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W gliwickim Oplu trzeba

ratowaæ miejsca pracy

10 tysiêcy osób straci zatrudnienie w europejskich zak³adach General Motors. Gliwicka

fabryka Opla nale¿y do najlepszych zak³adów koncernu na œwiecie, ale zwi¹zkowcy

obawiaj¹ siê, ¿e skutki kryzysu, który dotkn¹³ przemys³ motoryzacyjny, nie omin¹

równie¿ Gliwic i apeluj¹ do rz¹du premiera Tuska o pomoc.

W numerze: Z okazji Miêdzynarodowego Dnia Kobiet

¿yczê wszystkim Paniom

spe³nienia wszelkich marzeñ,

zadowolenia z siebie, radoœci ¿yciowej

i aby Dniem Kobiet by³ ka¿dy

 kolejny zwyk³y dzieñ.

Piotr Duda
Przewodnicz¹cy Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci”

Wolnoœæ jest w nas
Œl¹sko-D¹browska „Solidar-
noœæ” zorganizowa³a regio-
naln¹ premierê filmu „Popie-
³uszko. Wolnoœæ jest w nas”.
Pokaz odby³ siê 26 lutego -
dzieñ przed wejœciem pro-
dukcji do kin w ca³ej Polsce.

Czytaj na stronie 5

Wspó³praca z Regionem,

to nasza przysz³oœæ
Piotr Nowak, dotychczasowy prze-

wodnicz¹cy "Solidarnoœci" w zak³adach
Nitro-Erg w Krupskim M³ynie zosta³
szefem Regionalnej Sekcji Przemys³u
Zbrojeniowego NSZZ "S". Na tym sta-
nowisku zast¹pi³, zmar³ego pod koniec
ub. roku, Zdzis³awa Stêpnia.

Czytaj na stronie 5
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Napisano

Liczba tygodnia... Wieœci
z Biur Terenowych ZR

9,8 miliona...
... - prawie tyle Polaków bêdzie od marca dostawaæ wy¿sze zwaloryzo-

wane œwiadczenia z Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
W marcu œwiadczenia wyp³acane przez ZUS wzrosn¹ o 6,1 proc. Pod-

wy¿szane s¹ wszystkie œwiadczenia nale¿ne ostatniego dnia lutego. Na
wy¿sze œwiadczenia mog¹ liczyæ osoby, którym ZUS wyp³aca emerytury,
renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy, renty rodzinne, renty socjalne, zasi³ki
i œwiadczenia przedemerytalne. Podwy¿kê otrzymaj¹ te¿ osoby otrzymuj¹-
ce emerytury i renty z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego oraz
œwiadczeniobiorcy tzw. s³u¿b mundurowych, g³ównie byli ¿o³nierze i funk-
cjonariusze oraz ich rodziny.

Po waloryzacji przeciêtna emerytura wzroœnie o ok. 91 z³ do 1606 z³,
renta z tytu³u niezdolnoœci do pracy wzroœnie o ok. 67 z³ do 1190 z³, a renta
rodzinna o ok. 80 z³ do 1394 z³.

Dziêki waloryzacji rosn¹ te¿ kwoty najni¿szych gwarantowanych œwiad-
czeñ emerytalno-rentowych. Wy¿sze bêd¹ m.in. emerytura oraz renta z ty-
tu³u ca³kowitej niezdolnoœci do pracy, renta rodzinna, renta z tytu³u czê-
œciowej niezdolnoœci do pracy oraz renta z tytu³u ca³kowitej niezdolnoœci
do pracy w zwi¹zku z wypadkiem lub chorob¹ zawodow¹ i renta rodzinna
wypadkowa. Ponadto zostan¹ te¿ podniesione dodatki do emerytur i rent.

Zwaloryzowane œwiadczenia osoby zainteresowane otrzymaj¹ w marco-
wych terminach p³atnoœci. Ju¿ w tym tygodniu podwy¿szone œwiadczenia
otrzyma czêœæ osób otrzymuj¹cych œwiadczenia, których data p³atnoœci zo-
sta³a wyznaczona na pierwszy, pi¹ty i szósty dzieñ ka¿dego miesi¹ca.

Do szczególnej troski o w³asne ¿ycie
duchowe wezwa³ w liœcie pasterskim
na czas Wielkiego Postu metropolita
katowicki, abp Damian Zimoñ.

Wskaza³, ¿e skupienie na duchowo-
œci mo¿e byæ sposobem na przezwy-
ciê¿enie kryzysu spo³eczno-moralne-
go, groŸniejszego dla cz³owieka ni¿
obecny kryzys ekonomiczny. List me-
tropolity pod tytu³em "Otoczmy trosk¹
nasze ¿ycie duchowe" odczytywany
by³ w niedzielê w koœcio³ach Archi-
diecezji Katowickiej.

W liœcie hierarcha porusza m.in. spo-
³eczny i moralny wymiar kryzysu,
przejawiaj¹cy siê kryzysem rodziny,
ma³¿eñstwa, godnoœci cz³owieka, za-
ufania, poszanowania podstawowych
praw cz³owieka oraz prawa do ¿ycia
od poczêcia do naturalnej œmierci.

Abp Zimoñ wskaza³, ¿e przezwy-
ciê¿anie kryzysu w wymiarze spo³ecz-
nym powinno byæ nastêpstwem we-
wnêtrznego porz¹dku ka¿dego cz³o-
wieka. "Niech przez nawrócenie nasz

wewnêtrzny porz¹dek moralny staje
siê tak¿e ³adem spo³ecznym, opieraj¹-
cym siê na sprawiedliwoœci, ¿yczliwo-
œci i wzajemnym zaufaniu miêdzy
ludŸmi" - zaapelowa³ w liœcie metro-
polita.

Arcybiskup wezwa³ do umacniania
wiary, wyczulenia na prawdê, dosko-
nalenia umiejêtnoœci odró¿niania do-
bra od z³a oraz budowy wspólnego
dobra ojczyzny. Zaapelowa³ o przeciw-
stawienie siê "znieczulicy moralnej" i
"obojêtnoœci na wielk¹ szkodê spo-
³eczn¹".

"Tylko wewnêtrzny ³ad moralny w
cz³owieku mo¿e zbudowaæ zewnêtrz-
ny porz¹dek spo³eczny" - wskaza³ hie-
rarcha, który Ÿród³a nieporz¹dku spo-
³eczno-moralnego dostrzega m.in. w
utracie poczucia grzechu oraz braku
umi³owania prawdy. Wœród innych
przyczyn kryzysu metropolita wymie-
ni³ s³aboœæ wiary oraz niezdolnoœæ do
myœlenia w kategoriach dobra wspól-
nego.

Naszej Kole¿ance

Ewie Brygider

z ZOZ NSZZ „Solidarnoœæ” Centrum Mechanizacji Górnictwa

KOMAG Gliwice

wyrazy g³êbokiego ¿alu i szczerego wspó³czucia

z powodu œmierci

OJCA

sk³ada

Biuro Terenowe Zarz¹du Regionu NSZZ „Solidarnoœæ”

w Gliwicach, Terenowa Sekcja NSZZ „Solidarnoœæ”

Gliwic i Powiatu Gliwickiego

oraz

organizacje zwi¹zkowe NSZZ „Solidarnoœæ”

z obszaru dzia³ania BT w Gliwicach

BT Jastrzêbie Zdrój
25 lutego odby³o siê Walne Zebranie

Delegatów NSZZ "Solidarnoœæ" Ko³a
Emerytów i Rencistów Jastrzêbskiej
Spó³ki Wêglowej. - Omówiono sytu-
acjê emerytów i rencistów oraz propo-
zycje zmian prawnych dotycz¹cych tej
grupy spo³ecznej - informuje Danuta
Jemio³o, kierownik BT w Jastrzêbiu
Zdroju.

***
26 lutego zorganizowane zosta³o spo-

tkanie organizacji zwi¹zkowych z dy-
rektorem Wojewódzkiego Szpitala Spe-
cjalistycznego nr 2 dotycz¹ce negocja-
cyjnego kszta³towania przyrostu wyna-
grodzeñ. - W trakcie spotkania zapad³a
decyzja, ¿e kolejne odbêdzie siê po za-
koñczeniu pierwszego kwarta³u. W dal-
szym ci¹gu kontynuowane bêd¹ rozmo-
wy dotycz¹ce regulacji p³acowych w
grupie zawodowej pielêgniarek - mówi
Danuta Jemio³o.

***
27 lutego odby³o siê spotkanie Sek-

cji Terenowej Miasta i Powiatu Wodzi-
s³awskiego poœwiêcone bie¿¹cej dzia-
³alnoœci sekcji, zwi¹zku i sytuacji za-
k³adów znajduj¹cych siê na terenie po-
wiatu. Natomiast 2 marca zorganizowa-
ne zosta³o spotkanie Biura Terenowe-
go i Sekcji Problemowej Miasta Jastrzê-
bie Zdrój.

BT Rybnik
W dniach 9-11 marca w rybnickim

BT odbêdzie siê szkolenie zwi¹zkowe,
które prowadziæ bêd¹ Jadwiga Pie-
chocka i Krzysztof Hus z Biura Szko-
leñ ZR. W trakcie szkolenia omówione
zostan¹ m.in. zmiany w Kodeksie pra-
cy, prawie pracy, Karcie Nauczyciela
oraz Ustawie o Systemie Oœwiaty.

BT Zawiercie
Podziêkowania i kwiaty za d³ugolet-

nie szefowanie zak³adowej "Solidarno-
œci" oraz gratulacje za obronion¹ na pi¹t-
kê (i to dos³ownie tu¿ przed zak³ado-

wym zebraniem delegatów) pracê licen-
cjack¹ odbiera³a w miniony pi¹tek Mi-
ros³awa Juñczyk, która zrezygnowa³a
z przewodniczenia "S" FUM Porêba.
Jej nastêpc¹ delegaci wybrali Bronis³a-
wa Jurka, licz¹cy 50 lat œlusarz z wy-
dzia³u monta¿owni. G³osowa³o na nie-
go 19 z 21 obecnych na sali. By³ jed-
nym kandydatem na tê funkcjê.

Nowy przewodnicz¹cy nie bêdzie
móg³ narzekaæ ani na brak zajêæ, ani te¿
problemów. FUM Porêba ca³y czas
balansuje na krawêdzi bankructwa (na
razie wierzyciele wycofali z s¹du wnio-
sek o upad³oœæ spó³ki, ale nie wiadomo
na jak d³ugo), a dotycz¹ce pracowni-
ków propozycje nowego prezesa (z

ARP) w du¿ej czêœci nale¿¹ do kurio-
zalnych. Podczas zak³adowego zebra-
nia zaproponowa³ on delegatom m.in.
rezygnacjê ze zwi¹zkowego etatu i
zwi¹zkowej ochrony stosunku pracy,
czyli kodeksowych uprawnieñ! S³o-
wem nie wspomnia³ natomiast o
oszczêdnoœciach po stronie zarz¹du
spó³ki, którego cz³onkowie np. miesz-
kaj¹ w hotelu na koszt firmy. Zamierza
on równie¿ skróciæ czas pracy za³ogi
do 7 godzin, w zamian zapowiadaj¹c
zmniejszenie liczby zwalnianych pra-
cowników z 90 do 40. Propozycja na
pozór interesuj¹ca, tyle tylko, ¿e w prze-
liczeniu na normalne 8-godzinne etaty
liczba zatrudnionych w obu wariantach
jest niemal taka sama. S³owem chodzi
o podzielenie tej samej pracy miêdzy
wiêksz¹ grupê osób.

Cz³onkowie komisji zak³adowej "So-
lidarnoœci" FUM wys³uchali propozy-
cji prezesa w milczeniu. PóŸniej uzgod-
niono, ¿e w sprawie czêœciowego utrzy-
mania zatrudnienia kosztem skrócenia
czasu pracy musi wypowiedzieæ siê w
referendum za³oga. Pozosta³e oszczêd-
noœciowe projekty zarz¹du odrzucono.

- Trudno oczekiwaæ, ¿e koszty wie-
loletnich zaniedbañ kolejnych prezesów
uda siê sp³aciæ jedynie kosztem za³ogi -
mówi Ma³gorzata Benc, szefowa Biu-
ra Terenowego Œl¹sko-D¹browskiej
"Solidarnoœci" w Zawierciu. - Tu nie-
zbêdne s¹ zdecydowane decyzje w³a-
œcicielskie. Tak¿e zwi¹zane z dokapita-
lizowaniem spó³ki.

Najwiêkszym udzia³owcem FUM
Porêba jest Skarb Pañstwa, posiadaj¹-
cy obecnie 87 proc. udzia³ów.

***
Œrednio o 8 proc. wzrosn¹ w tym roku

wynagrodzenia w Zak³adzie Lecznictwa
Ambulatoryjnego (ZLA) w Zawierciu.
Jest to pierwsze porozumienie p³acowe
zawarte w tym roku przez zawierciañsk¹
"Solidarnoœæ" Pracowników Ochrony
Zdrowia. P³ace zasadnicze maj¹ wzro-
sn¹æ o 4 proc., a drug¹ po³owê podwy¿-

ki bêdzie stanowiæ wzrost wszelkiego
rodzaju dodatków i pochodnych.

- W tym roku w ZLA szczególnie
du¿o pracowników otrzyma nagrody
jubileuszowe, które podobnie jak od-
prawy emerytalne s¹ wliczane do œred-
nich zarobków - wyjaœnia Ma³gorzata
Grabowska, przewodnicz¹ca "Solidar-
noœci" Pracowników Ochrony Zdrowia
w Zawierciu.

Jednoczeœnie ca³y czas prowadzone
s¹ rozmowy na temat wprowadzenia w
ZLA kwartalnych premii motywacyj-
nych. Zatem niewykluczone, ¿e obec-
na podwy¿ka nie bêdzie dla pracowni-
ków zawierciañskich przychodni je-
dyn¹ w tym roku.                     (zaw)

27 lutego (Warszawa). Ponad
741,5 mln z³ zysku netto wypra-
cowa³o w zesz³ym roku polskie
górnictwo wêgla kamiennego. To
wielokrotnie wiêcej ni¿ rok wcze-
œniej, kiedy kopalnie zarobi³y w
sumie 87,5 mln z³ - wynika z da-
nych opublikowanych przez re-
sort gospodarki. Ministerstwo nie
poda³o szczegó³owych wyników
konkretnych spó³ek wêglowych.
Z wczeœniejszych informacji tych
firm wynika jednak, ¿e na ponad
740-milionowy zysk bran¿y sk³a-
da siê przede wszystkim dobry
wynik Jastrzêbskiej Spó³ki Wê-
glowej (JSW) i kopalni "Bogdan-
ka". Katowicki Holding Wêglo-
wy (KHW) mia³ niewielki zysk,
a Kompania Wêglowa (KW) 37
mln z³ straty. W ubieg³ym roku
zatrudnienie w górnictwie wzro-
s³o do ponad 119,7 tys. osób,
wobec 116,4 tys. osób w koñcu
grudnia 2007 roku. Pod ziemi¹
zatrudnionych by³o prawie 90 tys.
osób.

***
3 marca (Warszawa). W obliczu
kryzysu Polacy namawiaj¹ rz¹d
przede wszystkim do obni¿enia
podatków, usuniêcia barier biuro-
kratycznych i dotowania tych
firm, które tworz¹ nowe miejsca
pracy -  wynika z najnowszego
sonda¿u "Rzeczpospolitej". W
badaniu postawiono pytanie o
najbardziej akceptowane dzia³a-
nia antykryzysowe. 36 proc. an-
kietowanych na pierwszym miej-
scu postawi³o dop³aty dla firm do
nowych miejsc pracy. Po 32 proc.
akceptacji zyska³o obni¿enie po-
datków PIT oraz VAT, usuwanie
barier biurokratycznych, a tak¿e
promowanie polskich produktów.
A czego nie akceptujemy? 28
proc. badanych sprzeciwia siê
dop³atom do sprzedawanych pol-
skich samochodów, 24 proc. nie
akceptuje pomocy bankom, a 21
proc. - dop³at do du¿ych bankru-
tuj¹cych firm. Z sonda¿u wynika
te¿, ¿e szybkie przyjêcie wspól-
nej euro nie jest uwa¿ane przez
wiêkszoœæ za skuteczn¹ metodê
zmniejszenia skutków kryzysu.
Szybsze wejœcie do strefy euro -
jako lekarstwo na kryzys - popie-
ra 13 proc. ankietowanych. 22
proc. jest przeciwnego zdania.

***
3 marca (Gdañsk). Prezydium
Komisji Krajowej NSZZ "Soli-
darnoœæ" uzna³o, ¿e aby utrzymaæ
miejsca pracy w przedsiêbior-
stwach, które wpad³y w pu³apkê
opcji walutowych, potrzebne jest
wprowadzenie kilku rozwi¹zañ.
Prezydium proponuje m.in. odro-
czenie zapadalnoœci opcji na
wniosek przedsiêbiorcy przy spe³-
nieniu okreœlonych warunków,
udzielenie - zw³aszcza podmio-
tom zagro¿onym upad³oœci¹ - po-
¿yczek lub gwarancji kredyto-
wych za poœrednictwem Banku
Gospodarstwa Krajowego lub
u³atwieñ w uzyskiwaniu d³ugoter-
minowych kredytów na sp³atê zo-
bowi¹zañ wynikaj¹cych z zapa-
dalnoœci opcji. W³adze "S" chc¹
równie¿ powo³ania mediatorów,
którzy razem z reprezentacj¹ pra-
cowników pomagaliby firmom w
negocjacjach z bankami.

Krótko

Abp Zimoñ: w czasach kryzysu

troszczmy siê o ¿ycie duchowe
(www.onet.pl, 1 marca 2009 r.)

Bronis³aw Jurek i Miros³awa Juñczyk w otoczeniu

zak³adowych delegatów „S” FUM Porêba
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26 lutego we wszystkich euro-
pejskich zak³adach General
Motors przeprowadzony zosta³
Europejski Dzieñ Akcji zorgani-
zowany przez Europejsk¹ Radê
Zak³adow¹.

 - W ten sposób chcieliœmy zwróciæ
uwagê na bardzo trudn¹ sytuacjê kon-
cernu na œwiecie i w Europie - mówi
S³awomir Ciebiera, wiceprzewod-
nicz¹cy Œl¹sko-D¹browskiej "So-
lidarnoœci" i przewodnicz¹cy "S" w
fabryce Opla w Gliwicach.

Trudna sytuacja General Motors
by³a najwa¿niejszym tematem kon-
ferencji prasowej, zorganizowanej
w tym dniu w siedzibie Zarz¹du Re-
gionu. W jej trakcie zwi¹zkowcy z
gliwickiego zak³adu podkreœlali, ¿e
zarz¹d koncernu nie przedstawi³
¿adnych konkretnych planów wyj-
œcia z kryzysu, mówi siê jedynie o
ró¿nych scenariuszach, jeden z nich
zak³ada np. likwidacjê szeœciu zak³a-
dów w Europie. - Wiemy, ¿e tych sce-
nariuszy jest wiêcej, ale ich nie znamy
- podkreœli³ S³awomir Ciebiera.

Spadek produkcji
i zatrudnienia

- W pierwszym kwartale 2009 r. we
wszystkich europejskich zak³adach
motoryzacyjnych przewidywanych
jest a¿ 950 dni utraconej produkcji.
Efekt spadku produkcji przeniesiony
zostanie równie¿ na poddostawców.
Zdaniem ekspertów, nawet w 2015 nie
powrócimy do poziomu produkcji z
lat 2006 i 2007  - podkreœli³ przewod-
nicz¹cy "S" w gliwickim Oplu.

Robert Potêpa, cz³onek Europej-
skiej Rady Zak³adowej GM doda³, ¿e
mo¿na mówiæ ju¿ o 30 procentowym
spadku produkcji, co oznacza o 10 ty-
siêcy pracowników za du¿o we
wszystkich zak³adach GM w Europie.

30 proc. spadek produkcji samocho-
dów zauwa¿alny jest równie¿ w Pol-
sce, gdzie w 2008 roku wyproduko-
wano ok. miliona nowych samocho-
dów. Pod koniec ubieg³ego roku w
Polsce, w bran¿y motoryzacyjnej za-
trudnionych by³o 190 tys. osób. Zda-
niem zwi¹zkowców, taki spadek pro-
dukcji poci¹gnie za sob¹ spadek za-
trudnienia o 25 proc. S³awomir Cie-
biera podkreœla, ¿e tylko w Polsce
General Motors posiada 138 dostaw-
ców, a jedno miejsce w zak³adzie mon-
ta¿owym daje od 5 do 8 miejsc pracy
w zak³adach poddostawczych.

Potrzebna pomoc rz¹du
 Zdaniem europejskich organizacji

zwi¹zkowych, wyjœciem z kryzysu
mog³oby byæ od³¹czenie GM Europa
od amerykañskiej centrali koncernu. -
Wówczas plany restrukturyzacyjne
wdra¿ane by³yby w Europie - podkre-
œla Potêpa i przypomina, ¿e do tej pory
w GM udawa³o siê unikaæ przymuso-
wych zwolnieñ. - Jesteœmy przekona-
ni, ¿e teraz te¿ tak mo¿e byæ, ale musi-
my siê od³¹czyæ, ¿eby te decyzje po-
dejmowane by³y w Europie.

Kolejnym pomys³em zwi¹zkow-
ców jest zaanga¿owanie rz¹dów po-
szczególnych pañstw w pomoc GM. -

Takie wsparcie ma ju¿ miejsce m.in.
w Niemczech, w Hiszpanii, w Belgii i
w Szwecji - doda³ Potêpa. - Potrzebu-
jemy równie¿ wsparcia polskiego rz¹-
du.

Zdaniem zwi¹zkowców, gliwicka
fabryka potrzebuje gwarancji na ok.
500 milionów euro. Czêœæ œrodków
powinna zostaæ przeznaczona na ter-

minowe wprowadzanie do produkcji
nowych modeli.

Zwi¹zkowcy podkreœlali, ¿e gliwic-
ka fabryka nale¿y do najlepszych za-
k³adów GM na œwiecie i z ekonomicz-

Do korzystania z bezp³atnych
urlopów zmuszani s¹ pracow-
nicy spó³ki Bitron Poland w So-
snowcu, produkuj¹cej podze-
spo³y dla przemys³u motoryza-
cyjnego i sprzêtu AGD. Tym, któ-
rzy nie zdecyduj¹ siê na przy-
musowy odpoczynek, gro¿¹
zwolnienia z pracy.

W funkcjonuj¹cej od 11 lat firmie
zatrudnionych jest 815 pracowników,
w tym 478 na czas okreœlony. Pracow-
nicy przyznaj¹, ¿e kiedyœ zatrudnienie
w Bitronie, by³o dla nich powodem do
dumy, w³oski pracodawca dba³ o inte-
resy za³ogi. W ubieg³ym roku nast¹pi-
³a zmiana na stanowisku prezesa. Za-
trudnieni w Bitronie z gorycz¹ mówi¹,
¿e od tej pory traktowani s¹, lekcewa-
¿¹co, jak "z³o konieczne". Podobnie
traktowane s¹ organizacje zwi¹zkowe.

- Pracownicy trzech firm zewnêtrz-
nych, które s¹ naszymi podwykonaw-
cami, maj¹ siê du¿o lepiej, ni¿ za³oga
Bitronu. U nas czêsto nie ma pracy, a oni
pracuj¹ bez przerw - mówi Izabela Bêd-
kowska, przewodnicz¹ca zak³adowej
"Solidarnoœci". - Od listopada ub. roku
nasi pracownicy zmuszani s¹ do korzy-
stania z bezp³atnych b¹dŸ wypoczynko-
wych urlopów. Paradoksem jest, ¿e czê-
sto musz¹ pracowaæ w soboty w godzi-
nach nadliczbowych, gdy tymczasem w
tygodniu, nie maj¹ co robiæ. To efekt z³ej
organizacji pracy. Za godziny nadlicz-
bowe pracownik ma dzieñ wolny.

Zwi¹zkowcy "S" przedstawili pre-
zesowi spó³ki rozwi¹zanie, zak³adaj¹-
ce zgodê na pracê za³ogi od poniedzia³-
ku do czwartku, pod warunkiem, ¿e
Bitron zrezygnuje z us³ug œwiadczo-
nych przez jednego z podwykonaw-
ców. Jednoczeœnie za¿¹dali gwarancji
zatrudnienia dla pracowników. Praco-
dawca oœwiadczy³, ¿e nie mo¿e zagwa-
rantowaæ ani pracy, ani zatrudnienia.

Zdecydowanie odrzuci³ propozycjê
wycofania siê ze wspó³pracy z firm¹
zewnêtrzn¹. "S" postulowa³a równie¿

wyp³aty odszkodowañ i odpraw, w
wysokoœci trzech miesiêcznych wyna-
grodzeñ, dla pracowników, którzy
sami zrezygnuj¹ z pracy. Okaza³o siê,
¿e prezes sk³onny by³by rozwa¿yæ pro-
pozycjê wyp³aty odpraw, ale w wyso-
koœci jednej pensji pracownika.

- Teraz oczekujemy na pisemn¹ od-
powiedŸ pracodawcy w sprawie ewen-
tualnych  odszkodowañ i odpraw. Je-
¿eli nie bêdzie zgodna z naszymi ocze-
kiwaniami, to rozpoczynamy procedu-
ry sporu zbiorowego - informuje Iza-
bela Bêdkowska - Jedyn¹ propozycj¹
prezesa na trudn¹ sytuacjê w zak³adzie
s¹ urlopy bezp³atne dla za³ogi. Za ka¿-
dy dzieñ takiego urlopu ka¿dy pracow-
nik mia³by otrzymywaæ 25 z³ brutto.
Wysokoœæ zaproponowanej kwoty po-
wali³a nas z nóg.

W opracowanym, jeszcze w lutym
grafiku pracy na marzec, uwzglêdnio-
ne zosta³y przymusowe urlopy dla pra-
cowników. Na zatrudnionych w Bitro-
nie ci¹¿y presja, ¿e jeœli z nich nie sko-
rzystaj¹, to mog¹ straciæ pracê.

Beata Gajdziszewska

Pracownicy tyskiej spó³ki Del-
phi Polska Automotive Systems
dwa ostanie weekendy przymu-
sowo spêdzili w zak³adzie.

Zarz¹d wyda³ polecenia pracy, by
wywi¹zaæ siê z du¿ej iloœci zamówieñ.
Nie by³oby w tym nic zaskakuj¹cego,
gdyby nie fakt, ¿e w firmie trwa spór
zbiorowy, a pracodawca nie godzi siê
na podwy¿ki wynagrodzeñ zas³ania-
j¹c siê... kryzysem.

- Produkcja utrzymuje siê na pozio-
mie z zesz³ego roku. Pracujemy pe³n¹
par¹, a o kryzysie s³yszymy w telewi-
zji - mówi przewodnicz¹cy zak³ado-
wej "Solidarnoœci", Grzegorz Zmu-
da. Jego zdaniem, polecenia pracy w
dwa ostatnie weekendy wywo³a³y nie-
zadowolenie wœród pracowników. -
Ludzie mieli inne plany, a nie pozo-
stawiono im mo¿liwoœci wyboru.
Ostatni weekend karnawa³u chcieli
spêdziæ w gronie rodzinnym, czy w
krêgu znajomych - podkreœla Grzegorz
Zmuda. Przewodnicz¹cy przyznaje, ¿e
przepisy pracy pozwalaj¹ na wydanie

polecenia pracy, ale musi ono wyni-
kaæ ze szczególnej potrzeby pracodaw-
cy. W przypadku Delphi trudno mó-
wiæ o takiej sytuacji. - Jest to raczej z³a
organizacja pracy - dodaje Zmuda.
Zwi¹zkowcy nie wykluczaj¹ skiero-
wania tej sprawy do Pañstwowej In-
spekcji Pracy. - Zobaczymy, jak bêdzie
wygl¹da³ najbli¿szy weekend - zapo-
wiada Grzegorz Zmuda.

Czekaj¹ na mediatora
Wynagrodzenia w spó³ce s¹ niskie,

a trwaj¹ce od wrzeœnia ubieg³ego roku
negocjacje p³acowe nie przynosz¹ ¿ad-
nych rezultatów. Kilka tygodni temu
zwi¹zkowcy rozpoczêli spór zbioro-
wy. Zak³ad zosta³ oflagowany, pracow-
nicy nosz¹ opaski z logo "Solidarno-
œci". - Zorganizowaliœmy równie¿ ma-
sówki - mówi Grzegorz Zmuda. Roz-
mowy z udzia³em mediatora zaplano-
wane zosta³y na 5 marca, od ich prze-
biegu bêd¹ zale¿a³y dalsze dzia³ania
strony zwi¹zkowej.

Pocz¹tkowe postulaty zwi¹zkow-
ców, jeszcze sprzed kryzysu dotyczy-

³y m.in. wzrostu wynagrodzeñ o 800
z³ miesiêcznie, wprowadzenia 13-tej
pensji, podniesienia minimalnej staw-
ki godzinowej do 11 z³ i wprowadze-
nia dodatku sta¿owego. - PóŸniej za-
proponowaliœmy 650 z³ podwy¿ki i
zamianê rocznej premii na 13-t¹ pen-
sjê, ale na takie postulaty pracodaw-
ca równie¿ nie chce siê zgodziæ - do-
daje przewodnicz¹cy zak³adowej
"Solidarnoœci". Zwi¹zkowcy podkre-
œlaj¹, ¿e europejski zarz¹d spó³ki za-
powiedzia³, ¿e w tym roku w zwi¹z-
ku z kryzysem, w ¿adnym zak³adzie
nie bêdzie podwy¿ek. Grzegorz Zmu-
da twierdzi jednak, ¿e powo³ywanie
siê na kryzys w przypadku tyskiej
spó³ki jest nieuzasadnione. - Co praw-
da pod koniec roku produkcja nie-
znacznie spad³a, ale teraz mamy tak
du¿o zamówieñ, ¿e trudno bêdzie im
sprostaæ - dodaje Zmuda i podkreœla,
¿e nie mo¿na mówiæ, ¿e w ca³ej spó³-
ce nie bêdzie wzrostu wynagrodzeñ,
gdy kilka dni temu w zak³adzie w Je-
leœni pracownicy dostali po 220 z³o
podwy¿ki brutto.

Bezpieczeñstwo
przewodnicz¹cego?

"Solidarnoœæ" zawi¹za³a siê w spó³-
ce pod koniec 2007 r. - Do Zwi¹zku
nale¿y ju¿ ponad 450 osób, z 850 za-
trudnionych - podkreœla Grzegorz
Zmuda, któremu pracodawca wyda³
zakaz przebywania na terenie zak³adu
po godzinie 17.00 ze wzglêdów bez-
pieczeñstwa. - Po ponad roku dzia³al-
noœci zwi¹zkowej zarz¹d spó³ki zain-
teresowa³ siê moim bezpieczeñstwem
- mówi przewodnicz¹cy i podkreœla,
¿e w ten sposób pracuj¹cej na trzy
zmiany za³odze utrudniono kontakt ze
Zwi¹zkiem.

Dla wiceprzewodnicz¹cego Œl¹sko-
D¹browskiej "Solidarnoœci" takie dzia-
³anie pracodawcy to nic innego jak szy-
kanowanie zwi¹zkowca. - Je¿eli pra-
cownikowi utrudniane jest wejœcie na
teren zak³adu pracy, tylko dlatego, ¿e
jest zwi¹zkowcem, to jest to ewident-
na szykana, nawet jeœli nazwiemy j¹
trosk¹ o bezpieczeñstwo - komentuje
S³awomir Ciebiera.

Agnieszka Konieczny

Zmuszani do

bezp³atnych urlopów
Chcemy ratowaæ

miejsca pracy

Do pracy zamiast na bal

Informacje przekazane przez
zwi¹zkowców dotycz¹ce pomocy
rz¹dów poszczególnych pañstw kon-
cernowi General Motors:

Rz¹d Hiszpanii przeznaczy 1,2 mi-
liarda euro w formie pañstwowych
po¿yczek na zwiêkszenie zakupu sa-
mochodów w latach 2009-2010, po-
wstaje równie¿ fundusz rz¹dowy dla
Opla celem zakoñczenia inwestycji
zwi¹zanych z modelem Meriva, 800
mln euro w niskoprocentowych po-
¿yczkach przeznaczonych zostanie
dla producentów samochodów i pod-
dostawców,

Zwi¹zkowcy z gliwickiego Opla podczas konferencji prasowej

w siedzibie Zarz¹du Regionu

Niemieckie landy, na terenie któ-
rych znajduj¹ siê zak³ady Opla: Tu-
ryngia, Hestia, Westfalia s¹ gotowe
rozwa¿yæ udzia³y w General Motors,

Wielka Brytania - gwarancje kre-
dytowe dla producentów samocho-
dów i dostawców,

Belgia - rz¹d i premier spotkali siê
z kierownictwem GM w Stanach
Zjednoczonych.

Szwecja - 3,4 miliarda dolarów w
rz¹dowych po¿yczkach i gwaran-
cjach kredytowych z Europejskiego
Banku Inwestycyjnego.

nego punktu widzenia nie powinna
zostaæ zlikwidowana. - Je¿eli jednak
polski rz¹d nie zaanga¿uje siê w po-
moc, tak jak rz¹dy innych pañstw,
mo¿emy zostaæ "wyatutowani" - pod-
kreœli³ S³awomir Ciebiera. Dlatego, w
jego opinii, rz¹d Donalda Tuska po-
winien zwróciæ siê do centrali koncer-
nu w Stanach Zjednoczonych z pyta-

niem o przysz³oœæ fabryki w Gliwi-
cach. W zak³adzie w Gliwicach zatrud-
nionych jest 2700 pracowników, pra-
cê straci³o ju¿ 250 osób.

Agnieszka Konieczny

- W³oski pracodawca

 traktuje za³ogê Bitronu,

jak z³o konieczne

- mówi Izabela Bêdkowska
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W styczniu br. S¹d Rejonowy
w D¹browie Górniczej przychy-
li³ siê do za¿alenia z³o¿onego
przez zwi¹zkowców z „Solidar-
noœci” Szpitala Specjalistycz-
nego w D¹browie Górniczej i
nakaza³ wszcz¹æ postêpowanie
w sprawie nie podjêcia przez
dyrektora szpitala rokowañ w
ramach sporu zbiorowego.

Przedmiotem sporu by³o wy³¹cze-
nie ze struktur placówki laboratoriów:
analitycznego i mikrobiologicznego,
bez konsultacji ze stron¹ zwi¹zkow¹.

W ub. roku zwi¹zkowcy wnieœli
skargê do prokuratury. Postanowie-
niem prokuratora rejonowego postê-
powanie przygotowawcze zosta³o
umorzone. W uzasadnieniu  prokura-
tor stwierdzi³, ¿e nie podjêcie przez
dyrekcjê szpitala rokowañ nie zawie-
ra znamion czynu zabronionego.

Wówczas zwi¹zkowcy, zgodnie z
procedur¹ z³o¿yli za¿alenie do s¹du.

- S¹d stwierdzi³, ¿e pracodawca
powinien niezw³ocznie, po zapozna-
niu siê z naszymi ¿¹daniami, podj¹æ
rokowania zmierzaj¹ce do zawarcia
porozumienia. Ustawodawca nie pre-

cyzuje, co oznacza pojêcie niezw³ocz-
nie, dlatego s¹d okreœli³, i¿ podmiot
zg³aszaj¹cy spór powinien uprzedziæ
pracodawcê o zamiarze og³oszenia
akcji strajkowej. Szpitalna "Solidar-
noœæ tak w³aœnie uczyni³a - mówi El¿-
bieta ¯uchowicz, przewodnicz¹ca
zwi¹zku w d¹browskim szpitalu.

Teraz zwi¹zkowcy maj¹ nadziejê,
¿e ich konsekwentne dzia³anie spo-
woduje, ¿e dyrekcja szpitala nie bê-
dzie ju¿ lekcewa¿yæ strony zwi¹zko-
wej i zapisów sporów zbiorowych.

B.G.

W Pa³acu Prezydenckim z inicja-
tywy Lecha Kaczyñskiego odby³
siê szczyt spo³eczny poœwiêco-
ny kryzysowi. Uczestniczyli w
nim równie¿ przedstawiciele
"Solidarnoœci".

Szef Zwi¹zku Janusz Œniadek, któ-
ry wraz z minister pracy Jolant¹ Fe-
dak otwiera³ pierwsz¹ sesjê debaty,
podkreœli³, ¿e ochrona miejsc pracy
powinna byæ priorytetem w dzia³a-
niach rz¹du. Tymczasem tylko w stycz-
niu 160 tysiêcy osób straci³o zatrud-
nienie, a kolejne dziesi¹tki tysiêcy s¹
zagro¿one utrat¹ pracy. Rozumiej¹ to
pracownicy, rozumiej¹ pracodawcy,
ale potrzebna jest aktywnoœæ rz¹du.

Przewodnicz¹cy "S" odniós³ siê kry-
tycznie do proponowanych zmian w
Kodeksie pracy, podkreœlaj¹c, ¿e zmia-
ny te to przyk³ad nadu¿ycia sytuacji
kryzysowej do demolowania ochron-

nych funkcji Kodeksu. Zaproponowa³
przyjêcie specjalnej ustawy antykry-

zysowej, która bêdzie uwzglêdnia³a
wypracowane w dialogu autonomicz-

Za¿alenie do s¹du przynios³o skutek

Kryzysowy szczyt spo³eczny

W spó³kach wêglowych odbê-
dzie siê jeszcze jedna runda
negocjacji p³acowych. Tak
zdecydowali uczestnicy posie-
dzenia Zespo³u Trójstronnego
ds. bezpieczeñstwa socjalne-
go górników.

W trakcie obrad, wiceminister go-
spodarki Joanna Strzelec-£obo-
dziñska, zadeklarowa³a swój udzia³
w mediacjach, jeœli zarz¹dy spó³ek i
organizacje zwi¹zkowe nie osi¹gn¹
porozumieñ.

Ustalono równie¿, ¿e ju¿ wkrótce
rozpocznie prace górniczy podze-
spó³, którego zadaniem bêdzie opra-
cowanie antykryzysowych wnio-
sków. Zostan¹ one przekazane kie-
ruj¹cemu resortem gospodarki wice-
premierowi Waldemarowi Pawlako-
wi.

W Kompanii Wêglowej, w ramach
wszczêtego sporu zbiorowego,
zwi¹zki zawodowe og³osi³y pogoto-
wie strajkowe. Kopalnie zosta³y ofla-
gowane. Jeszcze w tym tygodniu
rozpoczn¹ siê mediacje, z udzia³em
wyznaczonego na wniosek stron
przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Spo³ecznej, mediatora Micha³a
Kuszyka.

Kuszyk, z wykszta³cenia psycho-
log, w przesz³oœci by³ wiceprzewod-
niczym Rady Ochrony Pracy i wi-
ceprezydentem Konfederacji Praco-
dawców Prywatnych. Niejednokrot-
nie by³ mediatorem w górniczych
mediacjach p³acowych.

W prowadzonych dotychczas roz-
mowach, strona zwi¹zkowa ¿¹da³a
wzrostu stawek osobistego zaszere-
gowania o 6 proc. dla wszystkich
pracowników, wzrostu sta³ej kwoty
dop³aty do przepracowanej dniówki
o 10 z³ dla ka¿dego uprawnionego
pracownika KW oraz wyrównania

wszystkim zatrudnionym deputatu
wêglowego do 8 ton.

Podwy¿ki p³ac proponowane
przez kierownictwo Kompani po-
cz¹tkowo wynosi³y 5 proc., a osta-
tecznie ju¿ tylko 1,2 proc.

- Bêdziemy jeszcze próbowali
dojœæ do porozumienia zarz¹dem. W
negocjacjach kieruj¹cy Kompani¹
odwo³ywali siê do trudnej sytuacji
finansowo-ekonomicznej spó³ki. My
przekonujemy, ¿e zaproponowane
przez nas rozwi¹zania p³acowe nie
naruszaj¹ stabilnoœci finansowej
koncernu - mówi szef górniczej "So-
lidarnoœci" Dominik Kolorz.

Z kolei zaproponowane przez za-
rz¹d Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej
rozwi¹zania p³acowe, mog¹ o kilka
procent obni¿yæ tegoroczne wyna-
grodzenia górników z JSW. Tak
uwa¿aj¹ tamtejsi zwi¹zkowcy. Kie-
ruj¹cy spó³k¹ zamierzaj¹ wliczaæ do
funduszu p³ac wy³¹cznie tzw. "czar-
ne dniówki". Z powodu kryzysu pla-
nuje siê przerwanie wydobycia w
weekendy.

- Nie jesteœmy w stanie zaj¹æ sta-
nowiska, dotycz¹cego sytuacji finan-
sowo-ekonomicznej JSW, poniewa¿
zarz¹d wzbrania siê od przedstawie-
nia nam pe³nych materia³ów na ten
temat - informuje S³awomir Koz³ow-
ski, przewodnicz¹cy "S" w JSW.

Natomiast zarz¹d Katowickiego
Holdingu Wêglowego zaoferowa³
zwi¹zkom utrzymanie wskaŸnika
wynagrodzeñ na ubieg³orocznym
poziomie. Ta propozycja zosta³a od-
rzucona.

- W tym tygodniu dojdzie do spo-
tkania organizacji zwi¹zkowych, w
trakcie którego rozwa¿ymy mo¿li-
woœæ wszczêcia sporu zbiorowego -
zapowiada Ryszard Baczyñski, szef
"S" w KHW.

Beata Gajdziszewska

Szczyt w Pa³acu Prezydenckim poœwiêcony

by³ kryzysowi gospodarczemu

nym z pracodawcami stanowisko do-
tycz¹ce m.in. dodatkowych Ÿróde³ fi-

nansowania wynagrodzeñ za czas
przestoju (tzw. czêœciowe bezrobocie),
obni¿enia stawki podatku VAT na pod-
stawowe artyku³y ¿ywnoœciowe, pod-
niesienie kwoty wolnej od podatku dla
najmniej zarabiaj¹cych, niezbêdne u³a-
twienia umo¿liwiaj¹ce szybsze wyko-
rzystanie funduszy unijnych. Nie ule-
ga kwestii, ¿e w te dzia³ania musi za-
anga¿owaæ siê bud¿et pañstwa. Œnia-
dek przestrzeg³ przed polityk¹ oszczêd-
noœci. Mo¿e ona zatrzymaæ polsk¹ go-
spodarkê, której nie uratuje euro.

Wielu ekonomistów w trakcie dys-
kusji podkreœla³o, ¿e skuteczna walka
z kryzysem wymaga ustalenia projek-
tów, które dadz¹ tzw. efekt mno¿niko-
wy - czyli zapewni¹ wzrost gospodar-
czy, a nastêpnie zastanowiæ siê, z ja-
kich œrodków te dzia³ania sfinansowaæ
- poprzez fundusze unijne, œrodki bu-
d¿etowe etc. Tymczasem u nas dzia³a-
nia rz¹du skupiaj¹ siê na oszczêdno-
œciach.

Zarówno premier Tusk jak i mini-
ster Fedak zadeklarowali uznanie wy-
ników tzw. dialogu autonomicznego.
Premier podkreœli³ jednoczeœnie wolê
dialogu nad strategicznymi decyzjami
rz¹du, w tym sposobem i terminem
wprowadzenia euro. Zaznaczy³ te¿, ¿e
wiêkszoœæ dziedzin w tym waloryza-
cja rent i emerytur bêd¹ finansowane
zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami bu-
d¿etowymi.

Koñcz¹c spotkanie prezydent Lech
Kaczyñski zadeklarowa³ podejmowa-
nie dalszych dzia³añ zmierzaj¹cych do
wypracowania porozumienia dotycz¹-
cego walki z kryzysem.

Dzia³ Informacji KK

Bêd¹ kolejne negocjacje

w spó³kach wêglowych

Z
d
j.
: 
T
o
m

a
s
z
 G

u
tr

y

M³odzie¿owy Mistrz Œwiata fe-
deracji WBC Damian Jonak od-
niós³ w sobotê 28 lutego swoje
jubileuszowe 20. zwyciêstwo w
karierze zawodowej.

Podczas gali w Lublinie solidarno-
œciowy czempion pokona³ przez tech-
niczny nokaut w 4. rundzie reprezen-

tanta Wêgier - Janosa Petrovicsa.
Przeciwnik Jonaka nie mia³ ¿adnych
szans w walce, od samego pocz¹tku
bytomianin atakowa³ Wêgra, który w
4. rundzie po silnym uderzeniu zrezy-

gnowa³ z walki i sêdzia przerwa³ wal-
kê, dziêki czemu Damian Jonak po raz
kolejny zakoñczy³ walkê przed cza-
sem. To by³o efektowne, ale spodzie-
wane zwyciêstwo.

Walka Jonaka by³a jedn¹ z kilku, ja-
kie stoczone zosta³y na ringu w Lubli-
nie. W walce wieczoru, której stawk¹
by³ pas Mistrza Europy, Rafa³ Jackie-

wicz pokona³ jednog³oœnie na punkty
W³ocha Luciano Abisa, dziêki cze-
mu pas mistrzowski pozosta³ w rêkach
Polaka.

red.

Pewne zwyciêstwo

Damiana Jonaka

To by³o jubileuszowe dwudzieste zwyciêstwo

solidarnoœciowego mistrza na zawodowym ringu
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Walne Zebranie Delegatów
Regionalnej Sekcji Przemys³u
Zbrojeniowego NSZZ „Soli-
darnoœæ” zaapelowa³o do
wszystkich struktur zwi¹zko-
wych o podjêcie dzia³añ zmie-
rzaj¹cych do zorganizowania
masowych protestów, do
strajku generalnego w³¹cznie.

W wystosowanym apelu zwi¹z-
kowcy wskazali na wynikaj¹c¹ z
kryzysu gospodarczego, coraz
trudniejsz¹ sytuacjê w zak³adach
pracy, groŸbê lawinowego wzrostu
bezrobocia oraz brak systemowych
rozwi¹zañ dla krajowego przemy-
s³u ze strony rz¹du, co mo¿e skut-

180 pracowników zamierza
zwolniæ zarz¹d tarnogórskiej
Fabryki Zmechanizowanych
Obudów Œcianowych Fazos.
Oficjalnym powodem zwol-
nieñ jest dostosowanie mo¿-
liwoœci produkcyjnych do po-
trzeb rynku krajowego i zagra-
nicznego.

Dla zak³adowej "Solidarnoœci"
najwa¿niejszym celem w prowa-
dzonym z zarz¹dem negocjacjach
bêdzie ograniczenie iloœci osób
przeznaczonych do zwolnieñ. Stro-
na zwi¹zkowa zamierza równie¿
doprowadziæ do opracowania pro-
gramu dobrowolnych odejœæ pra-
cowników, którzy otrzymaliby wy-
sokie odprawy.

Œl¹sko-D¹browska „Solidar-
noœæ” zorganizowa³a regio-
naln¹ premierê filmu „Popie-
³uszko. Wolnoœæ jest w nas”.
Pokaz odby³ siê 26 lutego -
dzieñ przed wejœciem pro-
dukcji do kin w ca³ej Polsce.

Zapowiadaj¹c projekcjê, szef
Œl¹sko-D¹browskiej "Solidarno-
œci" Piotr Duda przypomnia³, ¿e
dla naszego Zwi¹zku najwa¿niej-
szymi symbolami przelanej za wol-
noœæ krwi s¹ górnicy z "Wujka" i

w³aœnie ks. Jerzy. - Dlatego bardzo
czekaliœmy na premierê tego filmu.
Polska kinematografia stworzy³a
tak ma³o filmów o naszej najnow-
szej historii - mówi³ Piotr Duda.

Kontynuowaæ dzie³o
ks. Jerzego

- Dzisiejsza premiera zbiega siê
z bardzo trudn¹ sytuacj¹ w naszym
kraju. Mam nadziejê, ¿e natchnie
nas to refleksj¹. ̄ e zatrzymamy siê
na chwilê i pomyœlimy nad swoim
¿yciem. Mo¿e bardziej siê na dru-
giego cz³owieka otworzymy, mo¿e
bêdziemy mniej roszczeniowi, bar-
dziej bêdziemy siê cieszyæ z dzie-
lenia siê z drugim cz³owiekiem -
powiedzia³ szef Œl¹sko-D¹brow-
skiej "Solidarnoœci". -  Ksi¹dz Je-

rzy Popie³uszko przez ca³e ¿ycie
walczy³ o prawdê. Jako ludzie "So-
lidarnoœci" musimy te walkê kon-
tynuowaæ. Nie wolno nam dopusz-
czaæ do sytuacji, w której ojcowie
chrzestni re¿imu komunistycznego
s¹ dziœ proponowani jako honoro-
wi obywatele miast. Ten film zo-
bacz¹ m³odzi Polacy. Musz¹ siê
dowiedzieæ, jaka by³a prawda tam-
tych lat - apelowa³ Piotr Duda.

Pokaz w katowickim kinie Œwia-
towid odby³ siê przy niemal pe³nej
sali. W œl¹skiej premierze filmu

wziêli udzia³ m. in. by³y premier
Jerzy Buzek, doradca prezydenta
Lecha Kaczyñskiego Bo¿ena Bo-
rys-Szopa i biskup Gerard Ber-
nacki, który odmówi³ modlitwê w
intencji beatyfikacji kap³ana "So-
lidarnoœci".

Œl¹ski epizod
 Film obejrza³ te¿ Piotr Boru-

szewski, dzia³acz bytomskiej "So-
lidarnoœci", który w 1984 roku by³
zaanga¿owany w organizacjê wi-
zyty ks. Jerzego w Bytomiu. kap³an
"Solidarnoœci" odprawi³ tam swoj¹
przedostatni¹ mszê, na 11 dni przed
œmierci¹. O tym, ¿e ksi¹dz ma przy-
jechaæ na Œl¹sk wiedzia³o tylko
kilka osób. - Raptem ksiê¿a, dzia-
³acze, dzwonili, osobiœcie biegali
po mieszkaniach z informacj¹, ¿e
ks. Jerzy odprawi w Bytomiu mszê.
Wkrótce ca³y koœció³ pêka³ w
szwach. Co ciekawe, w tym dniu
esbecy opijali akurat swoje œwiê-
to. Musieli przerwaæ imprezê.
Przyjechali potem pijani w okoli-
ce koœcio³a i nie wiedzieli, co ze
sob¹ pocz¹æ - wspomina³ Boru-
szewski.

Po wizycie ks. Popie³uszki w
Bytomiu powsta³o Duszpasterstwo
Ludzi Pracy. Ka¿dego 8 dnia mie-
si¹ca odprawiana by³a msza w in-
tencji ks. Jerzego za Ojczyznê.

Piotr Boruszewski by³ jednym ze
statystów "bytomskiego" fragmen-
tu filmu. Filmowcy goœcili w By-
tomiu 18 wrzeœnia 2007 roku. W
filmie mo¿na zobaczyæ autentycz-
ne wnêtrza koœcio³a pw. Podwy¿-
szenia Krzy¿a Œwiêtego, a tak¿e
bytomskie ulice. Film pokazuje te¿
okolice katowickiego dworca, któ-
ry w scenariuszu by³ etapem pod-
ró¿y ks. Jerzego do Bytomia.

Plejada gwiazd i prymas
Film "Popie³uszko. Wolnoœæ jest

w nas" opowiada g³ownie o ostat-
nich latach ¿ycia ksiêdza Jerzego.
Twórc¹ i re¿yserem filmu jest Rafa³
Wieczyñski. Ksiêdza Jerzego gra
Adam Woronowicz, którego atu-
tem s¹ nie tylko aktorskie umiejêt-
noœci, ale tak¿e fizyczne podobieñ-
stwo do ksiêdza Jerzego. W obsa-
dzie mo¿na zobaczyæ ca³¹ plejadê
wybitnych aktorów, m. in. Majê
Komorowsk¹, Joannê Szczep-
kowsk¹, Krzysztofa Kolbergera,
Jana Englerta i Zbigniewa Zama-
chowskiego. W filmie zagra³ te¿
prymas Polski Józef Glemp.

Œmieræ Jerzego Popie³uszki by³a
ju¿ tematem filmu fabularnego
"Zabiæ ksiêdza" w re¿yserii
Agnieszki Holland, z Christophe-
rem Lambertem w roli ks. Jerze-
go. Ten film pokazywa³ jednak
przede wszystkim negatywnego
bohatera - mordercê, kapitana SB.
W filmie Wieczyñskiego jest ina-
czej - historiê pokazuje siê oczami
kap³ana "Solidarnoœci".

Wojciech Gumu³ka

Fragment homilii ks. Jerzego
Popie³uszki wyg³oszonej 8
paŸdziernika 1984 r. w bytom-
skim koœciele pw. Podwy¿sze-
nia Krzy¿a Œwiêtego:

"Czujê siê wielce zaszczyco-
ny, ¿e mogê wzi¹æ udzia³ w tej
uczcie duchowej, jak¹ przygoto-
wali wam ojcowie kapucyni po-
przez Tydzieñ kultury Chrzeœci-
jañskiej. By³em mile zaskoczo-
ny, waszym odbiorem poezji pa-
triotycznej. Bo kiedy przes³uchi-
wano w mojej sprawie równie¿
robotników górników z Bytomia
i Piekar Œl¹skich, powiedziano
im ¿e ks. Jerzy nie bêdzie m¹ci³
spokojnej wody na Œl¹sku, a
tymczasem widzê ¿e ta woda jest
ju¿ bardzo mocna zm¹cona…
Moi drodzy, Ojciec Œwiêty Jan
Pawe³ II 23 czerwca 1982 r.
zwróci³ siê do Pani Jasnogórskiej
z nastêpuj¹cymi s³owami modli-
twy: O Matko mojego Narodu,
dopomó¿ a¿eby nie da³ siê zwy-
ciê¿ z³u, ale by z³o dobrem zwy-
ciê¿yæ. Na tym polega wspó³cze-
sna próba dziejów, niepierwsza.
W ka¿dej z nich doœwiadczane
jest sumienie, serca i wola, aby
nie daæ siê zwyciê¿aæ z³u. Ale,
by z³o dobrem zwyciê¿aæ.

¯ycie trzeba godnie prze¿yæ,
bo jest tylko jedno. Dziœ trzeba
bardzo du¿o mówiæ o godnoœci
cz³owieka, aby zrozumieæ, ¿e
cz³owiek przerasta wszystko na
tym œwiecie, prócz Boga. Prze-
rasta m¹droœæ ca³ego œwiata. Za-
chowaæ godnoœæ, by móc po-
wiêkszaæ dobro i zwyciê¿aæ z³o,
to pozostaæ wewnêtrznie wol-
nym, nawet w  warunkach ze-
wnêtrznego zniewolenia, Pozo-
staæ sob¹ w ka¿dej sytuacji
¿yciowej. Jako synowie Boga,
nie mo¿emy byæ niewolnikami.
Nasze Bo¿e synostwo niesie w
sobie dziedzictwo wolnoœci.

Zdaniem zwi¹zkowców, du¿ym
"buforem bezpieczeñstwa", który
chc¹ wykorzystaæ, jest produkcja
konstrukcji obudów, realizowana w
Fazosie w niewielkim zakresie. Po-
zwala to na zwiêkszenie iloœci pra-
cowników na tych wydzia³ach, po
uprzednim ich przeszkoleniu. Dziê-
ki temu, w zak³adzie mo¿liwe bê-
dzie ograniczenie iloœci zwolnieñ..
Przy okazji zwi¹zkowcy obliczyli,
¿e dziêki " buforowi bezpieczeñ-
stwa", pracodawca zaoszczêdzi bli-
sko 50 proc. œrodków, które musia³-
by przeznaczyæ na odprawy.

- Odbiorcy obrabiarek, zarówno
polscy, jak i zagraniczni, maj¹ pro-
blemy ze znalezieniem Ÿróde³ finan-
sowania na oferowane przez nas,
bardzo drogie produkty - t³umaczy

trudn¹ sytuacjê firmy przewodni-
cz¹cy zak³adowej "S" Dariusz
Warda. - Wielu zagranicznych kon-
trahentów wycofa³o siê z zawartych
umów, a polskie górnictwo za ofe-
rowany przez nas wyrób, chce nam
p³aciæ np. w 60 ratach. W tej sytu-
acji nie jesteœmy w stanie sfinanso-
waæ naszej produkcji. Do tej pory
produkowaliœmy rocznie 6-8 obu-
dów. Chc¹c sprzedawaæ nasze wy-
roby na kilkadziesi¹t rat, musieli-
byœmy mieæ w obrocie 250 mln z³,
a to jest niemo¿liwe. Dariusz War-
da wskazuje, ¿e kopalnie, mimo
podpisanych zobowi¹zañ, nagmin-
nie nie p³ac¹ terminowo za zakupio-
ne obrabiarki i w ¿aden sposób nie
mo¿na od nich œci¹gn¹æ nale¿nych
pieniêdzy.                                   B.G.

Wolnoœæ jest w nas

- Bardzo czekaliœmy na premierê tego filmu.

Polska kinematografia stworzy³a tak ma³o filmów o naszej

najnowszej historii - mówi³ przed seansem Piotr Duda

Ruszaj¹ zwolnienia w Fazosie

Zbrojeniówka apeluje

o wsparcie manifestacji
kowaæ upad³oœci¹ ca³ych sektorów
gospodarki.

Delegaci  zwrócili siê równie¿ do
Zarz¹du Regionu Œl¹sko-D¹brow-
skiego oraz regionalnych sekcji i se-
kretariatów bran¿owych o wsparcie
manifestacji bran¿y zbrojeniowej i
lotniczej, zaplanowanej na 6 marca
w Warszawie.

Zwi¹zkowcy bêd¹ protestowaæ
przeciwko ciêciom w bud¿ecie
Ministerstwa Obrony Narodowej,
które doprowadz¹ do znacznego
ograniczenia zamówieñ w bran¿y
zbrojeniowej, spowoduj¹ falê re-
dukcji miejsc pracy oraz likwida-
cjê lub upad³oœci firm zbrojenio-
wych i ich kooperantów.        B.G.

Piotr Nowak, dotychczasowy
przewodnicz¹cy "Solidarnoœci"
w zak³adach Nitro-Erg w Krup-
skim M³ynie zosta³ szefem Re-

gionalnej Sekcji Przemys³u Zbro-
jeniowego NSZZ "S". Tak zdecy-
dowali delegaci WZD RSPZ. Na
tym stanowisku Piotr Nowak za-
st¹pi³, zmar³ego pod koniec ub.
roku, Zdzis³awa Stêpnia.

- Nasza Sekcja jest niewielka, ale
nie nale¿y s¹dziæ, ¿e ci mali nie
mog¹ du¿o. Moim zdaniem, musi-
my œciœle wspó³pracowaæ nie tyl-

ko z Sekcj¹ Krajow¹ Przemys³u
Zbrojeniowego, ale przede wszyst-
kim z Zarz¹dem Regionu i z sekre-
tariatami bran¿owymi. To jest na-

sza przysz³oœæ - mówi nowy
przewodnicz¹cy RSPZ. -
Zwróciliœmy siê do regional-
nych struktur zwi¹zkowych
o poparcie protestu w War-
szawie i ju¿ mamy odpo-
wiedŸ, ¿e do stolicy na pew-
no pojad¹ z nami zwi¹zkow-
cy "S" z bran¿y motoryzacyj-
nej i hutniczej. Teraz, gdy
rz¹d mówi o spowolnieniu
gospodarczym, musimy
wspólnie dzia³aæ, bo prze-
widujemy, ¿e w czerwcu
rz¹d otwarcie przyzna, ¿e w
kraju jest kryzys. Wtedy na
dzia³anie bêdzie ju¿ za póŸ-
no, bo zapadn¹ konkretne

decyzje i ludzie utrac¹ miejsca pra-
cy, bez ¿adnych zabezpieczeñ.

Zdaniem Piotra Nowaka, jed-
nym z powa¿niejszych wyzwañ
jest konsolidacja bran¿y. Zwi¹z-
kowcy zamierzaj¹ zaproponowaæ
cz³onkostwo w RSPZ organiza-
cjom zwi¹zkowym z kilku zak³a-
dów zbrojeniowych, nie zrzeszo-
nych w Sekcji.

Wspó³praca z Regionem,

to nasza przysz³oœæ
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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¿a³o 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”

Ponad 48 tys. z³, czyli bez
ma³a po³owa ubieg³oroczne-
go odpisu, pozosta³a niewy-
korzystana na koncie zak³a-
dowego funduszu œwiadczeñ
Domu Pomocy Spo³ecznej
(DPS) w Zawierciu.

Tegoroczny plan, przedstawiony
do zaopiniowania zak³adowej "So-
lidarnoœci" przewiduje wprawdzie
mniejsz¹ "zak³adkê" (ma pozostaæ
niewykorzystane ponad 23,5 tys.
z³), ale przy zani¿onym o ponad 10
tys. z³ odpisie podstawowym. Dy-
rekcja przyjê³a bowiem, ¿e wynie-
sie on 906,61 z³, czyli dok³adnie
tyle co w 2008 roku, a w rzeczy-
wistoœci bêdzie o blisko sto z³oty
wy¿szy. Zgodnie z og³oszonym w
ubieg³ym tygodniu danymi GUS
tegoroczny odpis na ZFŒS wynosi
1.000,04 z³ na etat.

- To jakieœ kuriozum. Fundusz
socjalny chomikuje pieni¹dze i to
sytuacji, gdy zarobki pracowni-
ków s¹ kiepskie - mówi Ma³go-
rzata Benc, szefowa Biura Tere-
nowego Œl¹sko-D¹browskiej "So-
lidarnoœci" w Zawierciu. - Nasz
zwi¹zek dzia³a w DPS dopiero
kilka miesiêcy i jest to pierwszy
plan finansowy funduszu socjal-
nego, jaki bêdzie opiniowany.

Pozostawione na koncie pieni¹-
dze pozwoli³by przyk³adowo na
zakup pracownikom paczek œwi¹-
tecznych o wartoœci 400 z³. W pla-
nie ZFŒS o paczkach nie ma ani
s³owa. Chyba, ¿e s¹ one ukryte w
rezerwie na wydatki nieplanowa-
ne. Ta rezerwa stanowi jednak za-
ledwie jedn¹ pi¹t¹ niewydanej
sumy.

- Ide¹ funduszu socjalnego jest,
aby zgromadzone na nim pieni¹-

dze trafia³y do pracowników bê-
d¹cych znajduj¹cych siê w trud-
nej sytuacji materialnej, a nie za-
sila³y bankowe depozyty - dodaje
Robert Miszczyk, prawnik za-
wierciañskiego Biura Terenowego
Œl¹sko-D¹browskiej "S".

Warto jednoczeœnie pamiêtaæ,
¿e ustawowy zapis - który nader
chêtnie przytaczaj¹ urzêdy skar-
bowe - mówi, ¿e pomoc z ZFŒS
musi byæ zindywidualizowana, w
zale¿noœci od sytuacji materialnej
i rodzinnej pracowników. Dlate-
go te¿ rola funduszu nie mo¿e siê
ograniczaæ jedynie do zapewnie-
nia wszystkim zatrudnionym po-
¿yczki mieszkaniowej oraz œwiad-
czenia urlopowego, potocznie na-
zywanego "grusz¹".

(zaw)

Oszczêdny socjal
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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).

Mimo ¿e przepisy Kodeksu pracy
zobowi¹zuj¹ pracodawcê do udzielenia
pracownikowi urlopu w tym roku ka-
lendarzowym, w którym pracownik
uzyska³ prawo do tego urlopu, to czê-
sto obowi¹zek ten nie jest realizowany.

Wp³yw na to maj¹ m.in. charakter
œwiadczonej pracy, jej system lub orga-
nizacja, a tak¿e uwarunkowania le¿¹ce
po stronie pracownika, które uniemo¿-
liwiaj¹ wykorzystanie urlopu w danym
roku.

Zdarza siê wiêc, ¿e do urlopu, do któ-
rego pracownik naby³ prawo 1 stycz-
nia kolejnego roku, nale¿y doliczyæ dni
z okresu ubieg³ego, czyli tzw. urlop za-
leg³y.

Zgodnie z art. 168 Kodeksu pracy
urlopu niewykorzystanego nale¿y pra-
cownikowi udzieliæ najpóŸniej do koñ-
ca pierwszego kwarta³u nastêpnego
roku kalendarzowego. Oznacza to, ¿e
pracownik, który nie wykorzysta³ ca³e-
go urlopu w okresach ubieg³ych, powi-
nien rozpocz¹æ wykorzystywanie zale-
g³ych dni najpóŸniej w dniu 31 marca.

Nieudzielenie urlopu zaleg³ego do
koñca pierwszego kwarta³u roku kalen-
darzowego nastêpuj¹cego po roku, w
którym pracownik naby³ prawo do urlo-
pu, mo¿e stanowiæ wykroczenie prze-

ciwko prawom pracownika (art. 282 § 2
K.p.), dlatego pracodawca, œwiadom gro-
¿¹cych mu sankcji, mo¿e wys³aæ pracow-
nika na urlop zaleg³y bez jego zgody.

Powy¿sza zasada udzielenia urlopu
zaleg³ego do koñca pierwszego kwar-
ta³u nie ma jednak zastosowania do nie-
wykorzystanego w roku ubieg³ym urlo-
pu na ¿¹danie, który choæ traci swój uni-
kalny charakter, wynikaj¹cy z art. 1672

Kodeksu pracy, to nadal udzielany jest
na innych warunkach ni¿ „zwyk³y”
urlop zaleg³y.

Potwierdza to „Stanowisko Departa-
mentu Prawnego GIP GPP-110-4560-
170/08/PE w sprawie terminu udziela-
nia pracownikom zaleg³ego urlopu na
¿¹danie”. Stanowisko Departamentu
Prawnego GIP jest literaln¹ wyk³adni¹
dalszej treœci art. 168 Kodeksu pracy o
brzmieniu „nie dotyczy to czêœci urlo-
pu udzielanego zgodnie z art. 1672”.

Zgodnie z tym stanowiskiem pozo-
sta³e dni urlopu, które odpowiadaj¹
dniom niewykorzystanego w 2008 r.
urlopu na ¿¹danie, mog¹ byæ przez
pracownika wykorzystane do koñca
2009 r.

Dorota Kriger
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Zgodnie z Obwieszczeniem Pre-
zesa G³ównego Urzêdu Statystycz-
nego z dnia 19 lutego 2009 r. w
sprawie przeciêtnego wynagrodze-
nia miesiêcznego w gospodarce
narodowej w 2008 r. i w drugim
pó³roczu 2008 r. przeciêtne wyna-
grodzenie miesiêczne w gospodar-
ce narodowej, pomniejszone o po-
tr¹cone od ubezpieczonych sk³ad-
ki na ubezpieczenia emerytalne,
rentowe oraz chorobowe, w 2008
r. wynios³o 2578,26 z³, a w drugim
pó³roczu 2008 r. – 2666,77 z³.

Odpis na zak³adowy fundusz
œwiadczeñ socjalnych oblicza siê
zgodnie z ustaw¹ z dnia 4 marca
1994 r. o zak³adowym funduszu
œwiadczeñ socjalnych na podstawie
podanej w obwieszczeniu wysoko-
œci przeciêtnego wynagrodzenia
miesiêcznego w gospodarce naro-
dowej w roku poprzednim lub w
drugim pó³roczu roku poprzednie-
go, je¿eli przeciêtne wynagrodze-

nie z tego okresu stanowi³o kwotê
wy¿sz¹.

Odpis w roku 2009 wynosi:
– na jednego zatrudnionego:

1000,04 z³,
– na jednego zatrudnionego w

szczególnie uci¹¿liwych warun-
kach: 1333,39 z³,

– pracownik m³odociany w
pierwszym roku nauki: 133,34
z³,

– pracownik m³odociany w dru-
gim roku nauki: 160,01 z³,

– pracownik m³odociany w trze-
cim roku nauki: 186,67 z³.

Obowi¹zek tworzenia funduszu
dotyczy pracodawców:
– prowadz¹cych dzia³alnoœæ w

formach organizacyjno-praw-
nych jednostek sektora finan-
sów publicznych, o których
mowa w art. 20, 21 i 24-27 usta-
wy z 30 czerwca 2005 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. Nr
249, poz. 2104) bez wzglêdu na

liczbê zatrudnionych pracowni-
ków,

– zatrudniaj¹cych na dzieñ 1
stycznia co najmniej 20 pracow-
ników w przeliczaniu na pe³ne
etaty.

Pracodawcy spoza sfery bud¿e-
towej, którzy zatrudniaj¹ wed³ug
stanu na dzieñ 1 stycznia danego
roku mniej ni¿ 20 pracowników w
przeliczeniu na pe³ne etaty, mog¹
tworzyæ fundusz albo wyp³acaæ raz
w roku œwiadczenie urlopowe.

Maksymalna wysokoœæ œwiad-
czenia urlopowego nie mo¿e prze-
kroczyæ wysokoœci odpisu podsta-
wowego, odpowiedniego do rodza-
ju zatrudnienia danego pracowni-
ka oraz wymiaru czasu pracy, w
jakim pracownik jest zatrudniony.

Dorota Kriger

Tekst pochodzi z serwisu
prawo-pracy.pl.

Wielu pracodawców, z powodu
braku zamówieñ i niemo¿noœci za-
pewnienia pracy swoim podw³ad-
nym, wysy³a ich na przymusowe
urlopy bezp³atne. Chcielibyœmy
przypomnieæ, ¿e takie dzia³anie nie
ma podstaw prawnych i mo¿e skut-
kowaæ karami na³o¿onymi przez
Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy.

Konsekwencje urlopu bezp³atne-
go obci¹¿aj¹ g³ównie pracownika
i tylko pracownik mo¿e zadecydo-
waæ o tym, czy faktycznie chce
skorzystaæ z tego rodzaju wolnego
od pracy. Pracownik, który korzy-
sta z urlopu bezp³atnego, traci bo-
wiem za czas tego urlopu upraw-
nienia pracownicze i wynagrodze-
nie. Dlatego zgodnie z art. 174 § 1
Kodeksu pracy urlopu bezp³atne-
go udziela siê tylko na wniosek
pracownika, nie zaœ na polecenie
pracodawcy.

Ponadto udzielenie urlopu bez-

p³atnego pracownikowi, który o
ten urlop nie wnioskowa³, jest w
œwietle prawa bezskuteczne – tak
uzna³ S¹d Apelacyjny w £odzi w
wyroku z 15 paŸdziernika 1996 r.
(sygn. akt III AUa 34/96).

Pracownicy, czêsto obawiaj¹c siê
utraty zatrudnienia, przystaj¹ na
naciski pracodawcy i wnioskuj¹ o
udzielenie im urlopu bezp³atnego,
podczas gdy w tym czasie i tak
œwiadcz¹ pracê, ale w ograniczo-
nym zakresie. Jest to tak¿e niepra-
wid³owa praktyka, i zgodnie z wy-
rokiem S¹du Najwy¿szego z 12
sierpnia 2004 r. (sygn. akt III PK
42/04) w zaistnia³ej sytuacji nie
dochodzi do „zawarcia umowy o
urlop bezp³atny”.

Samowolne dzia³anie pracodaw-
cy, prowadz¹ce do wys³ania pra-
cowników na bezp³atne urlopy, jest
bezprawnym przerzuceniem na
personel odpowiedzialnoœci i ryzy-

ka pracodawcy, które wi¹¿¹ siê z
prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospo-
darcz¹.

W sytuacji, kiedy skutki zmian
ekonomicznych zmuszaj¹ praco-
dawców do podjêcia kroków, któ-
re zapewni¹ im dalszy byt, warto
porozumieæ siê z pracownikami
lub z ich przedstawicielami i
wspólnie wypracowaæ kompromis.
Jest bardzo prawdopodobne, ¿e
znaj¹c sytuacjê firmy, pracownicy
sami zaproponuj¹ urlopy bezp³at-
ne lub wypoczynkowe na czas
ograniczenia dzia³ania firmy.

W takim przypadku zastosowa-
ne rozwi¹zania bêd¹ uwzglêdniaæ
dobro i firmy i pracowników, i jed-
noczeœnie bêd¹ zgodne z przepisa-
mi prawa.

Dorota Kriger

Tekst pochodzi z serwisu
prawo-pracy.pl.

Zaleg³y urlop – do kiedy

nale¿y go wykorzystaæ?

Kwota odpisu na zak³adowy fundusz

œwiadczeñ socjalnych w 2009 r.

Urlop bezp³atny

a problemy ekonomiczne firmy
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- Œl¹ski Ogród Zoologiczny
jest atrakcyjnym miejscem
wypoczynku w ci¹gu ca³ego
roku, nie tylko latem - zapew-
nia przewodnicz¹cy „Solidar-
noœci” w Wojewódzkim Par-
ku Kultury i Wypoczynku w
Chorzowie, Andrzej Batog.

- Rodzinne wycieczki do ZOO
kojarz¹ nam siê przede wszystkim
z okresem wiosenno-letnim, gdy
wszystkie zwierzêta mo¿na podzi-
wiaæ na wybiegach. Œl¹skie ZOO
ma wiele do zaoferowania tak¿e w
zimie - dodaje Andrzej Batog. -
Du¿o gatunków zwierz¹t pochodzi
z cieplejszych stref klimatycznych,
ale mo¿na je zobaczyæ w pawilo-
nach udostêpnionych dla zwiedza-
j¹cych przez ca³y rok i przystoso-
wanych do potrzeb osób niepe³no-
sprawnych.

Przewodnicz¹cy "S" w Parku
podkreœla, ¿e ni¿sze temperatury
nie przeszkadzaj¹ w podziwianiu
zwierz¹t lubi¹cych ciep³o m.in. ta-
kich jak: s³onie, ¿yrafy, nosoro¿-
ce, hipopotamy, zebry, klika gatun-

ków antylop, lwy oraz lemury i
ma³py. Jego zdaniem, zimowe,
spokojniejsze zwiedzanie ZOO po-
zwala na uwa¿niejsze przyjrzenie
siê eksponowanym zwierzêtom.

- Przez ca³y rok, tak¿e zim¹ na
terenie Ogrodu organizowane s¹
zajêcia dydaktyczne dla grup
szkolnych, jednak temat zajêæ oraz
termin nale¿y ustaliæ wczeœniej z
pracownikami sekcji dydaktycznej

Region Œl¹sko – D¹browski NSZZ „Solidarnoœæ” zaprasza na seminaria
„Spo³eczna odpowiedzialnoœæ biznesu jako Ÿród³o sukcesu w województwie œl¹skim”.

Do udzia³u w nich zapraszamy przede wszystkim

przedstawicieli biznesu, samorz¹du oraz organizacji

pozarz¹dowych. Podczas spotkañ poruszane bêd¹ tematy

dotycz¹ce m.in. spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu

jako metody kszta³towania prawid³owych relacji w stosunkach

pracy oraz pozytywnego wizerunku rynkowego firmy.

Seminaria odbêd¹ siê:

– 20 marca w Zawierciu,

– 26 marca w Sosnowcu,

– 27 marca w Gliwicach,

– 30 marca w Raciborzu.

Szczegó³y na www.solidarnosc-kat.pl.

Udzia³ w seminariach jest bezp³atny.

Zg³oszenia za poœrednictwem formularza dostêpnego

na www.solidarnosc-kat.pl.

Seminarium jest wspó³finansowane przez Uniê Europejsk¹ w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Jest czêœci¹ projektu realizowanego
przez Region Œl¹sko – D¹browski NSZZ „Solidarnoœæ” w partnerstwie
z Izb¹ Rzemieœlnicz¹ oraz Ma³ej i Œredniej Przedsiêbiorczoœci
w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki
– Poddzia³anie 8.1.3: Wzmacnianie lokalnego partnerstwa
na rzecz adaptacyjnoœci.

Projekt realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego Urzêdu Pracy
w Katowicach
www.wup-katowice.pl.

Atrakcyjne nie tylko latem
œl¹skiego ZOO - mówi Andrzej
Batog.

Rabat dla posiadaczy Karty Gro-
sik wynosi 20 proc. Od 1 kwietnia
br. na zni¿kê bêd¹ mog³y liczyæ

równie¿ grupy zorganizowane, li-
cz¹ce co najmniej 40 osób. Nato-
miast emeryci, renciœci i osoby nie-
pe³nosprawne w ka¿d¹ œrodê bêd¹
mia³y wolny wstêp.

Agnieszka Konieczny

Posiadacze Karty Grosik mog¹ liczyæ na 20 proc. zni¿ki


