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W numerze:Zmar³ profesor

Zbigniew Religa

Wybitny kardiochirurg i by³y minister zdrowia

zmar³ w niedzielê 8 marca.

Bêdzie strajk
w Kompanii Wêglowej
W czwartek 12 marca w kopalniach na-
le¿¹cych do Kompanii Wêglowej zosta-

nie przeprowadzony dwugodzinny strajk
ostrzegawczy. To efekt fiaska negocjacji
p³acowych w koncernie.

Czytaj na stronie 4

Prezydent Lech Kaczyñski

spotka³ siê ze zwi¹zkowcami
Kryzys, wprowadzenie euro, problemy
strategicznych bran¿ gospodarki i œl¹-

skich zak³adów to najwa¿niejsze tematy
poruszone podczas spotkania prezydenta
Lecha Kaczyñskiego ze zwi¹zkowcami ze
Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci”.

Czytaj na stronie 5

Zbrojeniówka
w Warszawie
Przeciwko rz¹dowym ciêciom w bud¿e-
cie Ministerstwa Obrony Narodowej, któ-

re doprowadz¹ do bankructwa rodzimy
przemys³ zbrojeniowy oraz spowoduj¹
likwidacjê kilkudziesiêciu tysiêcy miejsc
pracy, protestowa³o w Warszawie oko³o
10 tys. zwi¹zkowców z ca³ej Polski.

Czytaj na stronie 4
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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¿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”

Z ogromnym smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci

PANI RÓ¯Y CZEKALSKIEJ,
Wdowie po Józefie Czekalskim, górniku zamordowanym

w trakcie pacyfikacji KWK „Wujek”.

Wyrazy najg³êbszego wspó³czucia

Córce Alinie, Rodzinie i Bliskim
sk³adaj¹

cz³onkowie Spo³ecznego Komitetu Pamiêci Górników
Zamordowanych w KWK „Wujek” 16 grudnia 1981 r.

oraz zwi¹zkowcy z Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ”
KWK „Wujek

BT Sosnowiec
Fazê mediacji osi¹gn¹³ p³acowy spór

zbiorowy wszczêty przez "S" Szpitala
Specjalistycznego w D¹browie Górni-
czej. Strona zwi¹zkowa zawnioskowa-
³a, by mediatorem w sporze zosta³ pre-
zydent miasta Zbigniew Podraza.

Zwi¹zkowcy domagaj¹ siê podwy¿-
ki wynagrodzeñ do pensji zasadniczych
w wys. 20 proc. dla wszystkich zatrud-
nionych w szpitalu oraz podpisania pa-
kietu gwarancji pracowniczych, w przy-

padku ewentualnego przekszta³cenia
szpitala w spó³kê kapita³ow¹.

Jedyn¹ dotychczasow¹ propozycj¹
pracodawcy s¹ 5-procentowe podwy¿-
ki wynagrodzeñ dla pielêgniarek i po-
³o¿nych od 1 stycznia 2009 r.

- Uwa¿amy, ¿e to za ma³o, a poza
tym nie zgadzamy siê z faktem, ¿e dy-
rekcja nie widzi rozwi¹zañ p³acowych
dla innych grup zawodowych i zas³a-
nia siê, ustalon¹ przez NFZ ni¿sz¹ wy-
cen¹ kontraktu na us³ugi medyczne w

10 lat...
... tyle lat mija 12 marca od wst¹pienia Polski do Paktu Pó³nocnoatlantyckiego.
Przyst¹pienie do NATO by³o od pocz¹tku lat 90. jednym z podstawowych

celów polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa. Drog¹ do tego by³o naj-
pierw uczestnictwo w programie "Partnerstwo dla Pokoju". Równolegle prowa-
dzono jednak dzia³ania i rozmowy, s³u¿¹ce uzyskaniu pe³nego cz³onkostwa w
NATO.

Oficjalne zaproszenie skierowano do Polski w 1997 roku. Sonda¿e, które prze-
prowadzono w tym roku w naszym kraju pokazywa³y, ¿e a¿ 90% Polaków popie-
ra wst¹pienie do NATO. Po ratyfikowaniu przez parlament minister spraw zagra-
nicznych Bronis³aw Geremek 12 marca 1999 r. w miejscowoœci Independence
(USA) parafowa³ dokumenty ratyfikacyjne o wst¹pieniu Polski do NATO. Od tej
chwili Rzeczpospolita Polska formalnie sta³a siê cz³onkiem NATO. Tego samego
dnia na Placu Marsza³ka Pi³sudskiego w Warszawie prezydent RP Aleksander
Kwaœniewski oraz inni najwa¿niejsi przedstawiciele w³adz pañstwowych uczest-
niczyli w ceremonii podniesienia na maszt flagi NATO.

Pracownicy zatrudnieni na czas nie-
okreœlony nie bêd¹ mogli pracowaæ d³u-
¿ej ni¿ 48 godzin tygodniowo

Jest coraz bli¿ej do zawarcia porozu-
mienia w sprawie zmian w prawie pra-
cy przez rz¹d, pracodawców i zwi¹zki
zawodowe. Na wczorajszym posiedze-
niu Zespo³u ds. Prawa Pracy i Uk³adów
Zbiorowych Komisji Trójstronnej stro-
ny zrezygnowa³y z niektórych swoich
postulatów, które ich ró¿ni³y. Dopiero
jednak za tydzieñ w pi¹tek na kolejnym
posiedzeniu komisji strony maj¹ pod-
j¹æ wi¹¿¹ce decyzje.

Zwi¹zkowcy zgodzili siê ju¿ jednak
na postulat pracodawców uelastycznia-
nia czasu pracy. Zostanie wprowadzo-
ny roczny okres rozliczenia czasu pra-
cy, jednak tylko tych pracowników, któ-
rzy s¹ zatrudnieni na czas nieokreœlo-
ny.

- Pod warunkiem, ¿e taki zapis znaj-
dzie siê w uk³adzie zbiorowym pracy i
porozumieniach zak³adowych na dwu-
letni okres przejœciowy - mówi Janusz
£aznowski z NSZZ Solidarnoœæ.

Strony zgodzi³y siê tak¿e na tzw. bez-
robocie techniczne. Rz¹d przeznaczy³
w tym roku z Funduszu Pracy 2,5 mld
z³ dla pracodawców, zamierzaj¹cych
utrzymaæ miejsca pracy kosztem
zmniejszenia wymiaru czasu pracy. Pie-
ni¹dze na ten cel maj¹ pochodziæ rów-
nie¿ z Funduszu Gwarantowanych
Œwiadczeñ Pracowniczych. Jednak nie
ustalono, jaka ma byæ kwota dofinan-
sowania. Zwi¹zkowcy chcieliby, aby
pracownik po otrzymaniu dofinansowa-
nia zarabia³ tyle, co poprzednio.

- Ewentualnie mog³aby to byæ œred-
nia p³aca z ostatnich kilku miesiêcy -
mówi Andrzej Radzikowski, wice-

przewodnicz¹cy OPZZ.
Rz¹d proponuje, aby ka¿dy pracow-

nik otrzymywa³ po³owê minimalnego
wynagrodzenia, niezale¿nie od wymia-
ru czasu pracy. Tyle samo otrzyma³by
wiêc pracuj¹cy, któremu firma obni¿y-
³a wymiar czasu pracy do pó³ etatu czy
do trzech czwartych etatu.

- Bêdziemy starali siê wynegocjowaæ
wy¿sze dofinansowanie. Ludzie nie
powinni z dnia na dzieñ odczuæ dotkli-
wego spadku poziomu ¿ycia - mówi
Janusz £aznowski.

Pracodawcy i zwi¹zki zawodowe
zgodzili siê tak¿e na ograniczenie mo¿-
liwoœci zawierania umów na czas okre-
œlony. Do tej pory przedsiêbiorcy ostro
sprzeciwiali siê temu postulatowi.
Obecnie, zgodnie z Kodeksem pracy,
pracownik mo¿e pracowaæ na podsta-
wie takiej umowy na przyk³ad przez 10
lat. Strony nie zgodzi³y siê jednak na
wczeœniejszy postulat zwi¹zków zawo-
dowych, aby po 18 miesi¹cach od za-
warcia pierwszej umowy na czas okre-
œlony z pracodawc¹, przekszta³ca³a siê
ona w umowê na czas nieokreœlony.

- Termin ten zostanie wynegocjowa-
ny - mówi Janusz £aznowski.

Odrzucono natomiast rz¹dowy po-
mys³, aby pracownicy zatrudnieni na
czas nieokreœlony mogli wykonywaæ
pracê w wymiarze wy¿szym ni¿ 48
godzin tygodniowo, pod warunkiem
podpisania tzw. klauzuli opt-out. Licz-
ba godzin ponadwymiarowych mia³a
zostaæ ustalona przez komisjê w trak-
cie negocjacji.

Nie dyskutowano natomiast na temat
propozycji wprowadzenia ruchomego
czasu pracy osób sprawuj¹cych opiekê
nad ma³ymi dzieæmi.

Zmiany dotycz¹ce zatrudnienia: rz¹d

proponuje po³owê p³acy minimalnej
(Gazeta Prawna, Pawe³ Jakubczak, 6 marca 2009 r.)

Blisko 4 tys. zwi¹zkowców pro-
testowa³o 6 marca w Gdañsku
przed siedzib¹ grupy Kapita³o-
wej Energa. Zwi¹zkowców z
Pomorza wsparli m. in. koledzy
ze Œl¹sko-D¹browskiej „Soli-
darnoœci”.

Protest skierowany by³ przeciwko
dzia³aniom w³adz koncernu, polega-
j¹cym m. in. na ³amaniu prawa pracy
i praw zwi¹zkowych, unikaniu dia-
logu i  nieprzestrzeganiu zawartych
porozumieñ. Zwi¹zkowcy sprzeci-
wiali siê te¿ nieudolnemu zarz¹dza-
niu spó³kami Grupy Kapita³owej
Energia oraz przerzucaniu kosztów
zwi¹zanych z nieudolnym zarz¹dza-
niem na pracowników.

Do Gdañska pojecha³a kilkudzie-
siêcioosobowa grupa zwi¹zkowców
z "Solidarnoœci" Po³udniowego Kon-
cernu Wêglowego ZG Sobieski. O

wsparcie do górników z Jaworzna
zwrócili siê koledzy z Gdañska.

Pikieta pod budynkiem zarz¹du
koncernu trwa³a godzinê. Przy wy-
buchach petard, wyciu syren i dŸwiê-

Górnicy z Jaworzna w Gdañsku

2009 r - mówi El¿bieta ¯uchowicz,
przewodnicz¹ca zak³adowej "S". - W
naszej ocenie, szpital ma coraz wy¿sze
kontrakty i podwy¿ka wynagrodzeñ
powinna obj¹æ wszystkich pracowni-
ków.

Przewodnicz¹ca informuje, ¿e pro-
pozycja podwy¿szenia wynagrodzeñ,
wy³¹cznie jednej grupie zawodowej,
spowodowa³a napiêt¹ atmosferê wœród
zatrudnionych w szpitalu.

BT Jastrzêbie-Zdrój
5 marca Danuta Jemio³o, kierow-

nik jastrzêbskiego BT spotka³a siê z
Alicj¹ Komander, przewodnicz¹c¹
"S" w œl¹skim oddziale Impelu, firmy,
która wygra³a przetarg na us³ugi sprz¹-
taj¹ce w jastrzêbskim szpitalu oraz prze-
jê³a czêœæ pracowników od dotychcza-
sowego wykonawcy tych us³ug, Spó³-
dzielni Inwalidów "Naprzód".

- Spotkanie mia³o na celu uzyskanie
zapewnienia o pomocy prawnej udzie-
lonej przez "S" firmy Impel przejêtym
pracownikom. Wtedy mo¿liwa by³aby
realizacja ich roszczeñ p³acowych w sto-
sunku do poprzedniego pracodawcy.
Ale najpierw musieliby siê zapisaæ do
zwi¹zku w "Impelu" - mówi Danuta
Jemio³o, która równie¿ ustali³a z Alicj¹
Komander zasady wzajemnej wsó³pra-
cy.

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

browskiej "Solidarnoœci" odbêdzie siê
szkolenie stacjonarne dla Komisji Za-
k³adowych 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.

Manifestacjê otwierali zwi¹zkowcy
 z Regionu Œl¹sko-D¹browskiego

Bogdan Biœ przekazuje kolegom z Pomorza figurkê œw. Barbary

ku gwizdków i tr¹bek zwi¹zkowcy
protestowali przeciwko nieporz¹d-

kom w firmie. Nastêpnie przeszli uli-
cami Gdañska pod urz¹d wojewódz-
ki, gdzie przekazali petycjê wojewo-
dzie pomorskiemu Romanowi Za-
borowskiemu.

G³os przed siedzib¹ wojewody za-
bierali miêdzy innymi przewodnicz¹-
cy Sekretariatu i Górnictwa i Energe-
tyki oraz wiceprzewodnicz¹cy Œl¹sko-
D¹browskiej "Solidarnoœci" Bogdan
Biœ. Ten ostatni wrêczy³ organizatorom
protestu figurkê œw. Barbary.

Podczas pobytu w Gdañsku górni-
cy z Jaworzna z³o¿yli kwiaty pod Po-
mnikiem Ofiar Grudnia 70, po krót-
kiej modlitwie oddali ho³d wszystkim
tym, którzy oddali ¿ycie za woln¹ oj-
czyznê.

 Dariusz Piechowicz

("S" PKW ZG Sobieski)
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Wybitny kardiochirurg i by³y
minister zdrowia zmar³ w nie-
dzielê 8 marca.

O tym, ¿e jest powa¿nie chory na
raka, by³o powszechnie wiadome. W
maju 2007 roku przeszed³ operacjê,
która zakoñczy³a siê wyciêciem komó-
rek nowotworowych z p³uca. W
czerwcu tego samego roku zosta³ wy-
pisany ze szpitala, tydzieñ póŸniej po
wykonaniu badañ stwierdzono, ¿e cier-
pi na nowotwór z³oœliwy p³uc. W tym
samym miesi¹cu wróci³ do pracy w re-
sorcie zdrowia.

W lutym 2008 r. po nawrocie cho-
roby zosta³ poddany operacji usuniê-
cia nadnercza i chemioterapii. Pomi-
mo choroby Religa - jako pose³ PiS -
niemal do koñca uczestniczy³ w pra-
cach Sejmu, nie unika³ tak¿e wyst¹-
pieñ w mediach.

Pomimo, ¿e 1 lutego nie pojawi³ siê
na kongresie Prawa i Sprawiedliwo-
œci, by³ jego najwiêksz¹ gwiazd¹. Pro-
fesor nagra³ wczeœniej swoje wyst¹pie-
nie, które przed po³udniem zosta³o od-
tworzone delegatom. Wys³uchali go w
ca³kowitej ciszy. £ami¹cym siê g³osem
Religa opowiada³ o zadaniach, które
stoj¹ przed PiS i recenzowa³ plany rz¹-
du. Po raz kolejny powtórzy³, ¿e szpi-
tale nie powinny byæ prywatyzowane.
Po zakoñczeniu wyst¹pienia nieobec-

ny Zbigniew Religa otrzyma³ od dele-
gatów d³ug¹ owacjê na stoj¹co.

Œl¹zak z wyboru
Zbigniew Religa urodzi³ siê 16 grud-

nia 1938 roku w Miedniewicach ko³o
¯yrardowa w rodzinie nauczycielskiej.
Studiowa³ na Akademii Medycznej w
Warszawie. W 1973 r. obroni³ pracê
doktorsk¹, a w 1981 habilitowa³
siê. W latach 70. i 80. odbywa³
sta¿e naukowe w USA. Po po-
wrocie z Ameryki podj¹³ siê
utworzenia nowego oœrodka
kardiochirurgicznego w Za-
brzu. Skompletowa³ ekipê m³o-
dych, zdolnych chirurgów, któ-
rzy dziœ, jak chocia¿by prof.
Marian Zembala i prof. An-
drzej Bochenek, z powodze-
niem kontynuuj¹ jego dzie³o.

- Nie ucieka³ do zagranicz-
nych oœrodków mówi¹c, ¿e w
Polsce medycyna jest do nicze-
go. Pokazywa³, ¿e ta medycy-
na jest silna, skuteczna, ¿e po-
zwala walczyæ. Wierzy³ w ni¹
do koñca - komentuje prof. Ze-
mbala. I podkreœla uczciwoœæ
swojego nauczyciela. - Jako le-
karz pokaza³, ¿e korupcja jest
czymœ tak pod³ym dla lekarzy, czymœ
nie od przyjêcia. On nam to pokazy-
wa³ na sobie, codziennie demonstro-

wa³. Wnosi³ te wartoœci, które nie by³y
tak oczywiste w Polsce - zaznacza prof.
Zembala.

W zabrzañskiej klinice Zbigniew
Religa przeprowadzi³ 15 sierpnia 1985
r. pierwsz¹ operacjê na sercu, a kilka
miesiêcy póŸniej - pierwsz¹ udan¹
transplantacjê serca w Polsce. W 1988
r. z jego inicjatywy powsta³a Pracow-

nia Sztucznego Serca Œl¹skiej Akade-
mii Medycznej. W 1992 r. za³o¿y³ Fun-
dacjê Rozwoju Kardiochirurgii w Za-
brzu.

Polityk z pasj¹
Jego pasj¹ by³a nie tylko medycy-

na, ale i polityka. Ju¿ w 1989 r. Religa
kandydowa³ na senatora jako niezale¿-
ny kandydat. Mia³ bardzo dobry wy-
nik, ale to nie wystarczy³o do objêcia
mandatu. W latach 1992-1995 by³ do-
radc¹ prezydenta Lecha Wa³êsy, a od
1993 do 1997 roku senatorem RP. Od
2001 roku zasiada³ w Senacie z ramie-
nia Bloku Senat 2001.

W 1994 r. zosta³ przewodnicz¹cym
Bezpartyjnego Bloku Wspierania Re-
form. Dwa lata póŸniej za³o¿y³ partiê
Republikanie, a w 1997 r. wszed³ z ni¹
do Stronnictwa Konserwatywno-Lu-
dowego. W 2004 roku utworzy³ Par-
tiê Centrum.

Prof. Religa w 2005 r. wystartowa³
w wyborach prezydenckich, ale osta-
tecznie wycofa³ siê z kandydowania i
przekaza³ swoje poparcie Donaldowi
Tuskowi. W tym samym roku profe-
sor zosta³ ministrem zdrowia w rz¹-
dzie PiS. Pe³ni³ tê funkcjê do jesieni
2007 r. Od tamtego czasu by³ pos³em
klubu PiS i zasiada³ w sejmowej ko-
misji zdrowia.

Jako minister zawsze by³ gotów do
rozmów ze zwi¹zkami zawodowymi.
Kilkakrotnie by³ goœciem Œl¹sko-D¹-

Z najg³êbszym smutkiem przyj¹³em informacjê o œmierci

Œ. P. ZBIGNIEWA RELIGI
- wybitnego kardiochirurga i transplantologa,

 by³ego ministra zdrowia.
Odszed³ wielki autorytet, wspania³y lekarz i wielki patriota.

Rodzinie i Przyjacio³om
w imieniu Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci”

przekazujê wyrazy szczerego wspó³czucia i wsparcia.

Piotr Duda
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu

Œ.P. PROFESOR ZBIGNIEW RELIGA
Rada Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia
Regionu Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ”

szczerze ³¹czy siê w bólu z rodzin¹ cz³owieka,
który dawa³ nadziejê innym.

Zawsze zostanie w naszej pamiêci jako autorytet
o wielkim i odwa¿nym sercu.

Odszed³  cz³owiek prawy i dobrego serca,
zas³u¿ony dla polskiej kardiochirurgii.
Serdeczne wspó³czucie dla rodziny.

Powiadomienie
11 marca o godz. 18.00,
w koœciele pw. œw. Anny
w Zabrzu odbêdzie siê

nabo¿eñstwo po¿egnalne
Œ.P. Profesora

Zbigniewa Religi

    Ma³gorzata Mañka-Szulik

Prezydent Miasta Zabrze

Jan Sarna

Dyrektor Generalny Fundacji

Rozwoju Kardiochirurgii

Zmar³ profesor Zbigniew Religa

Rzuæcie palenie!
- Panie profesorze, czym jest dla pana œmieræ?

Snem. Tyle ¿e wiecznym.
- Boi siê pan œmierci?

Nie.
- Nag³a œmieræ jest dobra?

Tak, bo bezbolesna. Ból to chyba jedyna rzecz, której siê bojê.
- Zrezygnowa³ pan z chemioterapii, by ¿yæ krócej, ale lepiej?

Tak. Chemioterapia nic nie da³a, za to prawie mnie zabi³a. Jestem w lep-
szej sytuacji ni¿ wiêkszoœæ pacjentów, bo jako lekarz dysponujê wiêksz¹
wiedz¹. Po prostu mogê lekarzom nie pozwoliæ na pewne rzeczy. Rzeczy-
wiœcie, nie ma sensu leczyæ na si³ê. Chcê umrzeæ komfortowo, to znaczy w
domu. W ¿adnym wypadku w szpitalu. W taki sposób, ¿eby po pierwsze,
nie cierpieæ, bo to jest mo¿liwe i ³atwe do zrobienia przy dzisiejszym sta-
nie medycyny. A po drugie, chcê umrzeæ w warunkach ludzkich, tam, gdzie
czujê siê dobrze. A w szpitalu czu³bym siê fatalnie.
- Bo szpital to straszne miejsce?

Koszmarne. Kilkuosobowa sala. Zero intymnoœci. Nawet najlepsze pielê-
gniarki zawsze s¹ osobami obcymi. A dom to pewien azyl, ostoja.
Czas na moje oœwiadczenie: Gdybym mia³ tak¹ wiedzê na temat palenia,
jak¹ mam teraz, prawdopodobnie nigdy nie zacz¹³bym paliæ. Zwracam siê
te¿ z apelem do palaczy: starajcie siê rzuciæ palenie! A tych, którzy dopiero
zaczynaj¹ siêgaæ po papierosy, chcia³bym ostrzec: moja choroba by³a naj-
lepszym dowodem na to, ¿e palenie jest rzeczywiœcie niebezpieczne i mo¿e
zabiæ.

(fragment ostatniego wywiadu prof. Zbigniewa Religi

 z ksi¹¿ki „Zbigniew Religa. Cz³owiek z sercem w d³oni”).

Piotr Duda,
przewodnicz¹cy
Œl¹sko-D¹browskiej
„Solidarnoœci”:

Dobry, ciep³y
cz³owiek, dobrze
siê przy nim czu-
³em. To w dzisiej-
szych czasach,
zw³aszcza wœród

polityków, nie zdarza siê czêsto.
Ka¿dym, czy partyjny kolega, czy
zwi¹zkowiec, czy pacjent, czu³ siê
przy nim dobrze i bezpiecznie. Bar-
dzo konkretny. Jeœli coœ obieca³, to
tak potem by³o. Nie by³o u niego
zw³oki, jeœli móg³ podj¹æ jakaœ de-
cyzjê, to j¹ podejmowa³ natych-
miast. Tak by³o nie tylko w polity-
ce, ale i medycynie. Potrafi³ ³¹czyæ
medycynê i politykê, co nie jest
³atwe. Znajdowa³ czas dla Funda-
cji Rozwoju Kardiochirurgii. Wy-
daje mi siê, ¿e po to poszed³ w³a-
œnie do polityki, by promowaæ i po-
magaæ polskiej medycynie i kardio-
chirurgii. By pomagaæ Polakom.

Bogus³aw Gac,
wiceprzewodnicz¹cy
Regionalnego Sekretariatu
Ochrony Zdrowia:

Bardzo konkretny i uczciwy
cz³owiek. Podczas negocjacji po-
trafi³ s³uchaæ argumentów i wyci¹-
gaæ wnioski. A
nie tak jak obec-
na minister zdro-
wia, która s³ucha,
s³ucha, a potem
stwierdza, ¿e "bê-
dzie tak, jak powiedzia³am". Pro-
fesor Religa by³ cz³owiekiem, któ-
ry z warto bu³o prowadziæ dialog.
Nie zawsze siê z nami zgadza³, ale
zawsze udawa³o siê osi¹gn¹æ jakiœ
konsensus. przypomnê ¿e to dziêki
niemu i naszej postawie s³u¿ba
zdrowia wywalczy³a w czerwcu
2006 roku 30-procentowe podwy¿-
ki. Pomimo tego, ¿e by³ wielkim
autorytetem medycznym, nie wy-
wy¿sza³ siê. Jak mówi³, wszystkie-
go musia³ siê nauczyæ, wiêc i inni
zachêca³, by siê uczuli. Rozmawia-
³o siê z nim jak lekarz z lekarzem,
szanowa³ ludzi. To wielka strata dla
Polski i dla "Solidarnoœci". Ale
przede wszystkim dla medycyny,
zw³aszcza kardiologii. By³ w na-
szym kraju jej prekursorem. Wci¹¿
wspiera³ prace nad polskim sztucz-
nym sercem, jego odejœcie to rów-
nie¿ strata dla tego projektu.

Wizyta ministra Religi w siedzibie Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci”
(10 kwietnia 2006 r.): z lewej by³y wicewojewoda Artur Warzocha,
z prawej ówczesna przewodnicz¹ca Regionalnego Sekretariatu

Ochrony Zdrowia Ewa Fica

browskiej "Solidarnoœci". Spotka³ siê
te¿ z pielêgniarkami protestuj¹cymi w
Warszawie w tzw. bia³ym miasteczku.

Bezpieczeñstwo zdrowotne
przede wszystkim

Czêsto powtarza³ w wywiadach, ¿e
polityka interesuje go w takim zakre-
sie, w jakim dziêki niej mo¿na pomóc

zwyk³ym ludziom. Ju¿ w 2004 roku
prof. Religa zebra³ ponad 120 tys. pod-
pisów pod obywatelskim projektem
ustawy o ochronie zdrowia, przygoto-
wanym przez jego grupê eksperck¹.
Projekt ten zak³ada³ m.in. utworzenie
szeœciu niezale¿nych funduszy zdro-
wotnych zamiast NFZ oraz wprowa-
dzenie dodatkowych ubezpieczeñ
zdrowotnych. Jak mówi³, jego projekt
wprowadza³ rzeczywist¹ reformê sys-
temu ochrony zdrowia.

Nie akceptowa³ dzia³añ obecnego
rz¹du w zakresie ochrony zdrowia. By³
przeciwny obligatoryjnemu prze-
kszta³ceniu szpitali w spó³ki hadlowe
i przekazaniu ca³oœci ich kapita³u sa-
morz¹dom. Uwa¿a³, ¿e jest to "ekspe-
ryment na skalê œwiatow¹", który mo¿e
zagra¿aæ bezpieczeñstwu zdrowotne-
mu Polaków.

Za dokonania w dziedzinie kardio-
chirurgii prof. Religa zosta³ odznaczo-
ny Orderem Or³a Bia³ego, Krzy¿em
Kawalerskim Odrodzenia Polski,
Krzy¿em Komandorskim z Gwiazd¹
Odrodzenia Polski oraz Krzy¿em
Wielkim Odrodzenia Polski. By³ dok-
torem honoris causa Uniwersytetu Me-
dycznego we Lwowie, Akademii Me-
dycznej w Bia³ymstoku, Œl¹skiej Aka-
demii Medycznej, Akademii Medycz-
nej w Warszawie oraz Uniwersytetu
Opolskiego. Dzieci odznaczy³y go Or-
derem Uœmiechu.

oprac. wg
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Przeciwko rz¹dowym ciêciom
w bud¿ecie Ministerstwa Obro-
ny Narodowej, które dopro-
wadz¹ do bankructwa rodzimy
przemys³ zbrojeniowy oraz
spowoduj¹ likwidacjê kilku-
dziesiêciu tysiêcy miejsc pra-
cy, protestowa³o w Warszawie
oko³o 10 tys. zwi¹zkowców z
ca³ej Polski. Manifestacjê zor-
ganizowa³ Ogólnopolski Komi-
tet Protestacyjny Przemys³u
Obronnego i Lotniczego.

Do stolicy licznie przyjechali
zwi¹zkowcy z Regionalnej Sekcji
Przemys³u Zbrojeniowego NSZZ
"S" z Regionu Œl¹sko-D¹browskie-
go. Wraz nimi, w geœcie solidarno-
œci, przyby³y zwi¹zkowe grupy re-
prezentuj¹ce regionalne sekcje bran-
¿owe m.in. hutnicz¹ i motoryza-
cyjn¹.

Ulicami Warszawy protestuj¹cy
przeszli pod gmach Sejmu. Przedsta-
wiciele Komitetu, utworzonego
przez Sekcjê Krajow¹ Przemys³u
Zbrojeniowego NSZZ "S", Sekcjê
Krajow¹ Przemys³u Lotniczego
NSZZ "S" i Sekcjê Krajow¹ Prze-
mys³u Zbrojeniowego ZZPE, spo-
tkali siê z marsza³kiem Sejmu Bro-
nis³awem Komorowskim. Marsza-
³ek, by³y minister MON, z pe³nym
zrozumieniem przyj¹³ zwi¹zkow¹
petycjê.

Przy dŸwiêkach gwizdków, tr¹bek
i bêbnów, manifestacja dotar³a pod
Urz¹d Rady Ministrów. Tam prote-
stuj¹cy wys³uchali wyst¹pieñ zwi¹z-

kowych liderów, wœród których by³
przewodnicz¹cy Komisji Krajowej
NSZZ "S" Janusz Œniadek. W
URM delegacja zwi¹zkowców prze-
kaza³a postulaty przedstawicielom
premiera w randze wiceministrów.

- ̄ ¹daliœmy przede wszystkim rz¹-
dowej interwencji w sektorze zbro-
jeniowym. Daliœmy wyraz, ¿e ze zro-
zumieniem podchodzimy do kryzy-

Œl¹sko-D¹browska „Solidar-
noœæ” zaprasza na spotkania
z autorem „Wygnañczych
szlaków”

Informowaliœmy ju¿, ¿e nak³adem
wydawnictwa Volumen ukaza³o siê
opracowanie poœwiêcone losom pol-
skich emigrantów w Republice Fe-
deralnej Niemiec. Pod koniec marca
bêdzie mo¿na spotkaæ siê z au-
torem tej wa¿nej ksi¹¿ki. Spotka-
nia z Adamem Dyrko organi-
zuje w naszym regionie Œl¹sko-
D¹browska "Solidarnoœæ". Od-
bêd¹ siê w Katowicach i Jastrzê-
biu Zdroju.

Autorem dramatycznych czê-
sto wspomnieñ jest Adam Dyr-
ko - dziennikarz, dzia³acz "Soli-
darnoœci" w latach 80. Ksi¹¿ka
najpierw ukaza³a siê w Niem-
czech, kilka miesiêcy temu na
rynek wydawniczy trafi³a polska
wersja. "Wygnañcze szlaki" wy-
ró¿nione zosta³y w konkursie
wydawniczym "Prawda i Pa-
miêæ", przeprowadzonym przez
Instytut Pamiêci Narodowej.

wg

Odesz³a Ró¿a Czekalska

Zbrojeniówka w Warszawie

3 marca po ciê¿kiej chorobie,
w wieku 83 lat odesz³a pani
Ró¿a Czekalska, wdowa po
zamordowanym 16 grudnia
1981 r. w trakcie pacyfikacji
kopalni „Wujek” Józefie Cze-
kalskim. Wraz z nim œmieræ
ponios³o oœmiu górników.

PrzyjaŸñ pani Ewy Widuch,
cz³onka Spo³ecznego Komitetu Pa-
miêci Górników Zamordowanych
w KWK "Wujek" 16 grudnia 1981
r., z Ró¿¹ Czekalsk¹ zaczê³a siê na
porodówcê, gdzie przysz³y na œwiat
ich pociechy.

- Ró¿a urodzi³a córkê Alinê, a ja
syna Tomka - wspomina pani Ewa
- Ró¿a pochodzi³a z górniczej ro-
dziny. Czekalscy byli bardzo do-
brym ma³¿eñstwem. Mieli wiele
planów. Myœleli o budowie domku
dla córki. Mieszkali, w dziœ ju¿ wy-
burzonym,w familoku na przeciw-
ko kopalni "Wujek". Tam Józef
Czekalski przepracowa³ 24 lata.

W grudniu 1981 r. pani Ró¿a do-
k³adnie widzia³a przez okno, to co
siê dzia³o w kopalni. Przynosi³a gór-
nikom ciep³¹ herbatê i bardzo siê o
nich ba³a. Pani Ewa opowiada, ¿e
16 grudnia o godz. 11 Ró¿a Cze-
kalska przynios³a mê¿owi szalik w
kratkê. Obawia³a siê, ¿e przeziêbi
gard³o. Ju¿ po pacyfikacji kopalni,
gdy górnicy rozchodzili siê do do-
mów, zauwa¿y³a, ¿e ka¿dy, kto
opuszcza zak³ad, patrzy w jej okno.
Ogarn¹³ j¹ lêk. Wybieg³a z domu do

kopalni szukaæ mê¿a. W punkcie
opatrunkowym zobaczy³a wielu
rannych górników. Ktoœ powiedzia³
jej, by posz³a do stacji ratowniczej.
Tam odgarnê³a p³ótno z pierwszych
le¿¹cych u jej nóg zw³ok i ujrza³a
swojego Józia.

- Pozna³a go po kraciastym szali-
ku, który mu przynios³a. PóŸniej
niejednokrotnie, gdy j¹ odwiedza-
³am, mówi³a mi: Jaki ten m¹¿ mój
by³ szlachetny, us³ucha³ mnie, ko-
bietê, i ten szalik za³o¿y³ - wspomi-
na Ewa Widuch.

W jej pamiêci Ró¿a Czekalska
pozostanie wielk¹ patriotk¹. Bardzo
cieszy³a siê z pomnika, który stan¹³
na czeœæ górników zabitych w ko-
palni "Wujek". Jeszcze w stanie wo-

jennym wspólnie odwiedza³y gro-
by górników. Pani Ewa opowiada,
¿e, gdy w 1989 r. na kopalniê mia³
przyjechaæ Jaruzelski, partyjni to-
warzysze z "Wujka" namawiali
pani¹ Ró¿ê, ¿eby przyjê³a go w
swoim mieszkaniu. Zaoferowali jej
nawet jego remont. Ale pani Ró¿a i
jej wówczas 18-letnia córka oœwiad-
czy³y, ¿e nie mog¹ przyj¹æ Jaruzel-
skiego, poniewa¿ on przyczyni³ siê
do tego, ¿e w kopalni u¿yto broni i
w ¿aden sposób nie zapobieg³ tra-
gedii na "Wujku".

- To by³a bardzo dobra, szlachet-
na i dzielna kobieta - mówi o Ró¿y
Czekalskiej Ewa Widuch.

Beata Gajdziszewska

su gospodarczego, ale ciêcia w bu-
d¿ecie naszej bran¿y nie mog¹ do-
prowadziæ do jej upadku. Tu chodzi
zarówno o bezpieczeñstwo kraju, o

przetrwanie zak³adów zbrojenio-
wych oraz o bezpieczeñstwo mate-
rialne tysiêcy pracowników i ich ro-
dzin. Dlatego, w okresie recesji, do-
magamy siê chocia¿by minimalnych
zamówieñ w sektorze i gwarancji
bankowych dla naszych zak³adów -
mówi Piotr Nowak, przewodnicz¹-
cy RSPZ NSZZ "S".

Beata Gajdziszewska

Oko³o 10 tysiêcy zwi¹zkowców z sektora zbrojeniowego
z ca³ej Polski wziê³o udzia³ w manifestacji przeciwko

drastycznemu ograniczeniu bud¿etu MON

- Pani Ró¿a by³a ¿on¹ najstarsze-
go górnika zabitego na "Wujku".
By³a osob¹ niezwykle skromn¹.
Nigdy nie mówi³a z roz¿aleniem
lub z pretensj¹ o tym, co wydarzy-
³o siê w kopalni.

Za paczki, otrzymywane od
zwi¹zkowców z "Solidarnoœci" i od
kopalni, zawsze bardzo serdecznie
dziêkowa³a. Na po¿egnanie zwy-
kle mówi³a nam: pozdrówcie
wszystkich górników, uca³ujcie ich,
bo ja ich wszystkich kocham. Spo-
tkania z ni¹ zawsze nas bardzo

wzrusza³y. W ostatnich latach pani
Ró¿a by³a ju¿ bardzo schorowan¹
osob¹. Nie by³a w stanie uczestni-
czyæ w rocznicowych uroczysto-
œciach na "Wujku", dlatego my
zwykle jeŸdziliœmy do niej ze œwi¹-
teczn¹ paczk¹. Te spotkania wspo-
minamy niezwykle ciep³o. Smut-
ne jest to, ¿e odesz³a osoba, która
nie doczeka³a siê ¿adnego zadoœæ-
uczynienia ze strony pañstwa, któ-
rej doznane cierpienia i krzywdy
nie zosta³y nigdy naprawione.

- Krzysztof Pluszczyk, przewodnicz¹cy Spo³ecznego
Komitetu Pamiêci Górników Zamordowanych
w KWK „Wujek” 16 grudnia 1981 r:

Poznaj „Wygnañcze szlaki”

Spotkania autorskie z Ada-
mem Dyrko odbêd¹ siê w œrodê
25 marca o godz. 11.00 w sie-
dzibie Œl¹sko-D¹browskiej "So-
lidarnoœci" (Katowice, ul. Floria-
na 7, sala nr 235) oraz w czwar-
tek 26 marca o godz. 17.00 w
Jastrzêbiu Zdroju (Kino Cen-
trum, Al. Pi³sudskiego 27).

W czwartek 12 marca w kopal-
niach nale¿¹cych do Kompanii
Wêglowej zostanie przeprowa-
dzony dwugodzinny strajk
ostrzegawczy. To efekt fiaska
negocjacji p³acowych w koncer-
nie.

- Nast¹pi³y pewne elementy zbli¿e-
nia, choæ bardziej z naszej strony, ni¿
zarz¹du. Nad tymi rozmowami ci¹¿y
duch polityczny i wszyscy to wyraŸ-
nie czujemy - komentowa³ po 10-go-
dzinnych negocjacjach Dominik Ko-
lorz. W rozmowie z dziennikarzami
szef górniczej "Solidarnoœci" zasuge-
rowa³, ¿e niepowodzenie rozmów to
nie tyle wina zarz¹du Kompani, co p³y-

n¹cych z krêgów rz¹dowych zaleceñ,
by w spó³kach Skarbu Pañstwa nie
podnosiæ w tym roku p³ac.

Dominik Kolorz wezwa³ polityków,
by odeszli od "rêcznego sterowania" i
nie mieszali siê do rozmów p³acowych
w firmach, które staæ na podwy¿ki. -
Powinni daæ nam swobodnie rozma-
wiaæ, wtedy na pewno siê porozumie-
my - powiedzia³.

Nastêpne rozmowy z udzia³em me-
diatora zaplanowano na 19 marca. Na
razie zarz¹d Kompanii Wêglowej w
drodze zarz¹dzenia wprowadzi³ w fir-
mie na ten rok wskaŸnik wzrostu wy-
nagrodzeñ w wysokoœci 1,14 proc.
Zwi¹zkowcy, którzy pocz¹tkowo do-
magali siê ok. 10 proc. w postaci ró¿-
nych œwiadczeñ, podczas negocjacji
znacznie zmniejszyli swe oczekiwania.
Do porozumienia stronom nie uda³o
siê jednak dojœæ.

W œrodê i w czwartek w kopalniach
bêd¹ odbywaæ siê masówki, podczas
których zwi¹zkowcy bêd¹ informowaæ
za³ogi o efektach rozmów i planowa-
nym strajku. Protest rozpocznie siê w
czwartek na porannej zmianie, o 6.00

rano. Ok. 8.00-8.30 górnicy maj¹ zje-
chaæ na dó³ i podj¹æ pracê.

Dominik Kolorz zapowiedzia³, ¿e
je¿eli podczas kolejnej tury rozmów,
po strajku ostrzegawczym, nadal nie
dojdzie do porozumienia, zwi¹zkow-
cy przyst¹pi¹ do dalszych protestów.
Jedn¹ z jego form mo¿e byæ np. strajk
generalny.

wg

Bêdzie strajk

w Kompanii Wêglowej

Górnicy z Kompanii Wêglowej zapowiedzieli
na czwartek 12 marca dwugodzinny strajk ostrzegawczy
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Kryzys, wprowadzenie euro,
problemy strategicznych bran¿
gospodarki i œl¹skich zak³adów
to najwa¿niejsze tematy poru-
szone podczas spotkania pre-
zydenta Lecha Kaczyñskiego ze
zwi¹zkowcami ze Œl¹sko-D¹-
browskiej „Solidarnoœci”.

Gospodarzem spotkania ze zwi¹z-
kowcami zorganizowanego w Sali
Koncertowej Polskiego Radia by³
Piotr Duda, który zwróci³ uwagê na
problemy œl¹skich zak³adów pracy i
podkreœli³, ¿e z³a sytuacja gospodar-
cza w tym regionie zawsze podwójnie
odbija siê w Polsce.

- Tylko w styczniu z 56 œl¹skich firm
zwolnionych zosta³o 6 tysiêcy pracow-
ników - powiedzia³ Piotr Duda i pod-
kreœli³, ¿e wiele zak³adów zamra¿a lub
obni¿a wynagrodzenia. Zdarzaj¹ siê te¿
przypadki wstrzymywania premii i na-
gród jublileuszowych. - Zawieszane s¹
uk³ady zbiorowe pracy. To s¹ sytuacje,
w których zwi¹zki zawodowe, bez li-
beralizacji Kodeksu pracy, podejmuj¹
trudne wyzwania, by ratowaæ miejsca
pracy - doda³ przewodnicz¹cy. Piotr
Duda po raz kolejny
opowiedzia³ siê prze-
ciwko zmianom w
prawie pracy, które nie
mog¹ byæ jedynym
panacum na walkê z
kryzysem. Zwróci³
te¿ uwagê, ¿e odpo-
wiedzialne organiza-
cje zwi¹zkowe chc¹
wspó³pracowaæ z pra-
codawcami. Coraz
czêœciej jednak do-
chodzi do patologii ze
strony pracodawców,
którzy pod p³aszczy-
kiem kryzysu, chc¹
wprowadzaæ w zak³a-
dach korzystne dla
siebie zmiany.

Przewodnicz¹cy
ZR podziêkowa³ Le-
chowi Kaczyñskiemu za zorganizowa-
nie szczytu spo³ecznego, w którym
uczestniczyli zwi¹zkowcy, pracodaw-
cy i premier Donald Tusk.

Potrzebny dialog
ekonomiczny

- Od lat s³yszê, ¿e to koszty pracy i
brak elastycznoœci Kodeksu pracy po-
woduj¹ bezrobocie, ale jak przysz³y
odpowiednie warunki, to bezrobocie
b³yskawicznie spada³o, mimo braku
zmian w Kodeksie pracy - odpowie-
dzia³ prezydent Lech Kaczyñski. Jego
zdaniem, jedn¹ z najniebezpieczniej-
szych propozycji zmian w Kp jest roz-
liczanie czasu pracy w ci¹gu 12 mie-
siêcy. - Decyzje dotycz¹ce uelastycz-
nienia powinny byæ podejmowane
przejœciowo i tylko pod kontrol¹ zwi¹z-

ków zawodowych - powiedzia³ Lech
Kaczyñski. Prezydent podkreœli³, ¿e

jest zdecydowanym zwolennikiem
uk³adów zbiorowych pracy, a sytuacja
kryzysowa powinna byæ znakomit¹
podstaw¹ do poszerzenia polityki uk³a-
dowej, która w Polsce stosowana jest
rzadziej, ni¿ powinna. Lech Kaczyñ-
ski zwróci³ uwagê, na problem s³abe-

go uzwi¹zkowienia w sektorze ma³ych
i œrednich przedsiêbiorstw. - Kryzys ma
przede wszystkim z³e strony, dobr¹ po-
winno byæ umocnienie roli zwi¹zków
zawodowych, która w ostatnich latach
zmala³a - powiedzia³.

Prezydent podkreœli³ równie¿, ¿e
opowiada siê za dialogiem ekonomicz-
nym na wszystkich p³aszczyznach. -
Zawieszaj¹c uk³ad zbiorowy, czy za-
wieraj¹c nowy, nie tak korzystny, trze-
ba czasem dokonywaæ zmian broni¹c
miejsc pracy, ale nale¿y te¿ mieæ œwia-
domoœæ, co rzeczywiœcie jest form¹
obrony przed kryzysem. Czeka nas
d³uga droga, najwa¿niejsze bêdzie
utrzymywanie kontaktu miêdzy pra-
codawcami, pracownikami, sektorem
finansowym i rz¹dem - powiedzia³ pre-
zydent. Lech Kaczyñski nie wyklu-

czy³, ¿e powinna powstaæ generalna
umowa spo³eczna. - Dzisiaj nie chcia³-

bym tego przes¹dzaæ, ale gotów jestem
zrobiæ wszystko, ¿eby uznaæ j¹ za re-
aln¹ i ¿eby do niej dosz³o - powiedzia³.

Prezydent opowiedzia³ siê równie¿
za dzia³aniami propopytowymi i skry-
tykowa³ rz¹d za drastyczne ogranicze-
nia wydatków na s³u¿by mundurowe,
które, jego zdaniem s¹ niebezpieczne
zarówno ze wzglêdów pracowniczych,
jak i funkcjonowania pañstwa. -
Wzrost bezrobocia i te oszczêdnoœci
mog¹ prowadziæ do wzrostu przestêp-
czoœci - podkreœli³ prezydent. Nawi¹-
za³ te¿ do zewnêtrznych interesów
Polski. - Presti¿ pañstwa, jego si³a i moc
polityczna w du¿ym stopniu zale¿¹
równie¿ od mocy ekspedycyjnej.
Mo¿e dzisiaj nie ma bezpoœrednich
zagro¿eñ, ale zobaczymy, co bêdzie w
przysz³oœci - doda³ Lech Kaczyñski.

Nie jesteœmy przygotowani
na euro

Prezydent zdecydowanie podkre-
œli³, ¿e w 2012 roku Polska nie po-
winna jeszcze przyst¹piæ do strefy
euro. - Korytarz prowadz¹cy do euro
ma dwie blisko siebie stoj¹ce œciany,
które wyznaczaj¹ politykê gospo-
darcz¹, jako bardzo restrykcyjn¹. Taka
polityka pog³êbia zaœ spadek popytu.
Wczeœniej, czy póŸniej Polska wej-
dzie do strefy euro, pojawia siê tylko
pytanie, czy ma to byæ dzisiaj, jutro,
czy mo¿e pojutrze - powiedzia³. -
Gdyby sytuacja rozwia³a siê tak do-
brze, jak w latach 2005-2007, to mo-
g³oby to nast¹piæ, mo¿e nie w 2012
roku, ale nie du¿o póŸniej. Teraz jed-
nak trzeba byæ rozs¹dnym. Lech Ka-
czyñski powiedzia³, ¿e eksperci z Na-
rodowego Banku Polskiego równie¿
s¹ zdania, ¿e w obecnej sytuacji nie
ma przes³anek ekonomicznych za
wejœciem do strefy euro. - Je¿eli bê-
dziecie s³uchaæ opinii, ¿e tylko anal-
fabeci ekonomiczni nie rozumiej¹, ¿e
szybkie wprowadzenie euro to droga
do zwyciêstwa, to ja zacytujê najwy-
bitniejszych profesorów ekonomii,
którzy twierdz¹, ¿e by³oby to bardzo
groŸne - doda³ prezydent.

Agnieszka Konieczny

Prezydent Lech Kaczyñski

spotka³ siê ze zwi¹zkowcami

Podczas wizyty w Katowicach Lech Kaczyñski odwiedzi³ równie¿
Uniwersytet Œl¹ski i wzi¹³ udzia³ w spotkaniu z przedstawicielami Re-
gionalnej Izby Rzemieœlniczej oraz Ma³ej i Œredniej Przedsiêbiorczoœci.

S³awomir Ciebiera, wiceprze-
wodnicz¹cy Œl¹sko-D¹browskiej
"Solidarnoœci" i przewodnicz¹cy

"S" w fabryce
Opla w Gli-
wicach zwró-
ci³ uwagê na
30 procento-
wy spadek
produkcji no-
wych samo-

chodów w ca³ej Europie i wyni-
kaj¹ce z niego redukcje etatów. -
W Polsce, w ca³ej motoryzacji za-
trudnionych jest 190 tysiêcy pra-
cowników. Pracê mo¿e straciæ
nawet 50 tysiêcy osób - powie-
dzia³ S³awomir Ciebiera i po raz
kolejny podkreœli³, ¿e zak³adom
motoryzacyjnym znajduj¹cym siê
w Polsce potrzebna jest pomoc
rz¹du, tak jak ma to ju¿ miejsce
w innych krajach Europy. - Rz¹-
dy poszczególnych pañstw poma-
gaj¹ swoim zak³adom, udzielaj¹
gwarancji kredytowych i wpro-
wadzaj¹ ulgi na zakup nowych sa-
mochodów. Jak tu nie mówiæ o
protekcjonizmie - doda³ S³awo-
mir Ciebiera.

***
- Zwracam siê do pana, jako do

zwierzchnika si³ zbrojnych - po-
wiedzia³ Zdzis³aw Goliszewski,
przewodnicz¹cy "Solidarnoœci"
w Zak³adach Zbrojeniowych Bu-
mar-£abêdy. Zdzis³aw Goliszew-

ski podkre-
œli³, ¿e w ci¹-
gu ostatnich
lat przepro-
wadzone zo-
sta³y zmiany,
który dawa³y
bran¿y szansê

na wyjœcie z kryzysu, ale obec-
nie rz¹dowe oszczêdnoœci wyno-
sz¹ce 3,5 miliarda z³ przekreœlaj¹
je. - Je¿eli pan premier z uœmie-
chem mówi, ¿e dzia³ania rz¹du
nie bêd¹ dotyka³y bezpoœrednio
pracowników i ich rodzin, to ¿yje
w innym œwiecie. Ograniczenie
bud¿etu MON-u przek³ada siê na
brak zamówieñ i likwidacjê
miejsc pracy. Nigdzie na œwiecie
nie traktuje siê przemys³u zbro-
jeniowego jako kosztu, tylko jak
inwestycjê. Inwestycjê, która daje
sprzêt w³asnej armii a ludziom
miejsca pracy - powiedzia³ Zdzi-
s³aw Goliszewski.

***
Niedowierzanie prezydenta

wzbudzi³y s³owa przewodnicz¹-
cego Sekcji Krajowej Po¿arnic-
twa NSZZ "Solidarnoœæ" Rober-
ta Osmyckiego, który poinfor-
mowa³, ¿e tegoroczne œrodki na

Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ zosta-
³y okrojone do 30 proc. zesz³o-
rocznego bud¿etu. - To katastro-
fa, w maju, w czerwcu przesta-
niemy funkcjonowaæ - powie-
dzia³ Robert Osmycki. Jego zda-
niem, tylko w tym roku z pracy
mo¿e odejœæ blisko 4 tysi¹ce osób
z tzw. œredniego szczebla kadro-
wego. Przewodnicz¹cy zwróci³
równie¿ uwagê na brak dialogu z
rz¹dem.

O drastycznych ciêciach w bu-
d¿ecie policji poinformowa³ Ro-
man Wierzbicki, przewodnicz¹-
cy Zwi¹zku Zawodowego Poli-
cjantów na Œl¹sku. Je¿eli rz¹d nie
zmieni polityki, problemem po-
licji bêdzie nie tylko brak œrod-
ków na podstawowe funkcjono-
wanie i paliwo do radiowozów,
ale równie¿ odejœcie z pracy 37
tysiêcy wyszkolonych funkcjona-
riuszy.

***
- W sektorze paliwowo-energe-

tycznym, szeroko rozumianym
górnictwie wêgla kamiennego,
brunatnego, dystrybucji i wytwa-
rzaniu energii
elektrycznej
trwa pozoro-
wany dialog,
³amane s¹ pra-
wa pracowni-
cze, zwi¹zko-
we i podpisane
wczeœniej porozumienie - powie-
dzia³ Kazimierz Grajcarek,
przewodnicz¹cy Krajowego Se-
kretariatu Górnictwa i Energety-
ki NSZZ "Solidarnoœæ". Podkre-
œli³, ¿e w sektorze paliwowo-
energetycznym w zwi¹zku z pa-
kietem klimatycznym mo¿e zo-
staæ zlikwidowanych 150-200 ty-
siêcy miejsc pracy. Kazimierz
Grajcarek nawi¹za³ do bardzo
wysokich cen energii, na które
sk³adaj¹ siê przede wszystkim
podatki i op³aty, a nie koszty pra-
cownicze i zakupu wêgla. Zwró-
ci³ siê do Lecha Kaczyñskiego o
zorganizowanie szczytu dotycz¹-
cego sektora paliwowo-energe-
tycznego.

***
Natomiast przewodnicz¹ca

"Solidarnoœci" w rybnickiej
oœwiacie Ur-
szula Grzon-
ka zaapelo-
wa³a do Le-
cha Kaczyñ-
skiego o takie
d z i a ³ a n i a ,
które zachêc¹

wykszta³conych Polaków do po-
wrotu z emigracji.

W trakcie spotkania z prezydentem
zwi¹zkowcy przedstawili problemy
najwa¿niejszych sektorów gospodarki:

Spotkanie prezydenta ze zwi¹zkowcami
zorganizowane zosta³o w Sali Koncertowej

Polskiego Radia

Podczas spotkania Lech Kaczyñski podkreœla³,
¿e jest zwolennikiem uk³adów zbiorowych pracy
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Blisko 12 tysiêcy uczniów
odwiedzi interaktywn¹ wysta-
wê promuj¹c¹ ograniczenie
zu¿ycia energii „Energoosz-
czêdny dom – rozwi¹zania
dla Twojego domu, ratunek
dla ludzkoœci” zorganizo-
wan¹ w Parku Naukowo-
Technologicznym Euro-Cen-
trum w Katowicach.

- Ka¿dego roku mieszkañcy Ka-
towic mog¹ spalaæ ponad 20 tysiê-
cy ton wêgla mniej i zu¿ywaæ o 46
mln KwH mniej energii elektrycz-
nej. Dziêki wystawie, uczniowie
katowickich szkó³ dowiedz¹ siê,
jak postêpowaæ, ¿eby uzyskaæ ta-
kie oszczêdnoœci - mówi Dawid
Szarañski, dyrektor ds. PR Par-
ku Naukowo-Technologicznego
Euro-Centrum w Katowicach.

- Wystawa to labirynt przeplata-
j¹cych siê ze sob¹ ¿ó³tych-proeko-
logicznych i czarnych-niszcz¹cych
œrodowisko stref. Z labiryntu wyj-
dzie tylko ten, kto w ¿yciu bêdzie
kierowa³ siê wskazówkami sprzy-
jaj¹cymi naturze. Egoizm i bez-

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

myœlnoœæ zaprowadz¹ do nik¹d -
podkreœla Dawid Szarañski.

Klucz¹c w tym labiryncie m³o-
dzi ludzie ucz¹ siê, w jaki sposób

mo¿na ochroniæ klimat podczas
korzystania ze sprzêtów codzien-
nego u¿ytku takich jak pralka, su-
szarka, czy telewizor.  - Urucha-
miaj pralkê tylko, gdy jest pe³na!
Czuwaj¹cy komputer to wróg kli-
matu - czy pamiêtasz o tym? - to

Wystawa uczy, jak oszczêdzaæ energiê

28 marca o godz. 20.30, po raz
kolejny wybije „Godzina dla
Ziemi”. Na razie udzia³ w ak-
cji zapowiedzia³y tylko trzy
miasta znajduj¹ce siê na te-
renie województwa œl¹skiego
Katowice, D¹browa Górnicza
i Czêstochowa.

Organizator akcji, Miêdzynaro-
dowa Organizacja Ekologiczna
WWF zapewnia, ¿e ju¿ dzisiaj wia-
domo, i¿ 28 marca o 20.30 zgasn¹
œwiat³a w ponad 700 miastach w
78 krajach. W ciemnoœciach pogr¹-
¿y siê a¿ 37 stolic i najs³ynniej-
szych metropolii po³o¿onych na
ca³ym œwiecie m.in. Londyn, Pe-
kin, Rzym, Moskwa, Los Angeles,
Dubaj, Ateny, Singapur, Toronto,
Sydney, Kopenhaga i Istambu³. Ta
lista nie jest jeszcze zamkniêta i
wci¹¿ siê powiêksza.

Wy³¹czone zostan¹ równie¿
oœwietlenia wielu s³awnych miejsc
takich jak: Pomnik Chrystusa Zba-
wiciela w Rio de Janerio, Merilon
w Singapurze, Opera w Sydney i
Stadion Millenium w Cardiff.

tylko niektóre has³a znajduj¹ce siê
na ¿ó³tych planszach i grafikach.

- Je¿eli uczniowie w praktyce
zastosuj¹ zdobyt¹ tutaj wiedzê, to

zu¿ycie energii w sa-
mych Katowicach
mo¿e zmniejszyæ siê
nawet o 46 mln kWh i
przynieœæ 16 mln z³
oszczêdnoœci - dodaje
Szarañski.

Podczas zwiedzania
wystawy m³odzie¿
uczy siê, jak powinna
wygl¹daæ prawid³owa
izolacja budynków.
M³odzi ludzie mog¹
siê dowiedzieæ, ¿e 40
proc. energii produko-
wanej w Europie po-
ch³aniaj¹ budynki. W
Polsce wyprodukowa-
nie 1 MWh energii
elektrycznej wi¹¿e siê
z powstaniem blisko
1000 kg dwutlenku
wêgla. Tylko przez
niew³aœciwie izolowa-
ny dach domu jedno-
rodzinnego mo¿emy
straciæ nawet 3000
kWh energii rocznie.

Wystawa skierowa-
na jest do uczniów

- Oprócz s³ynnych budynków
zgasn¹ te¿ neony i biurowce firm.
Do akcji przy³¹czy³ siê m.in. Car-
refour, Ikea i firma kurierska TNT
- podkreœlaj¹ organizatorzy.

Udzia³ w "Godzinie dla Ziemi"
zapowiedzia³o wielu znanych ak-
torów. W Polsce akcja bêdzie mia-
³a imponuj¹cy przebieg". Do War-
szawy i Poznania, które jako pierw-
sze zadeklarowa³y swój udzia³ do-
³¹czy³o ju¿ 20 innych miast.

W akcji wezm¹ te¿ udzia³ oso-
by prywatne. Organizatorzy za-
pewniaj¹, ¿e warto zarejestrowaæ
siê na stronie internetowej:
www.wwf.pl/godzinadlaziemi i
wy³¹czyæ na godzinê œwiat³o w
mieszkaniu. - Mo¿na porozumieæ
siê z s¹siadami, przyjació³mi, na-
mówiæ znajomych i wygasiæ ca³e
budynki. Na podstawie liczby za-
rejestrowanych osób zorganizo-
wany zostanie plebiscyt, które z
polskich miast najbardziej zaan-
ga¿owa³o siê w "Godzinê dla Zie-
mi" - podkreœla WWF.

ak

W ka¿dej dzielnicy Jaworzna
powstan¹ nowe szlaki rowe-
rowe. To dobra wiadomoœæ
dla mieszkañców miasta, któ-
rzy do tej pory mogli tylko
pozazdroœciæ tyszanom i ka-
towiczanom.

Wiadomo ju¿, ¿e ³¹czna d³ugoœæ
nowych szlaków rowerowych wy-
niesie 277 km, powstanie równie¿
ponad 20 miejsc odpoczynkowych.
Przedsiêwziêcie dofinansowane
zostanie ze œrodków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regional-
nego, w ramach Programu Rozwo-
ju Subregionu Centralnego Woje-
wództwa Œl¹skiego na lata 2007-
2013.

- Obecnie w koñcowej fazie re-
alizacji jest przygotowywanie stu-
dium wykonalnoœci projektu. To

dokument niezbêdny przy ubiega-
niu siê o dofinansowanie ze œrod-
ków unijnych - mówi Anna Mo-
ca³a-Kalina, naczelnik Wydzia³u
Rozwoju i Polityki Gospodarczej
Urzêdu Miasta w Jaworznie.

W najbli¿szym czasie studium
wykonalnoœci trafi do Urzêdu Mar-

Godzina dla Ziemi

Wystawa  „Energooszczêdny
dom - rozwi¹zania dla Twojego
domu, ratunek dla ludzkoœci” w
Katowicach bêdzie prezentowa-
na do koñca czerwca br. Mo¿na
j¹ zwiedzaæ w zorganizowanych
grupach, rezerwacja terminu
pod numerem telefonu 032 205
00 92 (wew. 202).

Nowe szlaki rowerowe po-
wstan¹ równie¿ w innych mia-
stach województwa œl¹skiego w
ramach projektu Regionalnego
Obszaru Rekreacyjno-Tury-
stycznego, którego zadaniem
jest po³¹czenie ze sob¹ ró¿nych
obszarów regionu atrakcyjnych
pod wzglêdem turystycznym,
krajobrazowym i przyrodni-
czym.

sza³kowskiego, gdzie zostanie oce-
nione pod wzglêdem formalnym i
merytorycznym. Umowa na dofi-

nansowanie tego przedsiêwziêcia
najprawdopodobniej zostanie pod-
pisana w IV kwartale br., a ca³a
inwestycja sfinalizowana wiosn¹
2010 r.

ak

Najczêœciej szlaki rowerowe przebiegaj¹ naturalnymi œcie¿kami
polnymi lub leœnymi umo¿liwiaj¹c aktywny wypoczynek

Nowe szlaki rowerowe

w Jaworznie

klas IV, V i VI szkó³ podstawo-
wych i gimnazjalistów. M³odzie¿
mo¿e wzi¹æ te¿ udzia³ w warszta-
tach ekologicznych dostosowa-
nych do grup wiekowych. Przy-
gotowany zosta³ film o tematyce
ekologicznej oraz quiz dla dzieci

sprawdzaj¹cy znajomoœæ "Sied-
miu zasad energooszczêdnoœci"
zaprezentowanych w trakcie zwie-
dzania wystawy.

Organizatorami ekspozycji s¹
organizacja ekologiczna WWF i

firma ISOVER, specjalizuj¹ca siê
w produkcji materia³ów do ocie-
plania i izolacji budynków. Do tej
pory wystawa prezentowana by³a
tylko raz, w grudniu ub. r. podczas
Szczytu Klimatycznego COP 14 w
Poznaniu. Organizatorzy nie wy-

kluczaj¹, ¿e kolejnym miejscem
ekspozycji bêd¹ Gliwice.

Agnieszka Konieczny

Podczas interaktywnych zajêæ
m³odzie¿ uczy siê jak m¹drze

korzystaæ z domowych urz¹dzeñ
zasilanych energi¹ elektryczn¹

Wczeœniej ekspozycja by³a prezentowana
tylko podczas ubieg³orocznego Szczytu Klimatycznego

COP 14 w Poznaniu
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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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Mam skoñczone studia magister-

skie. Pracujê od 1 czerwca 2008 r. i

dosta³am w umowie 1250 z³ brutto.

Od stycznia niektórzy pracownicy

dostali podwy¿ki, a mnie powiedzia-

no, ¿e mi siê nie nale¿y, bo ju¿ na

wstêpie dosta³am wiêcej ni¿ inni.

Wyczyta³am, ¿e powinni mi wyrów-

naæ do 1276 z³. Czy to prawda?

Wynagrodzenie, jakie otrzymuje pra-

cownik, zgodnie z przepisami ustawy z

10 paŸdziernika 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za pracê (Dz. U. Nr 200,

poz. 1679 z póŸn. zm.), nie mo¿e byæ

ni¿sze ni¿ wysokoœæ wynagrodzenia za

pracê w danym roku. Wysokoœæ ta jest

co roku publikowana w obwieszczeniu

prezesa Rady Ministrów.

Jednoczeœnie ustawa o minimalnym

wynagrodzeniu za pracê w art. 6 wska-

zuje, ¿e wynagrodzenie pracownika w

jego pierwszym roku pracy nie mo¿e

Ostatnie terminy bezp³atnych szkoleñ

z zakresu Spo³ecznej Inspekcji Pracy!

Region Œl¹sko-D¹browski NSZZ "Solidarnoœæ" zaprasza
Spo³ecznych Inspektorów Pracy na 3-dniowe szkolenie w
nastêpuj¹cych terminach:
1. 6-8 kwietnia 2009 r.
2. 11-13 maja 2009 r.
3. 15-17 czerwca 2009 r.

Szkolenie jest bezp³atne. Odbywaæ siê bêdzie w siedzibie
ZR w Katowicach, ul. Floriana 7, sala 235, w godzinach 09:00
- 14:00. W programie m. in. omówienie ustaw o PIP i SIP,
charakterystyka rodzajów i zasad szkoleñ oraz zasad tworzenia
s³u¿b bhp, a tak¿e omówienie systemów i rozk³adów czasu
pracy i zasad rozliczania czasu pracy. Uczestnicy przejd¹ te¿
szkolenie z zakresu psychologii i oceny ryzyka zawodowego.
Wezm¹ te¿ udzia³ w treningu psychologicznym.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejnoœæ
zg³oszeñ oraz spe³nienie kryteriów ogólnych kwalifikacji na
szkolenia zwi¹zkowe. Dodatkowych informacji udziela Biuro
ds. Rozwoju i Szkoleñ Zwi¹zkowych oraz Wspó³pracy
Zagranicznej 032 353 84 25 w. 223.

byæ ni¿sze ni¿ 80% wysokoœci mini-

malnego wynagrodzenia za pracê.

W zwi¹zku z powy¿szym praco-

dawca przez rok od zatrudnienia pra-

cownika mo¿e wyp³acaæ mu wynagro-

dzenie, które stanowi 80% minimal-

nego wynagrodzenia brutto.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa

Rady Ministrów z 24 lipca 2008 r. w

sprawie wysokoœci minimalnego wy-

nagrodzenia za pracê w 2009 r. (M. P.

Nr 55, poz. 499) minimalne wynagro-

dzenie za pracê wynosi 1276 z³. Sto-

suj¹c wiêc art. 6 ustawy o wynagro-

dzeniu minimalnym, nale¿y przyj¹æ,

¿e wynagrodzenie minimalne w 2009

r. dla pracownika w pierwszym roku

jego pracy wynosi 1020,80 z³ (80% z

1276 z³).

Pani otrzymuje wynagrodzenie w

wysokoœci 1250,00 z³, czyli wy¿sze ni¿

1020,80 z³. Je¿eli jest to Pani pierw-

szy rok pracy, to pracodawca ma pra-

wo wynagrodzenie w aktualnej wyso-

koœci wyp³acaæ do maja br., a od czerw-

ca br. powinien podnieœæ Pani wyna-

grodzenie do co najmniej pe³nej wy-

sokoœci wynagrodzenia minimalnego,

czyli do wysokoœci 1276,00 z³.

Jeœli zaœ nie jest to pierwszy rok Pani

pracy – pracodawca mia³ obowi¹zek

podwy¿szyæ Pani wynagrodzenie do

kwoty 1276,00 z³.

Proszê tak¿e pamiêtaæ, ¿e pod uwa-

gê nale¿y braæ wszystkie sk³adniki

wynagrodzenia. Jeœli poza wynagro-

dzeniem zasadniczym otrzymuje Pani

premie, prowizje i ³¹czna wartoœæ

otrzymywanej pensji jest równa b¹dŸ

przekracza 1276,00 z³ brutto, to Pani

wynagrodzenie spe³nia wymogi,

wskazane w ustawie o wynagrodze-

niu minimalnym.

Dorota Kriger

Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Ostatnio przebywa³em na zwolnie-

niu ponad 30 dni. Po dostarczeniu

zwolnienia do urzêdu pracy (jestem

bezrobotny z prawem do zasi³ku)

za¿¹dano ode mnie zaœwiadczenie o

zdolnoœci do pracy od lekarza pierw-

szego kontaktu (pracownik urzêdu

powo³a³ siê na art. 229 K.p.). Nieste-

ty lekarz odmówi³ wydania takiego

zaœwiadczenia z powodu niewystar-

czaj¹cych informacji w dokumen-

tacji przebiegu choroby. Oznacza to

dla mnie koniecznoœæ podró¿y do od-

leg³ego szpitala w celu uzupe³nienia

dokumentacji. Czy urz¹d pracy ma

prawo za¿¹daæ takiego zaœwiadcze-

nia?

Jak sama definicja osoby bezrobot-

nej mówi: bezrobotnym jest osoba nie-

zatrudniona i niewykonuj¹ca innej pra-

cy zarobkowej, zdolna i gotowa do pod-

jêcia zatrudnienia w pe³nym wymiarze

czasu pracy obowi¹zuj¹cym w danym

zawodzie lub s³u¿bie albo innej pracy

zarobkowej, albo jest to osoba niepe³-

nosprawna, zdolna i gotowa do podjê-

cia zatrudnienia co najmniej w po³owie

tego wymiaru czasu pracy, nieucz¹ca

Bezrobotny a badania lekarskie

Minimalne wynagrodzenie

siê w szkole, z wyj¹tkiem ucz¹cej siê w

szkole dla doros³ych lub przystêpuj¹-

cej do egzaminu eksternistycznego z za-

kresu tej szko³y lub w szkole wy¿szej,

gdzie studiuje w formie studiów niesta-

cjonarnych, zarejestrowana we w³aœci-

wym dla miejsca zameldowania sta³e-

go lub czasowego powiatowym urzê-

dzie pracy oraz poszukuj¹ca zatrudnie-

nia lub innej pracy zarobkowej (za

ustaw¹ z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-

mocji zatrudnienia i instytucjach rynku

pracy – art. 2 ust. 1 pkt 2).

Wskazanie przez pracownika urzê-

du pracy artyku³u z Kodeksu pracy jako

podstawy wykonania takich badañ jest,

co prawda, nieprawid³owe, jednak prze-

pisy ustawy o promocji zatrudnienia i

instytucjach rynku pracy uznaj¹ za za-

sadne wymaganie od bezrobotnego

poddania siê badaniom lekarskim, usta-

laj¹cym zdolnoœæ do podjêcia pracy.

Pozostaj¹c w rejestrze osób bezrobot-

nych lub poszukuj¹cych pracy, musi

Pan legitymowaæ siê stanem zdrowia,

pozwalaj¹cym podj¹æ Panu zatrudnie-

nie na danym stanowisku na podstawie

ofert przedstawionych Panu w urzêdzie

pracy.

Jednoczeœnie nale¿y zwróciæ uwagê

na inny przepis wy¿ej przywo³anej usta-

wy, który mówi o ponoszeniu kosztów

badañ lekarskich wykonywanych w

takim przypadku.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o pro-

mocji zatrudnienia i instytucjach rynku

pracy: „Koszty badañ lekarskich lub

psychologicznych maj¹cych na celu:

1. stwierdzenie zdolnoœci bezrobotne-

go do wykonywania pracy, uczest-

nictwa w szkoleniu lub przygotowa-

niu zawodowym doros³ych, odby-

wania sta¿u, wykonywania prac spo-

³ecznie u¿ytecznych,

2. okreœlenie szczególnych predyspo-

zycji psychofizycznych wymaga-

nych do wykonywania zawodu

– przeprowadzanych na wniosek

powiatowego urzêdu pracy, s¹ finanso-

wane z Funduszu Pracy.

Zgodnie z powy¿szym pracownik

urzêdu pracy zobowi¹zany by³ skiero-

waæ Pana na badania, które powinny

byæ sfinansowane z Funduszu Pracy.

Dorota Kriger

Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Minimalne wynagrodzenie za pracê (od 1 stycznia 2009 r.): 1.276 z³

Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie (w IV kwartale 2008 r.):

3.096,55 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 (2008 r.): 2.578,26 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 ukoñczyli

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

wypadkiem przy pracy lub chorob¹ zawodow¹ oraz renta rodzinna

wypadkowa (od 1 marca 2008 r.): 763,55 z³.

Renta z tytu³u czêœciowej niezdolnoœci do pracy w zwi¹zku z

wypadkiem przy pracy lub chorob¹ zawodow¹ (od 1 marca 2008 r.):

587,33 z³.

Kryteria dochodowe uprawniaj¹ce do œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej

(od 1 paŸdziernika 2006 r.): 477 z³ - dla osoby samotnie gospoda-

ruj¹cej) i 351 z³ (dla osoby w rodzinie).
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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.

Prezydent Lech Kaczyñski za-

wetowa³ znowelizowan¹ rz¹-

dow¹ ustawê o systemie oœwia-

ty, zak³adaj¹c¹ m.in. obni¿enie

wieku szkolnego z siedmiu do

szeœciu lat.

Uzna³, ¿e kryzys gospodarczy nie

jest dobrym momentem do przepro-

wadzania reformy oœwia-

ty, a dodatkowo ustawa

powinna zostaæ lepiej

przygotowana. O jej za-

wetowanie wnioskowali

do prezydenta zwi¹z-

kowcy oœwiatowej z "So-

lidarnoœci"

Lech Kaczyñski wska-

za³, ¿e przyjêty przez

Sejm i Senat dokument,

mo¿e stworzyæ problem

braku miejsc w przed-

szkolach dla trzy i czte-

rolatków.

Jednak weto prezyden-

ta ma znikome szanse na utrzymanie

przez sejmow¹ wiekszoœæ. PO, SLD i

PSL maj¹ wystarczaj¹c¹ iloœæ g³osów,

by je odrzuciæ. Wtedy sprawa bêdzie

przes¹dzona. Od 2012 r. wszystkie sze-

œciolatki trafi¹ obowi¹zkowo do szkó³.

Rok wczeœniej wprowadzony zostanie

obowi¹zek rocznego wychowania

przedszkolnego dla piêciolatków. Od

wrzeœnia 2009 r. samorz¹dy bêd¹ mu-

sia³y zapewniæ miejsca w przedszko-

lach tym piêcioletnim dzieciom, któ-

rych rodzice bêd¹ tego chcieli.

- Wiele osób posy³a dzieci wczeœniej

do szkó³ i ich pociechy sobie radz¹,

ale to nie jest regu³¹ - uwa¿a Les³aw

Ordon, przewodnicz¹cy Regionalne-

go Sekretariatu Nauki i Oœwiaty NSZZ

"S". - Czêœæ rodziców nie jest w stanie

stworzyæ dzieciom emocjonalnych

warunków do wczeœniejszego rozpo-

czêcia nauki. Zmniejsz¹ siê równie¿

szanse dzieci z ma³ych miejscowoœci i

ze wsi, które czêstokroæ do przedszkoli

w ogóle nie uczêszczaj¹. Programy na-

uczania pocz¹tkowego s¹ "prze³ado-

wane", a rz¹d dot¹d nie

wspomnia³ o ich zmianach,

pod k¹tem wprowadzania do

szkó³ szeœciololatków. Poza

tym, gmin nie bêdzie staæ na

odpowiednie wyposa¿enie

szkó³ w celu ich przyjêcia.

Nowelizacja wprowadza

tak¿e nowe przepisy dotycz¹-

ce przekazywania szkó³ in-

nym podmiotom ni¿ samo-

rz¹dy, pozbawiaj¹c kurato-

rów oraz organizacje zwi¹z-

kowe mo¿liwoœci opiniowa-

nia tych przedsiêwziêæ.

- To bardzo niebezpieczne.

Te zapisy w ustawie o systemie oœwiaty

mog¹ doprowadziæ do prywatyzacji

szkó³ - przewiduj¹ zwi¹zkowcy oœwia-

towej "S".         Beata Gajdziszewska

Szeœciolatki do szkó³?!

Zawetowana ustawa obni¿a wiek szkolny do 6 lat


