtrudniejszej
sytuacji.

Zgodnie z nowym regulami-
nem, w 2009 r. uczniowie klas
trzecich dostan¹ po 170 z³ dofi-
nansowania, natomiast dzieci, na
które rodzice pobieraj¹ zasi³ek
rodzinny i dzieci specjalnej troski

S¹ produkowane w taki spo-
sób, by by³y jak najtrwalsze.
To co, podczas eksploatacji
jest ich najwiêksz¹ zalet¹, po
jej ustaniu staje siê proble-
mem dla œrodowiska.

Recykling opon nie jest jeszcze
w naszym kraju tak popularny, jak

w innych pañstwach Unii Euro-
pejskiej, czy w Stanach Zjedno-
czonych, gdzie sta³ siê ju¿ odrêbn¹
ga³êzi¹ przemys³u. W Polsce jesz-
cze kilka lat temu, a¿ 70 proc. zu-
¿ytych opon by³o porzucanych lub
nielegalnie sk³adowanych. Tym-
czasem kruszywo z rozdrobnionej
gumy mo¿e byæ z powodzeniem
wykorzystywane przy produkcji

Pomagamy zwierzêtom

– chronimy klimat
wyrobów gumowych. Mo¿e sta-
nowiæ równie¿ komponent przy
budowie i modernizacji dróg as-
faltowych, znacznie wyd³u¿aj¹c
czas ich eksploatacji. Alternatyw¹
dla recyklingu materia³owego jest
bie¿nikowanie, o ile opony spe³-
niaj¹ okreœlone warunki dotycz¹-
ce m.in. stopnia zu¿ycia i techno-

logii produkcji. Zdaniem specja-
listów, jakoœæ opon bie¿nikowa-
nych jest porównywalna z nowy-
mi. Mo¿liwy jest równie¿ "odzysk
energetyczny",  polegaj¹cy na spa-
laniu opon lub ich czêœci w ce-
mentowniach lub w innych du-
¿ych instalacjach energetycznych.

ak

mog¹ liczyæ na dotacjê w wyso-
koœci 400 z³. Analogiczne kwoty
w przypadku wyjazdów do oœrod-
ków znajduj¹cych siê na terenie

województwa œl¹skiego to 300 i
500 z³.

ak

Zmiany w regulaminie

dofinansowania „Zielonych szkó³”

Recykling

opon

Zu¿yte opony wci¹¿ mo¿na spotkaæ
na dzikich wysypiskach œmieci

Najwiêksz¹ pomoc z Funduszu otrzymaj¹ dzieci znajduj¹ce siê
w najtrudniejszej sytuacji

Klub Gaja jest jedn¹ z najstar-
szych niezale¿nych pozarz¹do-
wych organizacji zajmuj¹cych siê
ochron¹ œrodowiska naturalnego
i prawami zwierz¹t w Polsce. Zo-
sta³ za³o¿ony w 1988 roku. Od
2005 roku posiada status organi-
zacji po¿ytku publicznego.

Wzrost gospodarczy i postêp
techniczny nie s¹ mo¿liwe bez
uwzglêdnienia aspektów zwi¹za-
nych z ochron¹ œrodowiska i ra-
cjonalnym wykorzystaniem za-
sobów naturalnych. Pod koniec
ubieg³ego stulecia ekologia sta-
³a siê istotnym elementem zrów-
nowa¿onego rozwoju.

W 1992 r. podczas Szczytu
Ziemi w Rio de Janerio okreœlo-
ne zosta³y za³o¿enia i dzia³ania
umo¿liwiaj¹ce osi¹gniêcie zrów-
nowa¿onego rozwoju. Spójny
program tych dzia³añ znalaz³ od-
zwierciedlenie w Agendzie 21 -
dokumencie odnosz¹cym siê do
wszystkich obszarów, w których
cz³owiek ma wp³yw na œrodowi-
sko i sygnowanym przez 172
kraje ONZ, w tym równie¿ Pol-
skê.

Najwa¿niejszym jego za³o¿e-
niem jest stwierdzenie, ¿e ¿aden
naród nie jest w stanie sam po-
prawiæ jakoœci ¿ycia i lepiej za-
rz¹dzaæ ekosystemami. Koniecz-
ne jest zatem globalne porozu-
mienie dla zrównowa¿onego
rozwoju. Jedna z definicji tego
pojêcia mówi, ¿e jest to "droga
ku poprawie jakoœci ¿ycia ludzi
na ca³ym œwiecie bez rabunko-
wej eksploatacji zasobów natu-
ralnych". Zrównowa¿ony roz-
wój odnosi siê te¿ do wzrostu go-
spodarczego i równomiernego
podzia³u korzyœci. Polska wersja
Agendy 21 ukaza³a siê w 1993 r.

Program jest skierowany do 4 tysiêcy uczniów i studentów
kilku wy¿szych uczelni
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Zarz¹d Regionu Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ”, 40-286 Katowice, ul. Floriana 7; www.solidarnosc-kat.pl; e-mail:region@solidarnosc-kat.pl; tel. centrala: 032 353-84-25; Sekretariat Ogólny
ZR: tel./fax 032 253-78-00; Biuro Przewodnicz¹cego: tel. 032 258-98-56, tel./fax 032 253-73-73; Biuro Ekonomiczno-Prawne: tel. 032 253-75-08, e-mail: prawne@solidarnosc-kat.pl; Biuro ds. Rozwoju
i Szkoleñ Zwi¹zkowych oraz Wspó³pracy Zagranicznej: Biuro Szkoleñ i Zagraniczne, tel./fax 032 253-87-62; e-mail: zagraniczne@solidarnosc-kat.pl; Rozwój Zwi¹zku, tel. 032 353 84 25 wew. 107, e-mail:
organizator@solidarnosc-kat.pl; Biuro ds. Ewidencji Zwi¹zkowej: tel./fax 032 206-85-20, e-mail: ewidencja@solidarnosc-kat.pl;  Biuro ds. Poœrednictwa Pracy i Aktywizacji Zawodowej - Zwi¹zkowe
Biuro Poœrednictwa Pracy: tel./fax 032 206-89-04; Biuro Finansowo-Ksiêgowe: tel./fax 032 253-76-70, Rozliczenie sk³adek Zwi¹zkowych, tel. 032 206-85-77; Biuro Administracyjne: tel. 032 353-84-25
wew. 199/499; Regionalna Komisja Rewizyjna: tel./fax 032 253-74-91, e-mail: rewizyjna@solidarnosc-kat.pl;
Biura Terenowe ZR: Bytom, ul. Powstañców Warszawskich 34/4 I piêtro, tel./fax 032 281-71-65, e-mail: bytom@solidarnosc-kat.pl; Gliwice, ul. Zwyciêstwa 3/3p, tel. 032 230-89-30, tel./ fax 032 231-25-27,
e-mail: gliwice@solidarnosc-kat.pl; Jastrzêbie Zdrój, ul. Zielona 16 A, tel./fax 032 473-19-74 i 032 473-23-59, e-mail: jastrzebiezdroj@solidarnosc-kat.pl; Jaworzno, ul. Grunwaldzka 35, tel./fax 032 615-17-11,
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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).

Na mocy ustawy z dnia 21 listopa-
da 2008 r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1460)
dokonano nowelizacji przepisów Ko-
deksu pracy w zakresie problematyki
bhp. W czêœci pierwszej i drugiej omó-
wi³em zmiany dokonane w art. 207,
art. 2071, 208 i 2091 K.p.

Kolejny nowy przepis to art. 2092
K.p., zgodnie z którym w przypadku
mo¿liwoœci wyst¹pienia zagro¿enia dla
zdrowia lub ¿ycia pracodawca jest
obowi¹zany:
– niezw³ocznie poinformowaæ pra-

cowników o tych zagro¿eniach oraz
podj¹æ dzia³ania w celu zapewnie-
nia im odpowiedniej ochrony,

– niezw³ocznie dostarczyæ pracowni-
kom instrukcje umo¿liwiaj¹ce w
przypadku wyst¹pienia bezpoœred-
niego zagro¿enia przerwanie pra-
cy i oddalenie siê z miejsca zagro-
¿enia w miejsce bezpieczne.

 W sytuacji, gdy bezpoœrednie za-
gro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia wyst¹-
pi, pracodawca jest obowi¹zany nie-
zw³ocznie wstrzymaæ pracê i wydaæ
pracownikom polecenie oddalenia siê
w miejsce bezpieczne, oraz – do czasu
usuniêcia zagro¿enia – nie wydawaæ
polecenia wznowienia pracy.

Wskazane powinnoœci pracodawcy
wynika³y dotychczas z zasad bezpie-
czeñstwa i higieny pracy, teraz nato-
miast ustawodawca wprowadzi³ je do
normatywnej treœci dzia³u ósmego,
uznaj¹c je za szczególnie istotne ure-
gulowania z punktu widzenia jasnoœci
przepisów ochronnych.

Podobny charakter posiada art. 2093

K.p., który przewiduje, ¿e pracodaw-
ca jest obowi¹zany umo¿liwiæ pracow-
nikom, w przypadku wyst¹pienia bez-
poœredniego zagro¿enia dla ich zdro-
wia lub ¿ycia albo dla zdrowia lub
¿ycia innych osób, podjêcie dzia³añ w
celu unikniêcia niebezpieczeñstwa –
nawet bez porozumienia z prze³o¿o-
nym – na miarê ich wiedzy i dostêp-
nych œrodków technicznych.

Wskazana regulacja, po wprowa-
dzeniu art. 210 K.p. by³a w dotych-
czasowym stanie prawnym oczywista.
Przepis ten usi³owano w drodze wy-
k³adni odpowiednio interpretowaæ,
wskazuj¹c na dopuszczalnoœæ po-
wstrzymania siê pracownika od pracy
nawet w przypadku braku uprzednie-
go powiadomienia prze³o¿onego, co
by³o rzecz¹ oczywist¹, gdy¿ zagro¿o-
ne zdrowie i ¿ycie pracownika ma
wartoœæ zdecydowanie wy¿sz¹, ani¿eli
jakiekolwiek formalne procedury, za-
pisane nawet w akcie prawnym o ran-
dze kodeksu.

Ustawodawca, dostrzegaj¹c powsta-
j¹ce w¹tpliwoœci interpretacyjne, do-
kona³ stosownego doprecyzowania,
tote¿ w obecnym stanie prawnym nie
mo¿e ju¿ byæ ¿adnych w¹tpliwoœci, co
do tego, ¿e ratio legis (uzasadnienie,
sens ustawy) o przepisach ochronnych
ma na celu rzeczywist¹ materialn¹ dba-
³oœæ o zdrowie i ¿ycie pracobiorcy.

Zapis art. 2093 § 1 K.p. wskazuje na
mo¿liwoœæ poœwiêcenia przez pracow-
nika dobra ni¿szej wartoœci w celu
ochrony swego ¿ycia lub zdrowia, je-
¿eli w konkretnych warunkach uzna,
zgodnie ze sw¹ wiedz¹ i doœwiadcze-
niem, ¿e unikniêcie niebezpieczeñstwa
wymaga podjêcia takich dzia³añ.

Stwierdzenie zawarte w § 2 art. 2093

K.p. nale¿y rozumieæ w ten sposób, ¿e
pracownik nie mo¿e ponosiæ negatyw-
nych skutków wynikaj¹cych z zasto-
sowania siê do postanowieñ § 1, je¿eli
nie zaniedba³ swoich obowi¹zków w
zakresie problematyki bhp.

Szerszy zakres pojmowania obo-
wi¹zków pracowniczych jest wyklu-
czony, gdy¿ tym samym dochodzi³o-
by do kolizji ró¿nych obowi¹zków
pracowniczych, co w efekcie uniemo¿-
liwia³oby prawid³owe stosowanie po-
stanowieñ art. 2093 § 1 K.p.

Przyk³adowo, je¿eli pracownik zna-
laz³ siê w czasie pracy w sytuacji za-
gra¿aj¹cej jego ¿yciu lub zdrowiu i w
celu unikniêcia zagro¿enia musi po-
œwiêciæ mienie pracodawcy, które
zgodnie z art. 100 § 2 pkt 4 K.p. jest
obowi¹zany chroniæ, to szeroki, wy-
kraczaj¹cy poza problematykê bhp
sposób rozumienia obowi¹zków pra-
cowniczych, o których mowa w art.
2093 § 2, uniemo¿liwi³by realizacjê
postanowieñ art. 2093 § 1 K.p.

Dlatego te¿ pod pojêciem obowi¹z-
ków wskazanych w art. 2093 § 2 K.p.
nale¿y rozumieæ jedynie powinnoœci
pracownika w zakresie bezpieczeñ-
stwa i higieny pracy, gdy¿ jedynie tak
ograniczony sposób rozumienia tych
obowi¹zków likwiduje kolizjê i po-
zwala w³aœciwie, zgodnie z ratio legis,
zastosowaæ komentowany przepis.

W art. 210 K.p. ustawodawca
doda³ § 3, zgodnie z którym pracow-
nik nie mo¿e ponosiæ jakichkolwiek
niekorzystnych dla niego konsekwen-
cji z powodu powstrzymania siê od
pracy lub oddalenia siê z miejsca za-
gro¿enia w przypadkach, o których
mowa w § 1 i 2.

Sprawa ta by³a oczywista w dotych-
czasowym stanie prawnym, niemniej
jednak ustawodawca, kompleksowo
reguluj¹c te zagadnienia, uzupe³ni³ art.

210 K.p., w celu wyeliminowania
ewentualnych w¹tpliwoœci prawnych.

Istotna zmiana nast¹pi³a w kwestii
obowi¹zków pracodawców dotycz¹-
cych problematyki maszyn i innych
u¿ywanych urz¹dzeñ technicznych. W
nowym brzmieniu art. 215 K.p. usta-
wodawca wskazuje wyraŸnie na pra-
codawcê jako podmiot wy³¹cznie od-
powiedzialny za stan eksploatowanych
maszyn i urz¹dzeñ.

W przepisie tym odst¹piono od przy-
wo³ywania innych ni¿ pracodawca
podmiotów ponosz¹cych odpowie-
dzialnoœæ na podstawie odrêbnych re-
gulacji dotycz¹cych oceny zgodnoœci
maszyn i urz¹dzeñ wprowadzanych do
obrotu, które nie odpowiadaj¹ wyma-
ganiom art. 215 K.p.

Podzieliæ trzeba pogl¹d, ¿e w sferze
problematyki ochrony pracy kwestia
zagadnieñ dotycz¹cych odpowiedzial-
noœci za niespe³nienie wymagañ oce-
ny zgodnoœci maszyn i urz¹dzeñ ma
znaczenie drugorzêdne i niepotrzebnie
dotychczas komplikowa³a stan praw-
ny.

Przepisy bhp jednoznacznie przypi-
suj¹ pracodawcy odpowiedzialnoœæ za
stworzony stan warunków pracy, tote¿
poœrednie elementy zwi¹zane z pro-
dukcj¹, zakupem, czy obrotem maszyn
i urz¹dzeñ nie mia³y bezpoœredniego
znaczenia dla zapewnienia pracowni-
kom nale¿ytego bezpieczeñstwa pra-
cy.

Pozytywnie nale¿y wiêc oceniæ za-
bieg ustawodawcy, który rozdzieli³ te
zagadnienia, rezygnuj¹c z przywo³y-
wania w Kodeksie pracy regulacji do-
tycz¹cych odpowiedzialnoœci na tle
przepisów odrêbnych dotycz¹cych
oceny zgodnoœci maszyn i innych urz¹-
dzeñ technicznych.

Wedle obecnego brzmienia art. 215
K.p. pracodawca jest obowi¹zany za-
pewniæ, aby stosowane maszyny i inne
urz¹dzenia techniczne zapewnia³y bez-
pieczne i higieniczne warunki pracy,
w szczególnoœci zabezpiecza³y pra-
cownika przed urazami, dzia³aniem
niebezpiecznych substancji chemicz-
nych, pora¿eniem pr¹dem elektrycz-
nym, nadmiernym ha³asem, dzia³a-
niem drgañ mechanicznych i promie-
niowania oraz szkodliwym i niebez-
piecznym dzia³aniem innych czynni-
ków œrodowiska pracy, oraz uwzglêd-
nia³y zasady ergonomii.

Postanowienie to w pe³ni wyczer-
puje niezbêdne obowi¹zki pracodaw-
cy dla celów zapewnienia bezpiecz-
nych i higienicznych warunków pra-
cy. Nadto zapis art. 215 K.p. w sposób

klarowny przypisuje odpowiedzial-
noœæ za posiadane przez pracodawcê
maszyny i urz¹dzenia podmiotowi za-
trudniaj¹cemu, abstrahuj¹c od odpo-
wiedzialnoœci wytwórcy maszyny czy
urz¹dzenia, którego odpowiedzialnoœæ
nie ma bezpoœredniego zwi¹zku z pro-
blematyk¹ prawa pracy.

Maszyny i urz¹dzenia mog¹ byæ
bowiem produkowane w warunkach
zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo pra-
cownikom, a mimo tego finalny pro-
dukt mo¿e nie odpowiadaæ ocenie
zgodnoœci. Dotychczasowe powi¹za-
nie oceny zgodnoœci maszyn i urz¹-
dzeñ z obowi¹zkami pracodawcy by³o
wiêc rozwi¹zaniem nietrafnym i dla-
tego s³usznie ustawodawca z tego zre-
zygnowa³.

Przy okazji dosz³o do wyelimino-
wania powstaj¹cych czasami sporów
na tle zakresu odpowiedzialnoœci za
niew³aœciwy stan techniczny eksplo-
atowanych maszyn i urz¹dzeñ. Czê-
sto bowiem pracodawcy usi³owali
podnosiæ argumenty dotycz¹ce legal-
nego dopuszczenia do sprzeda¿y da-
nego urz¹dzenia, co – ich zdaniem –
mia³o zwalniaæ od podjêcia okreœlo-
nych dzia³añ w zakresie zabezpiecze-
nia np. czêœci wiruj¹cej danej maszy-
ny czy urz¹dzenia, skoro wytwórca
takiej os³ony nie przewidzia³.

Obecny stan prawny, wykluczaj¹cy
przerzucanie choæby czêœci odpowie-
dzialnoœci za eksploatowane maszyny
i urz¹dzenia na wytwórcê, oceniæ trze-
ba jako przejrzysty i klarowny, gdy¿
odpowiedzialnoœci¹ za u¿ywane ma-

szyny w ca³oœci obci¹¿a wy³¹cznie
podmiot zatrudniaj¹cy.

Nie wyklucza to oczywiœcie mo¿li-
woœci dochodzenia przez pracodawcê
roszczeñ odszkodowawczych od wy-
twórcy maszyny czy urz¹dzenia, któ-
ry nie zapewni³, aby produkt odpowia-
da³ wymaganiom w zakresie oceny
zgodnoœci, ale zagadnienia te nie maj¹
zwi¹zku z problematyk¹ prawa pracy.

Wskazan¹ zasadê podkreœla w spo-
sób niebudz¹cy w¹tpliwoœci obecna
treœæ art. 216 § 1 K.p., zgodnie z któ-
rym pracodawca wyposa¿a w odpo-
wiednie zabezpieczenia maszyny i
inne urz¹dzenia techniczne, które nie
spe³niaj¹ wymagañ okreœlonych w art.
215 K.p.

Jednoczeœnie ustawodawca nie zre-
zygnowa³ w art. 217 K.p. z zakazu
wyposa¿ania stanowisk pracy w ma-
szyny i urz¹dzenia, które nie spe³niaj¹
wymagañ dotycz¹cych oceny zgodno-
œci okreœlonych w ustawie z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgod-
noœci (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087, z póŸn. zm.), za co odpowiedzial-
noœæ ponosi pracodawca.

Systemowa spójnoœæ przepisów
dzia³u dziesi¹tego Kodeksu pracy po-
lega obecnie na tym, ¿e ustawodawca
koncentruje swe zainteresowania na
obowi¹zkach podmiotu zatrudniaj¹ce-
go, eliminuj¹c zapisy dotycz¹ce innych
podmiotów.

Tadeusz M. Nycz
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.
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Dopiero pod koniec bie¿¹cego
roku gotowy bêdzie plan kom-
pleksowego zagospodarowa-
nia Wojewódzkiego Parku Kul-
tury i Wypoczynku w Chorzo-
wie.

Realizacja projektu potrwa z pew-
noœci¹ kilka lat. Czy Park, który otrzy-
ma³ pomoc publiczn¹ z bud¿etu pañ-
stwa, mo¿e czekaæ tak d³ugo na zy-
ski?

Przetarg na opracowanie planu za-
gospodarowania przestrzennego Par-
ku wygra³a francuska firma w KA-
MOPEE Horwath HTL, lider w dzie-
dzinie in¿ynierii turystyki, rekreacji,
kultury, i sportu oraz hotelarstwa. -
Dokument ma byæ opracowany w ci¹-
gu dziewiêciu miesiêcy - informuje

Biuro Prasowe Urzêdu Marsza³kow-
skiego. Plan ma wyznaczaæ funkcje
rekreacyjne i rozrywkowe poszcze-
gólnych obszarów Parku. Znajd¹ siê
w nim równie¿ propozycje m.in. roz-
budowy dróg, œcie¿ek rowerowych,
terenów i obiektów do uprawiania
sportów i rekreacji oraz bazy nocle-
gowej i gastronomicznej. Uwzglêd-
niony zostanie te¿ system atrakcyjne-
go transportu dla wypoczywaj¹cych.

Zdaniem przewodnicz¹cego "Soli-
darnoœci" w WPKiW, Andrzeja Ba-
toga, Parkowi potrzebne s¹ inwesty-
cje, które uaktywni¹ go w ci¹gu ca³e-
go roku, a nie tylko w okresie letnim,
jak ma to miejsce obecnie. - W tej
chwili tylko Hala Wystawowa "Ka-
pelusz" pracuje pe³n¹ par¹. W zimie
planetarium i ogród zoologiczny
przyjmuj¹ mniej goœci, a pozosta³e
obiekty s¹ uœpione - mówi Andrzej
Batog. Przewodnicz¹cy podkreœla, ¿e
Parkowi potrzebne s¹ du¿e inwesty-
cje i dobrze siê sta³o, ¿e program kom-
pleksowego zagospodarowania prze-
strzennego bêdzie opracowany.

- Jednak du¿o czasu up³ynie od spo-
rz¹dzenia planu do realizacji inwesty-
cji. A co siê z tym wi¹¿e z pierwszy-
mi dochodami dla Parku. Poniewa¿

œrednie wynagrodzenie pracowników
jest bardzo niskie, mamy nadziejê ¿e
osoby zarz¹dzaj¹ce parkiem podejm¹
równie¿ inne dzia³ania, które pozwol¹
na zwiêkszenie dochodu Parku i po-
prawienie sytuacji finansowej pra-
cowników. W marcu bêdziemy pro-
wadziæ dalsze negocjacje p³acowe i o
ich wyniku poinformujemy czytelni-
ków TŒD - podkreœla Andrzej Batog.

Agnieszka Konieczny

Instytut Pamiêci Narodowej
w Katowicach oraz twórcy cy-
klu dokumentalnego "Historia
bezpieki. Miecz i tarcza komu-
nizmu", przygotowanego dla
Programu II TVP, zapraszaj¹ na
przedpremierowy pokaz pierw-
szych odcinków cyklu: "So-
wiecki zaci¹g" oraz "Pañstwo w
pañstwie".

Projekcja filmów odbêdzie siê
2 marca o godz. 16 w katowic-
kiej siedzibie IPN. Zdjêcia do
prezentowanych odcinków zre-
alizowane zosta³y w pomiesz-
czeniach "Aresztu", w których
odbêdzie siê pokaz.            Red.

25 lutego w siedzibie Œl¹sko-
D¹browskiej „Solidarnoœci”
oby³o siê Walne Zebranie De-
legatów Regionalnej Sekcji
Przemys³u Motoryzacyjnego
NSZZ „Solidarnoœæ”.

- Omówiliœmy sytuacjê w po-
szczególnych zak³adach bran¿y
motoryzacyjnej i dzia³ania, które
powinny pomóc w unikniêciu
zwolnieñ spowodowanych kryzy-
sem - relacjonuje Wanda Stró¿yk,
przewodnicz¹ca Miêdzyzak³ado-
wej Organizacji Zwi¹zkowej
NSZZ "S" Fiat Auto Poland i wi-
ceprzewodnicz¹ca RSPM. Podczas
dyskusji zwi¹zkowcy zwracali
równie¿ uwagê na postawê niektó-
rych pracodawców wykorzystuj¹-
cych kryzys do realizacji w³asnych

celów. - Przestrzegamy organiza-
cje zwi¹zkowe przed zbyt pochop-
nym godzeniem siê na likwidacjê
dodatkowych œwiadczeñ pracow-

Powstaje Rada Konsultacyj-
no-Historyczna przy prze-
wodnicz¹cym Œl¹sko-D¹-
browskiej „Solidarnoœci”.

Piotr Duda zaproszenia do
udzia³u w Radzie wystosowa³ m.
in. do by³ych przewodnicz¹cych
Zarz¹du Regionu i sygnatariuszy
Porozumienia Jastrzêbskiego. Pro-
pozycjê udzia³u w pracach Rady
dostali te¿ m. in. przewodnicz¹cy
Stowarzyszenia Represjonowa-
nych w Stanie Wojennym i Zwi¹z-
ku WiêŸniów Politycznych Okre-
su Stanu Wojennego Eugeniusz
Karasiñski i Stanis³aw P³atek. W
sumie w Radzie zasiadaæ bêdzie
kilkanaœcie osób.

O planach utworzenia Rady
przewodnicz¹cy Œl¹sko-D¹brow-
skiej "Solidarnoœci" poinformowa³
podczas ostatniego posiedzenia
Zarz¹du Regionu. - Do Rady za-
prosi³em ludzi czêsto ró¿ni¹cych
siê w ocenie pewnych faktów hi-
storycznych. £¹czy ich jednak za-
interesowanie histori¹ naszego
Zwi¹zku, du¿a wiedza i autorytet -
mówi Piotr Duda.

Rada bêdzie organem dorad-
czym dla przewodnicz¹cego Zarz¹-
du Regionu. Bêdzie zabieraæ g³os
miêdzy innymi w kwestiach zwi¹-
zanych z odznaczeniami dla dzia-
³aczy "Solidarnoœci" i rocznicowy-
mi uroczystoœciami.
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Autorytety doradz¹ Pokaz

w „Areszcie”

Czy Park mo¿e czekaæ? Zwi¹zkowcy wyró¿nieni

Aniela Pu³ka odbiera Z³oty Medal „Solidarnoœci”
Regionu Œl¹sko-D¹browskiego

W zimie Œl¹ski Ogród Zoologiczny równie¿ mo¿e byæ
atrakcyjnym miejscem wypoczynku

Nie godziæ siê

na likwidacjê œwiadczeñ
niczych, których wypracowanie
trwa³o niejednokrotnie wiele lat -
dodaje Wanda Stró¿yk.
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Omówiono sytuacjê w poszczególnych zak³adach
bran¿y motoryzacyjnej

Dzia³acze Regionalnego Se-
kretariatu Ochrony Zdrowia
zostali wyró¿nieni Z³otymi
Medalami „Solidarnoœci” Re-
gionu Œl¹sko-D¹browskiego.

Uroczystoœæ mia³a miejsce pod-
czas Walnego Zebrania Delegatów
RSOZ. Wyró¿nienia za zas³ugi dla
"Solidarnoœci" i d³ugoletni¹ dzia³al-
noœæ w Zwi¹zku otrzymali Aniela
Pu³ka, Irena ¯muda i Kazimierz
Nawrot. Dyplom za zwi¹zkow¹
dzia³alnoœæ otrzyma³a Barbara
Mentel, która ju¿ kilka lat temu
zosta³a uhonorowana Medalem.

W trakcie obrad przewodnicz¹cy
ZR Piotr Duda i wiceprzewodni-
cz¹cy S³awomir Ciebiera omówi-
li m.in. aktualn¹ sytuacjê w Zwi¹z-
ku. Mówiono przede wszystkim o
ogarniaj¹cym nasz kraj kryzysie
gospodarczym. Zwi¹zkowcy wiele
uwagi poœwiêcili te¿ projektowi
przygotowanemu przez

RSOZ, który ma na celu ochronê
pracowników s³u¿by zdrowia, w

przypadku prywatyzowania zatrud-
niaj¹cych ich placówek medycz-
nych. Projekt zak³ada, ¿e w sytuacji

przekszta³cania form prawnych
szpitali, gwarancje dla pracowni-
ków powinny zostaæ zawarte w po-

rozumieniach, podpisanych przez
przedstawicieli Urzêdu Marsza³-
kowskiego i stronê spo³eczn¹. W tej

sprawie przedstawiciele RSOZ ju¿
prowadz¹ rozmowy z marsza³kiem
Œmigielskim.                           B.G.


