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W numerze:

12 marca na dwie godziny stanê³y kopalnie Kompanii Wêglowej.

Strajk ostrzegawczy, zorganizowany przez wszystkie centrale

zwi¹zkowe funkcjonuj¹ce w spó³ce, by³ efektem braku porozumienia

w mediacjach z zarz¹dem, dotycz¹cych podwy¿ek p³ac dla górników.

Strajk ostrzegawczy

w Kompanii Wêglowej Ubezpieczenie
na wypadek problemów
Gdy jedni pracodawcy boleœnie odczu-
waj¹ skutki kryzysu i s¹ zmuszani do
ograniczenia produkcji, inni bez skrupu-
³ów wykorzystuj¹ go do realizacji w³a-
snych celów, obni¿ki wynagrodzeñ i re-

dukcji etatów. Najskuteczniejsz¹ ochron¹
przed takimi dzia³aniami mo¿e byæ przy-
nale¿noœæ do organizacji zwi¹zkowej –
podkreœlaj¹ zwi¹zkowcy ze Œl¹sko-D¹-
browskiej „Solidarnoœci”.

Czytaj na stronie 3

Rozwi¹zania dla
Miasteczka Œl¹skiego
Rozwi¹zaniem,
dla znajduj¹cej siê
w dramatycznej
sytuacji ekono-
miczno-finanso-
wej Huty Cynku
Miasteczko Œl¹-
skie w Tarnow-
skich Górach
mo¿e siê okazaæ jej fuzja z Zak³adami
Górniczo-Hutniczymi „Boles³aw” w Bu-
kownie. Ka¿da zachowa odrêbn¹ to¿sa-
moœæ.

Czytaj na stronie 5

Porozmawiajmy o

odpowiedzialnym biznesie
Kolejne seminaria poœwiêcone spo³ecz-
nej odpowiedzialnoœci biznesu odbêd¹ siê

w najbli¿szych dniach w kilku miastach
naszego regionu. Ich organizatorem jest
Œl¹sko-D¹browska „Solidarnoœæ”.
Tym razem, czym jest odpowiedzialnoœæ
w biznesie i jak pozostaæ odpowiedzial-
nym w czasach kryzysu, bêdzie siê mo¿-
na dowiedzieæ w Zawierciu (20 marca),
Sosnowcu (25 marca), Gliwicach (26
marca) i Raciborzu (30 marca).

Czytaj na stronie 8
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Napisano

Liczba tygodnia...

Z g³êbokim bólem po¿egnaliœmy

Œ.P. Ksiêdza Pra³ata

ALOJZEGO KLONA

– wieloletniego proboszcza Parafii œw. Antoniego w Rybniku,
kap³ana „Solidarnoœci” rybnickiej

oraz Dziekana Dekanatu Rybnik - Centrum,
który w okresie stanu wojennego

niós³ pomoc internowanym, uwiêzionym oraz ich rodzinom.

Bóg zap³aæ!

Cz³onkowie NSZZ „Solidarnoœæ”
Miasta Rybnika oraz Ziemi Rybnickiej

18 tys...
... w ponad tylu skontrolowanych przez Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy firmach

stwierdzono nieprawid³owoœci. Ok. 36 tys. firm kontrolowano w drugiej po³o-
wie roku 2007 i 2008. Zatrudnionych by³o tam ³¹cznie ponad 2,4 mln osób.

Wœród najczêœciej ujawnianych nieprawid³owoœci by³y: niezg³oszenie lub
nieterminowe zg³oszenie do ubezpieczenia spo³ecznego, zatrudnienia bez pi-
semnej umowy o pracê oraz zawierania umów cywilnoprawnych w warun-
kach, gdy powinna byæ zawarta umowa o pracê. Nieprawid³owoœci dotyczy³y
te¿ podjêcia przez bezrobotnych zatrudnienia lub dzia³alnoœci bez powiadomie-
nia o tym w³aœciwego powiatowego urzêdu pracy.

Pañstwowa Inspekcja Pracy sformu³owa³a ponad 38 tys. wniosków zobo-
wi¹zuj¹cych do usuniêcia nieprawid³owoœci, które dotyczy³y przesz³o 300 tys.
osób.

W przypadku firm, zatrudniaj¹cych cudzoziemców, nieprawid³owoœci stwier-
dzono w co trzeciej z nich. W co dziesi¹tej z nich cudzoziemcy zatrudnieni byli
nielegalnie. PIP stwierdzi³a, ¿e w skontrolowanych firmach nielegalnie zatrud-
nionych by³o kilkaset cudzoziemców. Najwiêcej wœród nich by³o Ukraiñców,
Wietnamczyków, Mo³dowian, Rosjan i Chiñczyków.

Najwiêcej takich przypadków stwierdzono w województwach: wielkopol-
skim, ma³opolskim i dolnoœl¹skim. Nielegalne zatrudnienie dotyczy³o g³ównie
takich sektorów jak: przetwórstwo przemys³owe, handel i naprawy, budownic-
two, hotele i restauracje oraz rolnictwo i ³owiectwo.

BT Gliwice
11 marca gliwiccy zwi¹zkowcy z

"S" spotkali siê ze starost¹ Micha³em
Nieszporkiem. Zainteresowani byli
przede wszystkim informacjami na
temat poziomu bezrobocia w powie-
cie gliwickim oraz sytuacj¹ w zak³a-
dach pracy. Dyskusja ze starost¹ doty-
czy³a równie¿ inwestycji w 8 gminach
powiatu.

- Wiele uwagi poœwiêciliœmy inwe-
stycjom w szpitalach. S¹ one koniecz-
ne ze wzglêdu na obowi¹zek dostoso-
wania wyposa¿enia tych placówek do
standardów unijnych  - informuje Er-
nestyna Skonieczny, przewodnicz¹-
ca Terenowej Sekcji Problemowej
NSZZ "S" Gliwic i Powiatu Gliwic-
kiego.

BT Jastrzêbie Zdrój
Od kilku miesiêcy prezes jastrzêb-

skiego Przedsiêbiorstwa Gospodarki
Wodnej i Rekultywacji w bardzo per-
sonalny sposób odbiera wszelkie uwa-
gi zwi¹zkowców "S" dotycz¹ce nie-
prawid³owoœci w zak³adzie.

- W firmie podejmowane s¹ dzia³a-
nia przeciwko cz³onkom zwi¹zku. S¹
gorzej traktowani za to, ¿e maj¹ od-
wagê sygnalizowaæ wszelkie uchybie-
nia - mówi Danuta Jemio³o, kierow-
nik jastrzêbskiego BT.

BT Katowice
31 marca (we wtorek) w siedzibie

Œl¹sko-D¹browskiej "Solidarnoœci"
odbêdzie siê spotkanie poœwiêcone te-
matyce rent i emerytur z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych, w szcze-
gólnoœci emerytur pomostowych i gór-
niczych. - W spotkaniu wezm¹ udzia³
przedstawiciele rybnickiego oddzia³u
Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
oraz Jerzy Pó³torak, przedstawiciel
"Solidarnoœci" w Radzie Nadzorczej
ZUS - zapowiada Agnieszka Ordon,
kieruj¹ca BT w Katowicach. Zebranie
rozpocznie siê o godz. 9.30 w sali nr
235.

BT Zawiercie
Widmo zwolnienia lub codziennych

dojazdów do pracy w Czêstochowie
grozi zatrudnianym obecnie przez
spó³kê Intergos salowym z zawierciañ-
skiego szpitala. Ten bowiem nie p³aci
za sprz¹tanie, a jego dyrekcja unika
kontaktów z wystawianym do wiatru
kontrahentem. W efekcie Intergos za-
grozi³ wypowiedzeniem kontraktu
oraz egzekwowaniem zaleg³ych nale¿-
noœci na drodze s¹dowej.

- Sytuacja jest dramatyczna - przy-
znaje Ma³gorzata Grabowska, prze-
wodnicz¹ca "Solidarnoœci" Pracowni-
ków Ochrony Zdrowia w Zawierciu.
- Intergos wprost stwierdzi³, ¿e nie
mo¿e byæ dalej sponsorem zawierciañ-
skiego szpitala. Tylko, ¿e dla wiêkszo-
œci salowych oznacza to utratê pracy.
Przy zarobkach na poziomie p³acy mi-
nimalnej ma³o kogo bêdzie staæ na co-
dzienne dojazdy do Czêstochowy.

Jednoczeœnie min¹³ ju¿, zapisany w
pakcie socjalnym w momencie przej-
mowania salowych przez Intergos,
okres gwarancji ich zatrudnienia w za-
wierciañskim szpitalu. Tym samym za-
gro¿onych utrat¹ pracy jest 38 kobiet,
w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci zwi¹z-
kowców. Nic zatem dziwnego, ¿e pod-

Wieœci
z Biur Terenowych ZR

16 marca (Zabrze). W Domu Mu-
zyki i Tañca odby³a siê gala plebi-
scytu, podczas której uhonorowano
50 najbardziej wp³ywowych kobiet
województwa œl¹skiego. Wœród wy-
ró¿nionych znalaz³a siê Bo¿ena Bo-
rys-Szopa, doradca prezydenta Le-
cha Kaczyñskiego ds. spo³ecznych
i kontaktów ze zwi¹zkami zawodo-
wymi, wczeœniej G³ówna Inspektor
Pracy i wiceprzewodnicz¹ca Œl¹sko-
D¹browskiej "Solidarnoœci".  W ple-
biscycie najwiêcej g³osów zebra³a
senator Krystyna Bochenek.
Wœród wyró¿nionych kobiet znala-
z³y siê m.in. El¿bieta Bieñkowska
(minister rozwoju regionalnego),
Joanna Strzelec-£obodziñska (wi-
ceminister gospodarki), Ma³gorza-
ta Mañka-Szulik (prezydent Za-
brza) i biegaczka narciarska Justy-
na Kowalczyk.

***
9 marca (Gdañsk). Sekcja Krajo-
wa Przemys³u Okrêtowego NSZZ
"Solidarnoœæ" skierowa³a list otwar-
ty do Neelie Kroes, Komisarza ds.
Konkurencji przy KE. Zwi¹zkow-
cy z ¿alem przypominaj¹ pani ko-
misarz o sk³adanych przez ni¹ de-
klaracjach, z których wynika³o, ¿e
w sprawach polskich stoczni Komi-
sja Europejska wyka¿e du¿¹ ela-
stycznoœæ. Stoczniowcy oceniaj¹, ¿e
póŸniejsze dzia³ania i wypowiedzi
pani komisarz wskazuja na zaostrze-
nie jej stanowiska.

***
16 marca (Gliwice). Wiceminister
gospodarki Joanna Strzelec-£obo-
dziñska poinformow³a, ¿e Minister-
stwo Gospodarki przygotowuje za-
pytanie ofertowe do Banku Œwiato-
wego, dotycz¹ce mo¿liwoœci pozy-
skania funduszy m.in. na tzw. inwe-
stycje pocz¹tkowe w górnictwie. In-
westycje pocz¹tkowe s³u¿¹ zapew-
nieniu dostêpu do z³ó¿ wêgla, istot-
nych dla bezpieczeñstwa energe-
tycznego. Unijne prawo pozwala na
ich finansowanie z publicznych
œrodków. Jednak pieniêdzy na ten
cel nie przewidziano w bud¿ecie
pañstwa. - W tej chwili Departament
Górnictwa rozmawia z Bankiem
Œwiatowym na szczeblu bardzo ope-
racyjnym, przygotowuj¹c za³o¿enia
do zapytania ofertowego - powie-
dzia³a wiceminister. Nie sprecyzo-
wa³a jednak, kiedy zapytanie mo-
g³oby zostaæ formalnie skierowane
do banku.

***
16 marca (Warszawa). O aktywn¹
walkê z rosn¹cym bezrobociem za-
apelowa³ do rz¹du zastêpca prze-
wodnicz¹cego Komisji Polityki
Spo³ecznej i Rodziny Stanis³aw
Szwed (PiS). Na konferencji praso-
wej w Sejmie pose³ zarzuci³ gabi-
netowi PO-PSL zajmowanie siê sa-
mym sob¹, a nie walk¹ z bezrobo-
ciem. - Mia³y byæ konkrety - nie
mamy niczego, a sytuacja staje siê
dramatyczna w poszczególnych za-
k³adach pracy, w poszczególnych
miastach - mówi³ Szwed. Podkre-
œli³, ¿e 245 tys. osób straci³o pracê
w styczniu i lutym, a wzrost bezro-
bocia odnotowano we wszystkich
województwach. Oceni³, ¿e takiej
dynamiki wzrostu bezrobocia, jak w
styczniu, nie by³o od kilkunastu lat,
a sytuacja na rynku pracy bêdzie siê
pogarszaæ. Wed³ug PiS, rz¹d powi-
nien wprowadziæ instytucjê czêœcio-
wego bezrobocia. Pozwoli³oby to
firmom na zmniejszenie wymiaru
czasu pracy pracowników, np. do
pó³ etatu i pensji do 50 proc. - przy
równoczesnej rekompensacie czêœci
jego wynagrodzenia z funduszy pra-
cy. Pose³ PiS podkreœli³, ¿e najwa¿-
niejsze instrumenty le¿¹ teraz w rê-
kach rz¹du: powinien on przygoto-
waæ odpowiedni¹ "specustawê" na
czas kryzysu, która przewidywa³a-
by instrumenty skutecznej walki z
bezrobociem.

Krótko

czas spotkania z szefami spó³ki, wiêk-
szoœæ z nich mia³a ³zy w oczach.

- Bêdziemy podejmowaæ wszelkie
dzia³ania, ¿eby uratowaæ te miejsca
pracy i ca³y szpital, który bez salowych
po prostu nie mo¿e funkcjonowaæ -
mówi Ma³gorzata Benc, szefowa za-
wierciañskiego Biura Terenowego Œl¹-
sko-D¹browskiej "Solidarnoœci". -
Rozwi¹zaniem tego problemu musi siê
jednak zaj¹æ organ za³o¿ycielski.

Zwlekanie w p³aceniu Intergosowi,
bêd¹cemu zak³adem pracy chronionej,
sprawi³y np., ¿e szpital straci³ mo¿li-
woœæ odpisania prawie 800 tys. z³ z
PFRON. S³owem zamiast regulowaæ
faktury za sprz¹tanie, dyrekcja szpita-
la p³aci³a sk³adki, które mog³a odzy-
skaæ…

Po rozmowach najpierw z pracow-
nikami i zwi¹zkowcami, a nastêpnie z
przedstawicielami starostwa (to ono
jest organem za³o¿ycielskim) ustalo-
no, ¿e Intergos wstrzyma siê z egze-
kucj¹ swoich nale¿noœci i wypowie-
dzeniem kontraktu. Warunkiem jest
jednak zap³acenie przez szpital do 20
marca czêœci zaleg³oœci (300 tys. z³)
oraz zawarcia porozumienia o uregu-
lowaniu reszty d³ugu w ratach.

***
Wspólny pokój z radcami prawny-

mi, dostêpny tylko w dniach i godzi-
nach, gdy ci ostatni nie pracuj¹ zapro-
ponowano zak³adowej "Solidarnoœci"
w zawierciañskim Sanepidzie. Na w¹t-
pliwoœci zwi¹zkowców, ¿e jest to za-
pis co najmniej ma³o precyzyjny, od-
powiedziano, ¿e godziny i dni pracy
radców s¹ wywieszone na drzwiach
pokoju, a wpisanie w umowie konkret-
nego czasu korzystania ze zwi¹zkowej
siedziby "spowoduje koniecznoœæ pod-
pisania aneksów do umowy w przy-
padku zmiany godzin pracy radców".
Tyle tylko, ¿e radcy czasami pracuj¹
po godzinach, co skutecznie mo¿e dez-
organizowaæ zwi¹zkow¹ pracê.

- Ostatnio radczyni zosta³a dwie go-
dziny d³u¿ej- mówi Ma³gorzata Su-
person, przewodnicz¹ca "Solidarno-
œci" w zawierciañskim Sanepidzie. -
Na szczêœcie nie mia³am umówionych
spotkañ, ale równie dobrze pod drzwia-
mi móg³ czekaæ ca³y zarz¹d.

- Byæ mo¿e stoj¹ca pod drzwiami
przewodnicz¹ca powinna owin¹æ siê
flag¹ "Solidarnoœci", aby by³o wiado-
mo, ¿e w³aœnie pe³ni zwi¹zkowy dy-
¿ur, a nie czeka na s³u¿bow¹ poradê
prawn¹ - zastanawia siê Ma³gorzata
Benc, szefowa Biura Terenowego Œl¹-
sko-D¹browskiej "S" w Zawierciu. -
Komisja w Sanepidzie jest wprawdzie
ma³a, ale nie oznacza to, ¿e ma funk-
cjonowaæ na godziny.

Co ciekawe, dyrekcja, w wyjaœnia-
j¹cym piœmie z 2 marca stwierdzi³a,
¿e "czas udostêpnienia pokoju nr 5
wynosi 23 godz. na tydzieñ". Teore-
tycznie bowiem tyle ich pozostaje po
odliczeniu czasu pracy radców. Tyl-
ko, czy obronê praw pracowniczych
mo¿na ograniczaæ do kilku godzin
dziennie? Problem nie jest przy tym
teoretyczny. Brak mo¿liwoœci skorzy-
stania z siedziby zak³adowej "S"
oznacza bowiem np. k³opoty z dostê-
pem do zwi¹zkowych materia³ów i
dokumentacji.

(zaw)

Zwi¹zki zawodowe i organizacje pra-
codawców porozumia³y siê w sprawie
metod z³agodzenia skutków kryzysu.
Chc¹ ograniczyæ czas zatrudnienia na
podstawie terminowych umów o pracê
i wprowadziæ dop³aty do pensji.

Wyd³u¿enie okresów rozliczenio-
wych czasu pracy do 12 miesiêcy oraz
zwiêkszenie œrodków na œwiadczenia
socjalne to jedne z 13 propozycji ogra-
niczenia negatywnych konsekwencji
kryzysu gospodarczego, jakie partnerzy
spo³eczni przedstawi¹ rz¹dowi.

- Poprosiliœmy stronê rz¹dow¹ o opra-
cowanie prognozy skutków finanso-
wych takich zmian i przedstawienie
swojego stanowiska w trakcie obrad
Komisji Trójstronnej - mówi Henryka
Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan.

Jeœli cz³onkowie KT zawr¹ kompro-
mis, konieczne bêdzie opracowanie pro-
jektów nowelizacji ustaw (m.in. kodek-
su pracy) oraz ich uchwalenie w Sej-
mie. Mo¿liwe wiêc, ¿e na wejœcie w
¿ycie przepisów ³agodz¹cych skutki
kryzysu trzeba bêdzie poczekaæ jeszcze
co najmniej kilka miesiêcy.

Na liœcie 13 dzia³añ antykryzyso-
wych znalaz³y siê propozycje, nad któ-
rymi od ponad miesi¹ca dyskutowa³y

zwi¹zki zawodowe i pracodawcy oraz
rz¹d. Partnerzy spo³eczni zgodzili siê na
rozmowy z rz¹dem m.in. w sprawie
wprowadzenia subsydiów p³acowych
dla pracowników, którzy w okresie kry-
zysu zgodz¹ siê na zmniejszenie swo-
jego etatu i wynagrodzenia, wyd³u¿e-
nia okresów rozliczeniowych czasu pra-
cy, zmiany przepisów o dobie pracow-
niczej oraz ograniczenia mo¿liwoœci za-
wierania umów na czas okreœlony.

- Rozmawialiœmy o tym, czy np.
umowy terminowe mog¹ trwaæ mak-
symalnie 18, 24 czy 36 miesiêcy i na-
dal bêdziemy na ten temat dyskutowaæ
- zapewnia Zbigniew ̄ urek, wiceprze-
wodnicz¹cy Business Centre Club.

Lista zawiera te¿ nowe propozycje.
Jednym z dzia³añ antykryzysowych ma
byæ np. zwiêkszenie œrodków na œwiad-
czenia socjalne w zwi¹zku ze wzrostem
liczby osób zwalnianych z pracy oraz
wsparcie rodzin najubo¿szych dotkniê-
tych kryzysem.

- Sukcesem jest tak¿e zgoda na roz-
mowy w sprawie opracowania mecha-
nizmów, dziêki którym minimalna p³a-
ca za pracê osi¹gnie poziom 50 proc.
przeciêtnego wynagrodzenia - podkre-
œla Jan Guz, przewodnicz¹cy OPZZ.

Zawieranie umów na czas

okreœlony bêdzie ograniczone
(Gazeta Prawna, £ukasz Guza, 16 marca 2009 r,)



Komunikat

dla Komisji Zak³adowych
Komisje nieposiadaj¹ce numeru Regon i NIP oraz niesk³adaj¹ce
aktualnej ankiety informacyjnej, analizy sk³adek, nie otrzymaj¹
potwierdzenia rejestracji ZOZ i MOZ.
Ponadto przypominamy o ustawowych terminach sk³adania
sprawozdañ w urzêdach skarbowych.

Wa¿ne!

1. Decyduj¹c¹ dat¹ jest data podjêcia uchwa³y zatwierdza-
j¹cej sprawozdania (bilans, rachunek wyników, informa-
cja 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 podjêcia uchwa³y.

2. Je¿eli data podjêcia uchwa³y jest po 31 marca 2009 r.,
nale¿y sk³adaæ do 31 marca 2009 r. tylko CIT-8, CIT-8/O;
pozosta³e sprawozdania (bilans, rachunek wyników,
informacja dodatkowa) sk³ada siê do 10 dni od daty przy-
jêcia 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”

tel. 032 253-76-70
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Gdy jedni pracodawcy boleœnie
odczuwaj¹ skutki kryzysu i s¹
zmuszani do ograniczenia pro-
dukcji, inni bez skrupu³ów wy-
korzystuj¹ go do realizacji w³a-
snych celów, obni¿ki wynagro-
dzeñ i redukcji etatów. Najsku-
teczniejsz¹ ochron¹ przed taki-
mi dzia³aniami mo¿e byæ przy-
nale¿noœæ do organizacji zwi¹z-
kowej – podkreœlaj¹ zwi¹zkow-
cy ze Œl¹sko-D¹browskiej „So-
lidarnoœci”.

- Pracownicy, którzy nie zorgani-
zuj¹ siê w zwi¹zek zawodowy, sami
sobie odbieraj¹ mo¿liwoœæ pomocy -
mówi Krzysztof Hus z Biura ds.
Rozwoju i Szkoleñ Zwi¹zkowych
oraz Wspó³pracy Zagranicznej Zarz¹-
du Regionu. - Pracodawca nie mo¿e
zwolniæ pracownika bêd¹cego cz³on-
kiem zwi¹zku bez konsultacji z orga-
nizacj¹ zwi¹zkow¹, nawet je¿eli
zwolnienie ma charakter indywidu-
alny.

Konsultacje z pracodawc¹ zazwy-
czaj poprzedza rozmowa z pracow-
nikiem na temat rzeczywistych powo-
dów zwolnienia. Je¿eli nie wynikaj¹
one z przyczyn ekonomicznych,
zwi¹zek mo¿e skierowaæ sprawê do
s¹du pracy lub przeprowadziæ nego-
cjacje z pracodawc¹ w imieniu pra-
cownika.

Istnienie zwi¹zku ma równie¿ de-
cyduj¹ce znaczenie podczas zwolnieñ
grupowych. Przede wszystkim obli-
guje pracodawcê do podjêcia nego-
cjacji na temat warunków odejœæ,
wysokoœci odpraw, szkoleñ czy prze-
kwalifikowañ. - Pracodawcy, którzy
nie s¹ naciskani przez zwi¹zki zawo-
dowe, robi¹ w tej sferze co chc¹ -

podkreœla Krzysztof Hus. Zanim jed-
nak dojdzie do negocjacji warunków
zwolnieñ grupowych zwi¹zkowcy
mog¹ sprawdziæ, czy rzeczywiœcie
wynikaj¹ one z przes³anek ekono-
micznych.

Policjanci, górnicy
i nauczyciele

Kilka dni temu opublikowano
najnowsze wyniki badania prze-
prowadzonego przez CBOS, z
którego wynika, ¿e w ci¹gu
dwóch ostatnich miesiêcy do
zwi¹zków zawodowych zapisa-
³o siê  15 tys. pracowników.

Tylko do NSZZ Policjantów w
ostatnich tygodniach zapisa³o siê oko-
³o tysi¹ca m³odych funkcjonariuszy.
Najprawdopodobniej jest to efekt za-
powiedzianej przez ministra Schety-
nê reformy emerytur, niekorzystnej
dla s³u¿b mundurowych.

Kilka tysiêcy nowych cz³onków
wst¹pi³o te¿ do zwi¹zków w sektorze
paliwowo-energetycznym. Przyna-
le¿noœæ zwi¹zkowa roœnie nawet w
kopalniach, w których uzwi¹zkowie-
nie i tak zawsze by³o bardzo wyso-
kie. - To fenomen - potwierdza Wal-
demar Sopata, przewodnicz¹cy "So-
lidarnoœci" w Zak³adzie Górniczym
"Sobieski" w Jaworznie. - W lutym
do "Solidarnoœci" zapisa³o siê 36
osób. W marcu ju¿ 9.

 "Solidarnoœæ" jest najwiêkszym
zwi¹zkiem zawodowym dzia³aj¹cym
w tej firmie. - W ci¹gu trzech lat de-
klaracjê zwi¹zkow¹ wype³ni³o oko³o
500 pracowników - dodaje Sopata.

Do zwi¹zków zapisuj¹ siê te¿ na-
uczyciele. - Jeszcze nie zebraliœmy

dok³adnych danych z ca³ej Polski, ale
wci¹¿ docieraj¹ do nas sygna³y, z wie-
lu komisji, tak¿e spoza naszej Sekcji,
¿e na nauczycieli pad³ strach - mówi
przewodnicz¹cy Regionalnego Se-
kretariatu Nauki i Oœwiaty NSZZ
"Solidarnoœæ Les³aw Ordon. - Przy-
nale¿noœæ zwi¹zkowa jest jednym ze

sposobów ubezpieczenia siê na wy-
padek problemów.

Ordon przypomina, ¿e w ci¹gu
dwóch najbli¿szych lat, iloœæ miejsc
pracy w oœwiacie zmniejszy siê z
dwóch powodów: utrzymuj¹cego siê
ni¿u, który wkracza ju¿ do szkó³ œred-
nich i zmian w Karcie Nauczyciela. -
Ostatnie zmiany w Karcie Nauczy-
ciela z grudnia 2008 r. spowoduj¹
zmniejszenie iloœci godzin i dodatko-
we zwolnienia. W skali kraju mo¿e
to byæ nawet 20 tys. etatów mniej -
dodaje Les³aw Ordon.

Twoja firma znajduje siê w co-
raz trudniejszej sytuacji? Praco-
dawca rozpocz¹³ zwolnienia? Nie
wpadaj w panikê. Pamiêtaj, ¿e nie
mo¿na zwolniæ:
- Pracownika przebywaj¹cego na

zwolnieniu lekarskim.
Przez wiele lat codziennie przycho-

dzi³eœ do pracy? Zapomina³eœ o swo-
im zdrowiu? Ci¹gle t³umaczy³eœ siê
brakiem czasu i obowi¹zkowoœci¹.
Wydawa³o ci siê, ¿e bez ciebie firma
upadnie? Badania, mo¿e nawet pla-
nowany zabieg, przek³ada³eœ w nie-
skoñczonoœæ? Mo¿e nadszed³ czas,
¿eby ten b³¹d naprawiæ. Pomyœl o
tym. Zdrowie jest przecie¿ najwa¿-
niejsze.
- Kobiety w ci¹¿y i przebywaj¹-

cej na urlopie macierzyñskim
Czas biegnie nieub³aganie, zegara

biologicznego nie da siê oszukaæ. Do
tej pory myœla³aœ o tylko o w³asnej
karierze? Mo¿e ju¿ d³u¿ej nie powin-
naœ odk³adaæ decyzji o macierzyñ-
stwie.
- Kobiety na urlopie wychowaw-

czym
Pamiêtaj, ¿e czas, który poœwiêcisz

w³asnemu dziecku, zw³aszcza ma³e-
mu, nigdy nie bêdzie stracony i w
przysz³oœci na pewno zaowocuje.
- Pracownika na urlopie bezp³at-

nym
Wprawdzie nie dostajesz wynagro-

dzenia, a twój zak³ad nie p³aci za Cie-
bie sk³adek, to jednak nie mo¿esz w
tym czasie zostaæ zwolniony.
- Spo³ecznego Inspektora Pracy

Czy  twój pracodawca na pewno
przestrzega wszystkich zasad bezpie-
czeñstwa i higieny pracy? Zostañ
Spo³ecznym Inspektorem Pracy. Twój
stosunek pracy bêdzie wtedy chronio-
ny.

- Dzia³aczy zwi¹zkowych, wska-
zanych przez Komisjê Zak³a-
dow¹ (w zale¿noœci od wielkoœci
organizacji zwi¹zkowej, najczê-
œciej jest to przewodnicz¹cy)

- Cz³onka Rady Pracowników
Dziêki objêciu ochron¹ cz³onkowie

Rad Pracowników mog¹ skuteczniej
zaanga¿owaæ siê w swoje obowi¹zki.
- Cz³onka Europejskiej Rady Za-

k³adowej
Pracujesz w miêdzynarodowym

koncernie? Mo¿esz zaanga¿owaæ siê
w prace ERZ i nawi¹zaæ kontakty ze
zwi¹zkowcami z innych zak³adów w
Europie.
- Œwiadka w procesie o mobbing,

nawet je¿eli jest on zatrudniony na
podstawie umowy na czas okre-
œlony. To jeden z najnowszych za-
pisów znajduj¹cych siê w Kodek-
sie pracy.

- Pracownika, któremu pozosta-
³y cztery lata do ukoñczenia wie-

Ubezpieczenie na wypadek problemów
Wymuszaj¹ gorsze warunki

Zdaniem przewodnicz¹cego Sek-
cji Krajowej Pracowników Handlu
NSZZ "Solidarnoœæ" Alfreda Buja-
ry, w wielu placówkach handlowych
sytuacja jest coraz trudniejsza, a pra-
codawcy wymuszaj¹ na pracowni-
kach przyjêcie gorszych warunki

pracy i p³acy. - W obawie przed utrat¹
zatrudnienia pracownicy godz¹ siê

na wyd³u¿enie godzin pracy, zamro-
¿enie wynagrodzenia, nie upominaj¹
siê o pieni¹dze za godziny nadlicz-
bowe - dodaje Bujara. - Takim prak-
tykom mo¿e siê przeciwstawiæ tyl-
ko silny zwi¹zek.

Krzysztof Hus podkreœla, ¿e oso-
by zatrudnione w ma³ych firmach,
mog¹ siê organizowaæ przy Biurach
Terenowych NSZZ "Solidarnoœæ".
Tak¹ szansê stworzy³a uchwa³a nr 6
w sprawie tworzenia terenowych or-
ganizacji zwi¹zkowych oraz wybo-
ru ich w³adz, podjêta przez XVII
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ
"Solidarnoœæ".

- Chcielibyœmy, ¿eby pracownicy
ma³ych zak³adów zaczêli siê organi-
zowaæ, bêdziemy tworzyli dla nich
komisje œrodowiskowe, której póŸ-
niej powinny zostaæ przekszta³cone
w Miêdzyzak³adowe Organizacje
Zwi¹zkowej NSZZ "Solidarnoœæ" -
dodaje Krzysztof Hus i podkreœla, ¿e
dla kierowników Biur Terenowych
zorganizowane zostanie szkolenie na
ten temat. Wiêcej w kolejnych nu-
merach TŒD.

Agnieszka Konieczny

ku emerytalnego
- Radnego
- Pos³a
- Senatora
- Pracownika s³u¿by cywilnej

W przypadku zwolnienia grupowe-
go, kr¹g osób szczególnie chronio-
nych znacznie siê zawê¿a.

Osoby, które w swoim zak³a-
dzie pracy chc¹ za³o¿yæ zwi¹zek
zawodowy mog¹ kontaktowaæ
siê z pracownikami Zarz¹du Re-
gionu Œl¹sko-D¹browskiego
NSZZ "Solidarnoœæ":
• Robertem Odyjasem: nr tel.

603 661 200
• Danielem Jarominem: nr tel.

693 410 836

Kryzys? Obroñ siê przed zwolnieniem

Urlop macierzyñski, tacierzyñski lub wychowawczy
to bezpieczny sposób na przeczekanie kryzysu w firmie

Osobom, które otrzyma³y wy-
powiedzenia, do momentu ustania
stosunku pracy przys³uguj¹ takie
same prawa, jak osobom zatrud-
nionym, w³¹cznie z prawem do za-
si³ku chorobowego. Je¿eli wiêc
pracownik przebywaj¹cy na wy-
powiedzeniu zachoruje przed usta-
niem stosunku pracy, to przez szeœæ
miesiêcy mo¿e otrzymywaæ zasi-
³ek chorobowy w wysokoœci 80
proc. miesiêcznego wynagrodze-
nia, nawet jeœli jego umowa o pra-
cê zostanie rozwi¹zana.
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Przez dwie godziny podczas
porannej zmiany strajkowali
górnicy z 18 kopalñ Kompa-
nii Wêglowej.

Protest to efekt fiaska mediacji
p³acowych w koncernie, toczonych
w obecnoœci mediatora Piotra Ku-
szyka.- Jest du¿y nacisk politycz-
ny ze strony rz¹du, by nie dopu-
œciæ do zawarcia porozumienia w
Kompanii. Porozumienie z zarz¹-
dem KW nie jest mo¿liwe, ponie-
wa¿ rz¹d zdecydowa³, ¿e w tym
roku w spó³kach Skarbu Pañstwa
nie bêdzie podwy¿ek wynagrodzeñ
- komentuje Dominik Kolorz, szef
górniczej "Solidarnoœci".

Podczas masówek organizowa-
nych w trakcie protestu zwi¹zko-
wi liderzy przekonywali za³ogi, ¿e
nie mo¿na poprawiaæ kondycji fir-
my, oszczêdzaj¹c na jej pracowni-
kach i ich rodzinach. Przypomnie-
li, ¿e zarz¹d Kompanii dosta³ bli-
sko 7-procentow¹ podwy¿kê, po-
dobno "w œwietle prawa".

- Dlaczego zarz¹d Kompanii nie
chce w œwietle prawa przyznaæ pra-
cownikom podwy¿ek, zgodnych z
ustaw¹ i rozporz¹dzeniem wyda-
nym przez ten sam rz¹d, którego
przedstawiciele wynagrodzili za-
rz¹d? Prawo nie jest równe dla
wszystkich. Inaczej traktuje siê
zarz¹dy spó³ek, a inaczej marnie
op³acane za³ogi górnicze! - mówio-
no podczas masówek.

Zarz¹d proponuje
poni¿ej inflacji

Komitet Protestacyjno-Strajko-
wy, w sk³ad którego wchodz¹
wszystkie organizacje zwi¹zkowe,
domaga siê podwy¿szenia stawki
osobistego zaszeregowania o 6
proc. od marca 2009 r., wzrostu sta-
³ej dop³aty do przepracowanej
dniówki o 10 z³ dla ka¿dego upraw-

nionego od lutego br. oraz wyrów-
nania deputatu wêglowego do wy-

sokoœci 8 ton dla wszystkich pra-
cowników Kompanii. Tymczasem
zarz¹d koncernu po ostatnich ne-
gocjacjach zaoferowa³ zaledwie
podwy¿ki o 1,14 proc.

W ocenie strony zwi¹zkowej,
obecna sytuacja ekonomiczna spó³-
ki, jak i za³o¿enia przyjêtego przez
radê nadzorcz¹ KW planu tech-
niczno-ekonomicznego na 2009 r.
pozwalaj¹ na spe³nienie ¿¹dañ p³a-
cowych wysuwanych przez orga-
nizacje zwi¹zkowe, bez zagro¿enia
stabilnoœci gospodarczej koncernu.

W trakcie pierwszych mediacji
zarz¹d podtrzyma³ wolê zamro¿e-
nia przeciêtnego miesiêcznego
wynagrodzenia w KW na poziomie
z 2008 roku. Podczas kolejnych
zaproponowa³ przyznanie dodat-
ków gwarantowanych do dniówek
przepracowanych od 1 marca br.,
w wys. od 4 do 10 z³, w zale¿noœci
od stanowisk pracy. Dodatkowo
wprowadzi³ zarz¹dzenie, na mocy

- Zarz¹d Katowickiego Hol-
dingu Wêglowego odmawia
stronie zwi¹zkowej dostêpu
do pe³nej dokumentacji, któ-
ra da³aby obraz, jaka jest rze-
czywista sytuacja ekono-
miczna spó³ki – informuj¹
zwi¹zkowcy „Solidarnoœci”
z KHW.

Na pocz¹tku roku zarz¹d przed-
stawi³ stronie zwi¹zkowej, plan
ekonomiczno-techniczny na 2009
r., w okrojonym kszta³cie. Zwi¹z-
kowcy dowiedzieli siê wy³¹cznie,
¿e plan zak³ada 8-procentowe pod-
wy¿ki dla za³óg kopalñ i zysk spó³-
ki netto w br. na  poziomie 156 mln
z³. Jednak z posiadanych przez nich
informacji wynika, ¿e ostatecznie
plan zosta³ zmieniony, a z jego
now¹ wersj¹, zatwierdzon¹ przez
radê nadzorcz¹, nie zostali zapo-
znani..

Zwa¿ywszy na kryzys wydoby-
cia wêgla w Holdingu, zwi¹zkow-

ców satysfakcjonowa³y przedsta-
wione przez zarz¹d cyfry. Na Ze-
spole Trójstronnym ds. bezpie-
czeñstwa socjalnego górników za-
wnioskowali o realizacj¹ 8- pro-
centowych podwy¿ek p³ac w
pierwszej po³owie roku i oœwiad-
czyli, ¿e w drugim pó³roczu za-
mierzaj¹ negocjowaæ z zarz¹dem
dalszy wzrost wynagrodzeñ dla
pracowników KHW.

Teraz, z nieoficjalnych jeszcze
Ÿróde³, zwi¹zkowcy "S" dowie-
dzieli siê, ¿e kieruj¹cy Holdingiem
wprowadzili zarz¹dzenie, zgodnie
z którym, w 2009 r. wynagrodze-
nia w KHW zostan¹ utrzymane na
poziomie p³ac z 2008 r. W przy-
padku poprawy sytuacji ekono-
micznej spó³ki, zarz¹d nie wyklu-
cza rozpoczêcia rozmów p³aco-
wych w drugiej po³owie 2009 r.

- Pod wzglêdem wydobycia sy-
tuacja w KHW jest nieprawdopo-
dobnie trudna. Nie realizowany
jest plan techniczno-ekonomicz-

którego, w tym roku wskaŸnik
wzrostu wynagrodzeñ w spó³ce

wynosi 1,14 proc. Zwi¹zkowcy
pocz¹tkowo domagali siê wskaŸ-
nika na poziomie 10 proc. w po-
staci ró¿nych œwiadczeñ. Mimo, ¿e
znacznie zmniejszyli swoje ¿¹da-
nie, stronom nie uda³o siê osi¹gn¹æ
porozumienia.

S¹ pieni¹dze na podwy¿ki
Zwi¹zkowców nie przekona³y

t³umaczenia prezesa Kompanii, ¿e
sytuacja na rynkach zbytu wêgla
jest fatalna. Udokumentowali rów-
nie¿, ¿e przedstawione im koszty
funkcjonowania Kompanii zosta³y
przeszacowane, o co najmniej 25
proc., i s¹ wy¿sze w stosunku do
2008 r. o ok.1 mld z³. Mimo ich
¿¹dañ, zarz¹d nie przedstawi³
szczegó³owej analizy tzw. pozosta-
³ych kosztów materia³owego za-
bezpieczenia produkcji. Strona
zwi¹zkowa zarzuci³a zarz¹dzaj¹-
cym Kompani¹ ewidentny brak
panowania nad spó³k¹.

Strajk ostrzegawczy w Kompanii Wêglowej

ny. W jego za³o¿eniach wydoby-
cie mia³o odbywaæ siê od ponie-
dzia³ku do pi¹tku, a w tej chwili,
aby choæ trochê nadgoniæ plan,
górnicy wydobywaj¹ wêgiel w
soboty i niedziele. - mówi Ry-
szard Baczyñski, przewodnicz¹-
cy "S" w KHW.

Przewodnicz¹cy informuje rów-
nie¿ o problemach ze zbytem su-
rowca. Elektrownie odmówi³y od-
bioru oko³o 400 tys. ton wêgla.
Jego sk³adowanie na przykopalnia-
nych zwa³ach kosztuje ok. 12 gr.
od ka¿dej tony miesiêcznie. Ale
problem w tym, ¿e place zwa³owe
nie s¹ na tyle du¿e, by zmieœci³ siê
na nich nie odbierany z kopalni
surowiec.

Sytuacja w spó³ce i zwi¹zane z
ni¹ ewentualne zwi¹zkowe dzia³a-
nia bêd¹ tematami spotkania
zwi¹zkowców "S"z KHW, które
odbêdzie siê w tym tygodniu.

Beata Gajdziszewska

Coraz bardziej nerwowa at-
mosfera panuje w Jastrzêb-
skiej Spó³ce Wêglowej, gdzie
zarz¹d zdecydowa³ o obni¿e-
niu pracownikomwynagro-
dzeñ.

Fundusz wynagrodzeñ w spó³ce
zmniejszony zosta³ o 63 mln, czyli
3,1 proc. w stosunku do ubieg³ego
roku. Zniesione zosta³y, funkcjonu-
j¹ce dotychczas w spó³ce, inne ele-
menty wynagradzania m.in. jedno-
razowe premie.

- Ta decyzja jest niezgodna z
ustaw¹ o negocjacyjnym kszta³to-
waniu wynagrodzeñ. Zarz¹d nie
okreœli³ wskaŸnika wynagrodzeñ,
a tylko wartoœæ dniówki. - wyja-
œniaj¹ zwi¹zkowcy "S", którzy roz-
wa¿aj¹ mo¿liwoœæ rozpoczêcia
sporu zbiorowego z zarz¹dem

Podjête decyzjê p³acowe prezes
spó³ki t³umaczy m.in. pogarszaj¹c¹
siê sytuacj¹ ekonomiczno-finan-
sow¹ JSW, wynikaj¹c¹ z ograni-
czenia produkcji stali, co w konse-
kwencji doprowadzi³o do zmniej-
szenia zapotrzebowania na wêgiel
koksuj¹cy, a tak¿e koniecznoœci¹
utrzymania poziomu produkcji,
gwarantuj¹cego utrzymanie za-
trudnienia.

W zarz¹dzeniu ustalony zosta³
wskaŸnik przyrostu przeciêtnego
miesiêcznego wynagrodzenia, któ-
ry bêdzie rezultatem realizacji po-
lityki p³acowej, polegaj¹cej na
utrzymaniu wynagrodzenia za
dniówkê przepracowan¹ w dni ro-
bocze na poziomie uzyskanym w
ostatnich 4 miesi¹cach 2008 r. Za-
rz¹d zobowi¹za³ dyrektorów ko-
palñ do utrzymania wartoœci
dniówki przepracowanej w dni ro-
bocze na poziomie nie wy¿szym,

ni¿ w ub. roku oraz do ogranicze-
nia iloœci dniówek, przepracowa-
nych w dni wolne od pracy.

- Nie mamy ¿adnej wiedzy na
temat sytuacji ekonomicznej firmy,
bo zarz¹d nie udostêpnia nam ¿ad-
nych dokumentów. Bez tego nego-
cjacje p³acowe nie maj¹ sensu. Z
pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ twier-
dzê, ¿e pracodawca manipuluje
wynikiem ekonomicznym spó³ki.
¯eby za grudzieñ ub. r. wykazaæ
minus, to przesun¹³ na rezerwê 80
mln netto z wypracowanego zysku
za ten miesi¹c. Uwa¿amy, ¿e za-
rz¹d JSW sam robi kryzys - mówi
S³awomir Koz³owski, przewodni-
cz¹cy "S" w JSW.

Reprezentacja zwi¹zków zawo-
dowych otrzyma³a równie¿ ofi-
cjaln¹ informacjê, ¿e zarz¹d JSW,
dzia³aj¹c na podstawie zmian do-
konanych w statucie spó³ki, planu-
je przejêcie przez ni¹, od 1 maja
br., wszystkich zak³adów JSW i ich
pracowników w trybie art. 23' Kp,
zgodnie z którym po roku prze-
stan¹ ich chroniæ uk³ady zbiorowe
pracy.

W zwi¹zku z ³amaniem przez
zarz¹d JSW prawa pracy, "S" za-
mierza wyst¹piæ do PIP o przepro-
wadzenie kontroli w spó³ce.

- Mamy doczynienia z m.in. na-
ruszeniem ustawy o zwi¹zkach za-
wodowych i ustawy o informowa-
niu pracowników, z naruszeniem
art. 9 Kodeksu pracy oraz ustawy
o negocjacyjnym kszta³towaniu
wynagrodzeñ. Je¿eli kontrola PIP
udokumentuje te nieprawid³owo-
œci, to rozwa¿ymy mo¿liwoœæ po-
informowania o nich prokuraturê -
informuje S³awomir Koz³owski.

Beata Gajdziszewska

Zarz¹d JSW

sam robi kryzys

Trudna sytuacja w Holdingu

Podczas dwugodzinnego strajku górnicy uczestniczyli w masówkach

- Je¿eli w Kompani s¹ ludzie,
którzy lekk¹ rêk¹ wydaj¹ kilkaset

milionów na ca³-
kowicie nieuza-
sadnione koszty,
to nasuwa siê py-
tanie: po co oni
jeszcze tam pra-
cuj¹. Okazuje siê,
¿e s¹ elementy,
za które spó³ka
p³aci dro¿ej, ni¿
w zesz³ym roku,
mimo, ¿e w tym
roku ich ceny
zmala³y. W ta-
kich kosztach za-
oszczêdziæ mo¿-
na ok. 300 mln
z³, a my bijemy
siê o 100 mln -
k o m e n t u j ¹
zwi¹zkowcy, któ-
rzy w trakcie me-

diacji wskazali równie¿, ¿e pro-
gnozowany wynik ekonomiczny

spó³ki, za ostatnie dwa miesi¹ce,
jest o kilkanaœcie mln wy¿szy, ni¿
za³o¿ony w planie techniczno-
ekonomicznym.

Strona zwi¹zkowa ju¿ zapowia-
da dalsze protesty, w³¹cznie ze
strajkiem generalnym, je¿eli ko-
lejne mediacje nie doprowadz¹ do
podpisania porozumienia. - Liczy-
my siê z frontalnym atakiem na
górników - przyznaje Dominik
Kolorz. - Oto "ca³a Polska jest w
kryzysie, ludzie trac¹ pracê, a gór-
nicy chc¹ podwy¿ek". Ale nie daj-
my siê zwariowaæ. Doskonale ro-
zumiemy problemy wynikaj¹ce z
kryzysu, lecz nie mo¿na dopuœciæ
do takich skrajnych sytuacji, ¿e
norm¹ w tym kraju bêdzie zwal-
nianie ludzi z pracy i obni¿anie
wynagrodzeñ, bez wzglêdu na rze-
czywist¹ sytuacjê gospodarcz¹
przedsiêbiorstw.

Beata Gajdziszewska
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Niepowodzeniem zakoñczy³y
siê kolejne negocjacje z udzia-
³em mediatora w Delphi Polska
Automotive Systems w Ty-
chach. Zwi¹zkowcy zapowie-
dzieli dwugodzinny strajk
ostrzegawczy.

Akcja zaplanowana zosta³a na 18
marca. - Strajk rozpocznie siê o go-
dzinie 12.00 - zapowiada Grzegorz
Zmuda, przewodnicz¹cy zak³adowej
"Solidarnoœci".

Od kilku tygodni w spó³ce trwa
spór zbiorowy, pracownicy i zwi¹z-
kowcy domagaj¹ siê przede wszyst-
kim podwy¿ek wynagrodzeñ. - Pod-
czas negocjacji pracodawca zapropo-
nowa³ 3,3 proc. podwy¿ki, co znacz-
nie odbiega³o od naszych postulatów

- wyjaœnia Grzegorz Zmuda. - Nie
mogliœmy siê zgodziæ, poniewa¿ do-
wiedzieliœmy siê, ¿e w Delphi w Gli-
wicach, gdzie profil produkcji jest taki
sam, wynagrodzenia s¹ wy¿sze.

Dezaprobatê strony zwi¹zkowej
wywo³a³a równie¿ propozycja praco-
dawcy dotycz¹ca 13-tej pensji, wy-
p³aconej w formie premii œwi¹tecz-
nej. - Nie zosta³y podane ¿adne wa-
runki, od których premia mia³aby za-
le¿eæ - dodaje przewodnicz¹cy zak³a-
dowej "S". W kwestii wysokoœci naj-
ni¿szej stawki godzinowej, stronom
równie¿ nie uda³o siê dojœæ do poro-
zumienia.

Grzegorz Zmuda podkreœla, ¿e fia-
sko negocjacji podgrza³o atmosferê w
firmie, a pracownicy s¹ coraz bardziej
zdeterminowani i rozgoryczeni.   ak

„Solidarnoœæ” i pozosta³e
zwi¹zki zawodowe oraz pra-
codawcy przedstawi¹ wkrót-
ce rz¹dowi wspólny pakiet
dzia³añ antykryzysowych.

Zawiera on rozwi¹zania na czas
kryzysu w obszarze wynagrodzeñ
i œwiadczeñ socjalnych, polityki
gospodarczej oraz w obszarze sto-
sunków pracy. Kolejnym krokiem
bêdzie zaproszenie strony rz¹do-
wej do negocjacji w ramach Ko-
misji Trójstronnej nad wprowadze-
niem w ¿ycie tego pakietu rozwi¹-
zañ.

Spotkanie w tej sprawie odby³o
siê w zesz³ym tygodniu ju¿ w War-
szawie. Tematy pakietu zosta³y ju¿
ustalone. -  Pakiet stanowi spójn¹
ca³oœæ, która powinna znaleŸæ siê
w specjalnej ustawie obowi¹zuj¹-
cej na czas kryzysu. Przedmiotem
dalszych negocjacji bêd¹ zarówno
Ÿród³a finansowania, jak i meryto-
ryczny kszta³t poszczególnych roz-
wi¹zañ. Teraz najwa¿niejszy ruch
jest po stronie rz¹du, który musi
znaleŸæ sposób na jak najszybsze
wprowadzenie w ¿ycie wypraco-
wanego w autonomicznym dialo-
gu antykryzysowego pakietu dzia-
³añ - mówi Janusz Œniadek, Prze-
wodnicz¹cy NSZZ   "Solidarnoœæ".

Zdaniem "Solidarnoœci", zapro-
ponowany pakiet dzia³añ powinien
znaleŸæ siê w jednej "ustawie kry-
zysowej" na czas okreœlony, po to
aby unikn¹æ nadu¿ywania trudnej
sytuacji kryzysu dla wprowadzenia
na sta³e regulacji, nie do zaakcep-

towania lub niekoniecznych w nor-
malnej sytuacji. Powinna byæ ona
skierowana zarówno do przedsiê-
biorstw, jak i pracowników.

NSZZ "Solidarnoœæ" proponuje
m.in. uruchomienie dodatkowych
Ÿróde³ finansowania wynagrodzeñ
za czas przestojów, zmniejszenie
stawki VAT na podstawowe arty-
ku³y ¿ywnoœciowe, podniesienie
kwoty wolnej od podatku dla naj-
mniej zarabiaj¹cych, wprowadze-
nie niezbêdnych u³atwieñ umo¿li-
wiaj¹cych szybsze wykorzystanie

funduszy unijnych, stabilizacjê za-
trudnienia poprzez ograniczenie
zawierania umów na czas okreœlo-
ny, zwolnienie z podatku dochodo-
wego od osób fizycznych pomocy
socjalnej realizowanej w formie
bonów uprawniaj¹cych do ich wy-
miany na towary lub us³ugi w tym
tzw. bonów towarowych czy wy-
pracowanie w minimalnym wyna-
grodzeniu mechanizmów osi¹gniê-
cia poziomu 50 proc. przeciêtnego
wynagrodzenia.

Dzia³ Informacji KK

W fabryce Opla w Gliwicach
bêd¹ przymusowe zwolnienia.
Pracê mo¿e straciæ oko³o 250
osób, najprawdopodobniej bêd¹
to byli pracownicy spó³ki SCG,
którzy zostali przyjêci do Opla na
podstawie art. 231 KP. Nie wyklu-
czone s¹ te¿ inne scenariusze.

Procedura zwolnieñ grupowych roz-
poczê³a siê 1 marca br., wiêc czasu na
negocjacje warunków odejœæ pozosta-
³o ju¿ niewiele. Tymczasem stanowi-
ska zwi¹zków zawodowych i dyrekcji
tak bardzo siê ró¿ni¹, ¿e trudno bêdzie
wypracowaæ porozumienie.

- Za¿¹daliœmy odpraw w wysokoœci
12 miesiêcznych wynagrodzeñ. Praco-
dawca zapowiedzia³, ¿e wszystko, co
mo¿e daæ, to jedna ponadkodeksowa

odprawa - relacjonuje przebieg nego-
cjacji Grzegorz Bacia z zak³adowej
"Solidarnoœci". Zwi¹zkowcy zapowia-
daj¹, ¿e nie mog¹ zgodziæ siê na tak¹
propozycjê. - Dzisiaj dotyczy ona 250
by³ych pracowników SCG, jutro mo¿e
obj¹æ wszystkich pracowników Opla -
dodaje Grzegorz Bacia.

Przejmuj¹c pracowników spó³ki
SCG na podstawie art. 23' Kodeksu pra-
cy, pracodawca zapowiada³, ¿e robi to,
by ratowaæ miejsca pracy dla d³ugolet-
nich pracowników Opla. Zamiaru zwol-
nienia ich nie ukrywa³ od samego po-
cz¹tku. W tej chwili przejêci pracowni-
cy nie œwiadcz¹ pracy. Zachowuj¹c pra-
wo do wynagrodzenia pozostaj¹ w
domu. - Dla nas przejêcie tych pracow-

ników oznacza, ¿e s¹ oni pracownika-
mi Opla, a 65 proc. z nich to cz³onko-
wie naszego zwi¹zku i dlatego w ich
imieniu prowadzimy negocjacje warun-
ków odjeœæ - podkreœla Bacia. - Sytu-
acja jest bardzo trudna, ale zarz¹d spó³-
ki zapowiedzia³, ¿e zatrudni³ firmê Work
Service, która ma pomóc zwalnianym
w znalezieniu pracy i dope³nieniu for-
malnoœci.

Zwi¹zkowcy z "Solidarnoœci" pod-
kreœlaj¹, ¿e przymusowe zwolnienia s¹
dla nich nie do zaakceptowania, nawet
je¿eli dotycz¹ pracowników przejêtej
spó³ki i chcieliby doprowadziæ do wpro-
wadzenia programu dobrowolnych
odejœæ. Tym bardziej, ¿e w General
Motors w dalszym ci¹gu obowi¹zuje
Europejskie Porozumienie Ramowe o
nie zwalnianiu pracowników i nieza-

mykaniu fabryk w Europie. - Dokument
zosta³ podpisany przez zarz¹d GM Eu-
rope i Europejskie Forum reprezentu-
j¹ce wszystkie zwi¹zki zawodowe dzia-
³aj¹ce w zak³adach GM w Europie -
dodaje Bacia. Do tej pory w Gliwicach
rzeczywiœcie nie by³o przymusowych
zwolnieñ, a program dobrowolnych
odejœæ przeprowadzony zosta³ w stycz-
niu br. Skorzysta³y z niego 104 osoby.

Jednak wprowadzenie, po raz kolej-
ny, takiego programu bêdzie oznacza-
³o, ¿e zechc¹ skorzystaæ z niego nie tyl-
ko byli pracownicy spó³ki SCG, ale
równie¿ doœwiadczeni i wykwalifiko-
wani pracownicy Opla. A to w przy-
sz³oœci mo¿e przynieœæ negatywne kon-
sekwencje.          Agnieszka Konieczny

Rozwi¹zaniem, dla znajduj¹cej
siê w dramatycznej sytuacji
ekonomiczno-finansowej Huty
Cynku Miasteczko Œl¹skie
w Tarnowskich Górach mo¿e
siê okazaæ jej fuzja z Zak³ada-
mi Górniczo-Hutniczymi „Bo-
les³aw” w Bukownie. Ka¿da
zachowa odrêbn¹ to¿samoœæ.

Tak¹ propozycjê wysunê³a stro-
na rz¹dowa w trakcie obrad robo-
czego zespo³u ds. bran¿y cynku i
o³owiu, któremu przewodniczy wi-
ceminister gospodarki Joanna
Strzelec-£obodziñska. Obie firmy
zosta³y zobligowane do przedsta-
wienia swoich strategii na przy-
sz³oœæ, które zostan¹ poddane eks-
perckiej analizie.

W posiedzeniu, zorganizowa-
nym w Ministerstwie Gospodarki,
uczestniczy³a delegacja w³adz sa-
morz¹dowych Powiatu Tarnogór-
skiego, przedstawiciele zarz¹du
huty oraz strona zwi¹zkowa.

Przedstawiciele rz¹du zaakcep-
towali zawarte wczeœniej porozu-
mienie pomiêdzy hut¹ a ZHG "Bo-
les³aw", które w³¹czy³y siê w plan

ratunkowy dla Miasteczka Œl¹skie-
go.

- Banki przesta³y udzielaæ nam
kredytów, nie posiadamy œrodków
na bie¿¹c¹ produkcjê. Dlatego

przyjêliœmy pomoc zaoferowan¹
przez ZGH "Boles³aw", które w za-

mian za wytwarzany przez nas pro-
dukt finalny, bêd¹ finansowaæ
m.in. zakup surowców do produk-
cji i uiszczaæ op³aty za energiê - in-
formuje Jan Jelonek, przewodni-

cz¹cy zak³adowej "S".
Uczestnicy posiedzenia

zespo³u ds. bran¿y cynku i
o³owiu zgodnie uznali, ¿e
tragiczn¹ sytuacjê ekono-
miczn¹ huty spowodowa³y
liczne zaniedbania zarz¹-
dzaj¹cych hut¹, a przede
wszystkim brak nale¿ytego
nadzoru w³aœcicielskiego.

Tymczasem w Miastecz-
ku Œl¹skim rozpoczê³y siê
ju¿ zwolnienia grupowe.
Na mocy porozumienia ra-
tunkowego, zawartego po-
miêdzy jej zarz¹dem a or-
ganizacjami zwi¹zkowymi,
pracê ma straciæ ok. dwu-
stu z tysi¹ca zatrudnionych
tam osób. Powodem tej de-
cyzji by³o unikniêcie upa-
d³oœci likwidacyjnej i zwi¹-
zane z ni¹ zamkniêcie huty

oraz utrata wielu miejsc pracy.
B.G.

Rozwi¹zania dla
Miasteczka Œl¹skiego

Poznaj „Wygnañcze szlaki”

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

Informowaliœmy ju¿, ¿e nak³a-
dem wydawnictwa Volumen uka-
za³o siê opracowanie poœwiêcone
losom polskich emigrantów w Re-

- Bêdziemy konsekwentnie
pilnowaæ kryteriów zwolnieñ

w Miasteczku Œl¹skim
- zapowiada Jan Jelonek

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. Flo-
riana 7, sala nr 235) oraz w
czwartek 26 marca o godz.
17.00 w Jastrzêbiu Zdroju (Kino
Centrum, Al. Pi³sudskiego 27).

publice Federalnej Niemiec. Pod
koniec marca bêdzie mo¿na spo-
tkaæ siê z autorem tej wa¿nej ksi¹¿-
ki. Spotkania z Adamem Dyrko
organizuje w naszym regionie Œl¹-
sko-D¹browska "Solidarnoœæ".
Odbêd¹ siê w Katowicach i Jastrzê-
biu Zdroju.

Autorem dramatycznych czêsto
wspomnieñ jest Adam Dyrko -
dziennikarz, dzia³acz "Solidarno-
œci" w latach 80. Ksi¹¿ka najpierw
ukaza³a siê w Niemczech, kilka
miesiêcy temu na rynek wydawni-
czy trafi³a polska wersja. "Wy-
gnañcze szlaki" wyró¿nione zosta-
³y w konkursie wydawniczym
"Prawda i Pamiêæ", przeprowadzo-
nym przez Instytut Pamiêci Naro-
dowej.

wg

Strajk ostrzegawczy

w Delphi w Tychach

Zwi¹zki proponuj¹ pakiet

250 osób straci pracê

W gliwickim Oplu pracê straci kolejne 250 osób
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Pracownicy NT Industry w
Orzeszu dobrowolnie zgodzili
siê na wolne pi¹tki wierz¹c, ¿e
w ten sposób uratuj¹ miejsca
pracy i pomog¹ zwolnionym
kolegom. Ich poœwiêcenie na
niewiele siê jednak zda³o, gdy¿
pracodawca nie dotrzyma³ da-
nego s³owa.

Pracê straci³o ju¿ prawie 40 osób.
Zdaniem zwi¹zkowców z zak³ado-
wej "Solidarnoœci", prezes spó³ki,
Duñczyk Erik Knudsen ogranicza
zatrudnienie zas³aniaj¹c siê kryzy-
sem.

Ogólny kryzys, brak zamówieñ i
reorganizacja zak³adu - to oficjalny
powód podany przez pracodawcê w
uzasadnieniu wypowiedzeñ. - Nie
zgadzamy siê z t¹ argumentacj¹.

Wiemy, ¿e firma na bie-
¿¹co otrzymuje zlece-
nia. Praca jest przez
ca³y czas, a do niektó-
rych zadañ trzeba za-
trudniaæ spó³kê ze-
wnêtrzn¹ - mówi Ro-
bert Tippel, przewod-
nicz¹cy "Solidarnoœci"
w NT Industry. Piotr
Paw³owski z komisji
zak³adowej dodaje, ¿e
odchodz¹cy pracowni-
cy nie otrzymali ¿ad-
nych odpraw, a wypo-
wiedzenia nawet nie
zosta³y skonsultowane
z organizacj¹ zwi¹z-
kow¹, mimo ¿e wœród
zwolnionych znaleŸli siê cz³onko-
wie "Solidarnoœci".

- Ludzie boj¹ siê coraz bardziej.
Na spotkaniu z za³og¹ prezes powie-

Oszukani przez pracodawcê
dzia³, ¿e nie jest w stanie okreœliæ,
co bêdzie dalej. Przyzna³ jednak, ¿e
do sierpnia zamówienia bêd¹. Obie-
ca³, ¿e jak zgodzimy siê na urlopy
bezp³atne w pi¹tki, to wstrzyma wy-
powiedzenia. Tydzieñ póŸniej roz-
pocz¹³ kolejne zwolnienia - dodaje
Robert Tippel.

W pierwszej kolejnoœci zwolnio-
ne zosta³y osoby zatrudnione na czas
nieokreœlony. - Pracodawca pozby-
wa siê najbardziej doœwiadczonych
i wykwalifikowanych pracowników
- mówi przewodnicz¹cy zak³adowej
"Solidarnoœci".

Zdaniem Piotra Paw³owskiego,
lêk przed zwolnieniem i roz¿alenie,
to nie jedyny problem pracowników
spó³ki. - Temperatura na hali produk-
cyjnej wynosi 5 stopni. Jedna szafka
na jadalni przypada na kilka osób. -

wylicza uchybienia pracodawcy do-
tycz¹ce warunków pracy i dodaje, ¿e
coraz czêœciej dochodzi do absur-
dów. - Kierownicy zapowiedzieli, ¿e
jak komuœ bêdzie siê czêsto psu³a
maszyna, to poniesie za to odpowie-
dzialnoœæ - mówi Paw³owski.

 "Solidarnoœæ" powsta³a w spó³ce
ponad rok temu i od samego pocz¹t-
ku zwi¹zkowcy s¹ dyskredytowani
przez pracodawcê. - Do tej pory
wiêkszoœæ pracowników patrzy³a na
nas z boku, bo prezes przy ka¿dej
okazji podkreœla³, ¿e zwi¹zki nie s¹
do niczego potrzebne. Przekonywa³,
¿e przeszkadzaj¹ mu w pracy i Ÿle
wp³ywaj¹ na rozwój zak³adu - opo-
wiada. - Teraz ludzie otwieraj¹ oczy.
Mam nadziejê, ¿e wreszcie przestan¹
siê baæ, przecie¿ walczymy o ich
dobro.             Agnieszka Konieczny

Zwi¹zkowcy z NT Industry.
Od lewej Piotr Paw³owski i Robert Tippel
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e-mail: jaworzno@solidarnosc-kat.pl; Pszczyna, ul. 3 Maja 11, tel./fax 032 210-39-63, e-mail: pszczyna@solidarnosc-kat.pl; Rybnik, ul. Koœcielna 7, tel./fax 032 422-73-25, e-mail: rybnik@solidarnosc-kat.pl;
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zabrze@solidarnosc-kat.pl; Zawiercie, ul. 11 Listopada 2a, tel./fax 032 672-37-71, e-mail: zawiercie@solidarnosc-kat.pl;
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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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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.

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).

W celu otrzymania jednorazo-
wej zapomogi, jak równie¿ dodat-
ku do zasi³ku rodzinnego z tytu³u
urodzenia dziecka, rodzice dziec-
ka bêd¹ musieli przedstawiæ za-
œwiadczenie lekarskie, które po-
twierdzi, ¿e matka dziecka pozo-
stawa³a pod opiek¹ lekarsk¹ od co
najmniej 10 tygodnia ci¹¿y do
porodu.

Warunek powy¿szy bêdzie obo-
wi¹zywa³ od 1 listopada 2009 r.
Jest on nastêpstwem zmian wpro-
wadzonych ustaw¹ z dnia 6 grud-

nia 2008 r. o zmianie ustawy Ko-
deks pracy oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 237,
poz. 1654).

Zgodnie z art. 7 pkt 1 przywo-
³anej ustawy powy¿sze nie doty-
czy:
• opiekunów prawnych dziecka,
• osób, które wyst¹pi³y do s¹du

o przysposobienie dziecka.
 Wymóg posiadania zaœwiad-

czenia lekarskiego nie dotyczy
osób, które z³o¿¹ wnioski o usta-
lenie prawa do jednorazowej za-

Jesteœ w wieku przedemerytal-
nym? SprawdŸ, jak wygl¹da obec-
nie Twoja ochrona przed zwoilnie-
niem.

Zgodnie z art. 39 Kodeksu pra-
cy pracodawca nie mo¿e wypo-
wiedzieæ umowy o pracê pracow-
nikowi, któremu brakuje nie wiê-
cej ni¿ 4 lata do osi¹gniêcia wie-
ku emerytalnego, je¿eli okres za-
trudnienia umo¿liwia mu uzyska-
nie prawa do emerytury z osi¹-
gniêciem tego wieku.

W praktyce powsta³ problem,
czy przytoczony przepis prawa
chroni przed wypowiedzeniem
tylko te osoby, którym brakuje nie
wiêcej ni¿ 4 lata do osi¹gniêcia
powszechnego wieku emerytalne-
go (60 lat dla kobiet, 65 lat dla
mê¿czyzn), czy równie¿ te osoby,
którym – z uwagi na sta¿ lub wa-
runki pracy – brakuje nie wiêcej
ni¿ 4 lata do uzyskania wczeœniej-
szego œwiadczenia. Kwestia ta –
w dobie coraz liczniejszych reduk-
cji zatrudnienia – przybiera na
znaczeniu.

Niedawno po raz kolejny zabra³
w tej sprawie g³os S¹d Najwy¿-
szy – Izba Pracy, Ubezpieczeñ

Spo³ecznych i Spraw Publicz-
nych, który w wyroku z dnia 8 lip-
ca 2008 r. (I PK 309/2007) orzek³,
¿e „nie mo¿na zwolniæ z pracy ani
tego pracownika, który jest przed
powszechnym wiekiem emerytal-
nym, ani tego, który ma 4 lata do
uzyskania wczeœniejszego œwiad-
czenia. Dotyczy to tak¿e urodzo-
nych w latach 1949–1968, jeœli
spe³nili dodatkowe kryteria. Pra-
cownik, który spe³ni³ do 31 grud-
nia 1998 r. warunek sta¿u emery-
talnego (w tym okresu pracy w
warunkach szczególnych lub w
szczególnym charakterze), upraw-
niaj¹cy go do emerytury w obni-
¿onym wieku i który osi¹gnie go
po 31 grudnia 2008 r., ma mo¿li-
woœæ nabycia uprawnieñ do eme-
rytury na podstawie art. 184 usta-
wy z dnia 17 grudnia 1998 r. o
emeryturach i rentach z FUS. Pod-
lega zatem ochronie z art. 39 Ko-
deksu pracy”.

Warto w tym miejscu wskazaæ
na podstawowy wyj¹tek od ochro-
ny trwa³oœci zatrudnienia osób w
wieku przedemerytalnym. Chodzi
tu o og³oszenie upad³oœci lub li-
kwidacjê pracodawcy, kiedy to

przytoczonego przepisu art. 39
Kodeksu pracy nie stosuje siê (art.
411 Kodeksu pracy). Przepis art.
411 Kodeksu pracy bywa tymcza-
sem nadu¿ywany przez pracodaw-
ców, czemu sprzyja niestabilne
orzecznictwo s¹dów powszech-
nych, które raz przez „likwidacjê”
pracodawcy rozumiej¹ ca³kowite,
sta³e, faktyczne unieruchomienie
zak³adu pracy jako ca³oœci (tak
uchwa³a S¹du Najwy¿szego z dnia
21 stycznia 1990 r. – III PZP 4/
90, OSP 1991, nr 5, poz. 124), in-
nym zaœ razem art. 411 K.p. znaj-
duje zdaniem s¹dów zastosowanie
ju¿ od chwili zarz¹dzenia likwi-
dacji pracodawcy (bez wzglêdu na
to, czy procedura doprowadzi³a
lub doprowadzi w przysz³oœci do
unieruchomienia, choæby czêœcio-
wego, zak³adu pracy), chyba ¿e
czynnoœæ ta jest niewa¿na lub po-
zorna (tak wyrok S¹du Najwy¿-
szego z dnia 24 listopada 1998 r.
– I PKN 455/98, OSNAPiUS
2000, nr 1, poz. 24).

Karol Jokiel

Tekst pochodzi z serwisu
prawo-pracy.pl.

Pracownik w wieku

przedemerytalnym nie zawsze

mo¿e byæ zwolniony

Wa¿ne zmiany

dotycz¹ce becikowego
pomogi lub dodatku do zasi³ku
rodzinnego z tytu³u urodzenia
dziecka przed 1 listopada 2009 r.

Formê sprawowanej opieki me-
dycznej oraz wzór wymaganego
zaœwiadczenia ustali minister w³a-
œciwy do spraw zdrowia, w poro-
zumieniu z ministrem w³aœciwym
do spraw zabezpieczenia spo³ecz-
nego.

Dorota Kriger

Tekst pochodzi z serwisu
prawo-pracy.pl.
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Kolejne seminaria poœwiêcone
spo³ecznej odpowiedzialnoœci
biznesu odbêd¹ siê w najbli¿-
szych dniach w kilku miastach
naszego regionu. Ich organiza-
torem jest Œl¹sko-D¹browska
„Solidarnoœæ”.

Tym razem, czym jest odpowie-
dzialnoœæ w biznesie i jak pozostaæ
odpowiedzialnym w czasach kryzysu,
bêdzie siê mo¿na dowiedzieæ w Za-

wierciu (20 marca), Sosnowcu (25
marca), Gliwicach (26 marca) i Raci-
borzu (30 marca). Szczegó³owe infor-
macje, programy i formularze zg³osze-
niowe na konferencje dostêpne s¹ na
stronie internetowej Œl¹sko-D¹brow-
skiej "Solidarnoœci" (www.solidar-
nosc-kat.pl).

Szczególnie ciekawie zapowiadaj¹
siê seminaria w Gliwicach i Sosnow-
cu. - Zaprosiliœmy na nie Piotra Po-

gona, dyrektora Fundacji Jaœka Meli

Poza Horyzonty, który wczeœniej kie-
rowa³ fundacj¹ Anny Dymnej. - Li-
czê, ¿e jako wieloletni praktyk przy-

bli¿y nam kulisy wspó³pracy organi-
zacji pozarz¹dowej z biznesem - mówi
Agnieszka Lenartowicz-£ysik ze
Œl¹sko-D¹browskiej "Solidarnoœci",
koordynator projektu. Goœciem tych
konferencji bêdzie równie¿ Marian

Krzaklewski.
Wa¿nym tematem rozmów podczas

seminariów bêdzie z pewnoœci¹ kry-
zys gospodarczy i to, jak w tych ciê¿-
kich czasach biznes mo¿e pomagaæ
swojemu otoczeniu. - Badania zacho-

wañ konsumentów potwierdzaj¹, ¿e w
kryzysie wybieramy towary czy us³u-
gi, które dobrze nam siê kojarz¹, np. z
akcji dobroczynnych. Warto, ¿eby
przedsiêbiorcy o tym pamiêtali - do-
daje Agnieszka Lenartowicz-£ysik.

Konferencje s¹ czêœci¹ unijnego pro-
gramu "Promocja spo³ecznej odpowie-
dzialnoœci biznesu w województwie
œl¹skim". Do tej pory zorganizowano
ju¿ du¿e seminaria w Katowicach oraz
lokalne spotkania w Tarnowskich Gó-
rach i Jastrzêbiu Zdroju. W planach s¹
jeszcze 4 konferencje w nastêpnych
miesi¹cach. Elementem projektu s¹ te¿

Porozmawiajmy

o odpowiedzialnym biznesie

Mieszkañcy Zabrza i ca³ego
regionu po¿egnali Zbigniewa
Religê nabo¿eñstwem w ko-
œciele pw. œw. Anny.

Nabo¿eñstwo po¿egnalne mia³o
bogat¹ oprawê muzyczn¹ - wyst¹-
pi³  chór, kwartet smyczkowy i or-
kiestra dêta. Uczestniczyli w nim
m.in. przedstawiciele w³adz mia-
sta, stworzonej przez Religê Fun-
dacji Rozwoju Kardiochirurgii i
œl¹skich instytucji, z którymi by³
zwi¹zany zmar³y, a tak¿e samorz¹-
dowcy i parlamentarzyœci. Œl¹sko-
D¹browsk¹ "Solidarnoœæ" repre-
zentowa³ przewodnicz¹cy Piotr

Duda oraz poczet sztandarowy. W
nabo¿eñstwie uczestniczy³o te¿
wielu zwi¹zkowców z "S" z po-
szczególnych komisji.

Profesora wspominali jego bli-
scy wspó³pracownicy, m.in. wy-
chowanek i nastêpca w zabrzañ-
skim oœrodku chorób serca prof.
Marian Zembala. - Chcia³em Ci
powiedzieæ, ¿e w Zabrzu, Katowi-
cach, Wroc³awiu, £odzi i wszyst-
kich oœrodkach, kardiochirurgia
pracuje tak, jakbyœ chcia³ - mówi³
Zembala. Zapewnia³, ¿e lekarze
zawsze bêd¹ pracowaæ tak, jakby
z ty³u czuli jego oddech i wolê,
¿eby nigdy nie ustawaæ.

- Nasze miasto mia³o wielkie
szczêœcie, ¿e przed laty wybra³ je
ambitny i dobrze wykszta³cony le-
karz, którego wizje nie za bardzo
chciano zrozumieæ w stolicy. Pro-
fesor Religa by³ gigantem na mia-
rê czasów, w których przysz³o mu
¿yæ. Wyuczy³ lekarzy ludzkich serc
i ludzkich dusz - przypomnia³ w
homilii ks. pra³at Józef Kusche.

Prof. Religa zawsze podkreœla³
swój emocjonalny zwi¹zek z mia-
stem, które - jak mówi³ - da³o mu

szansê. To w³aœnie w Zabrzu prze-
prowadzi³ pierwsze w Polsce uda-
ne przeszczepy serca, wychowa³
te¿ ca³e grono utalentowanych na-
stêpców, tworz¹c œl¹sk¹ szko³ê kar-
diochirurgii. Powo³a³ te¿ w tym
mieœcie Fundacjê Rozwoju Kar-

diochirurgii. W 2002 r. zosta³
pierwszym honorowym obywate-
lem Zabrza. W 2007 roku w ra-
mach plebiscytu, organizowanego
podczas obchodów jubileuszu
nadania praw miejskich Zabrzu,
mieszkañcy uznali Zbigniewa Re-

ligê za najwybitniejszego zabrza-
nina.

W Zabrzu rodz¹ siê ju¿ kolejne
plany upamiêtnienia s³ynnego kar-
diochirurga. Bêdzie m. in. patro-
nem ulicy w centrum miasta. Rów-
nie¿ blok operacyjny, powstaj¹cy

w budowanej w³aœnie nowej czê-
œci Œl¹skiego Centrum Chorób Ser-
ca, bêdzie nosi³ imiê zmar³ego. Byæ
mo¿e przybierze je te¿ Fundacja
Rozwoju Kardiochirurgii.

red.

Gigant naszych czasów

Pogrzeb profesora Religi odby³
siê w pi¹tek 13 marca na warszaw-
skich Pow¹zkach. Na pocz¹tku uro-
czystoœci odegrano na tr¹bce "What
a Wonderful World" Louisa Arm-

stronga - ulubiony utwór profeso-
ra. Trumnê wystawiono na katafal-
ku przed domem pogrzebowym,
przykryto j¹ bia³o-czerwon¹ flag¹.
Wartê honorow¹ pe³nili przy niej
¿o³nierze, pracownicy s³u¿by zdro-

wia, m³odzie¿ oraz pacjenci. - Prof.
Religa by³ lekarzem ludzkich serc
i cz³owiekiem o wielkim sercu, od-
dajê mu ho³d - powiedzia³ prezy-
dent Lech Kaczyñski. - Mia³ ol-
brzymie sukcesy naukowe, które
owocuj¹ dziœ i bêd¹ owocowa³y w
przysz³oœci, ale najwiêkszym suk-
cesem s¹ ci ludzie, którzy by nie
¿yli, a s¹ wœród nas - podkreœli³
Lech Kaczyñski.

Mieszkañcy regionu oddali ho³d profesorowi Relidze

Projekt "Promocja spo³ecznej
odpowiedzialnoœci biznesu w wo-
jewództwie œl¹skim" realizowany
jest od sierpnia 2008 do lipca 2009
roku. Wspó³finansowany jest ze
œrodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
Partnerem wiod¹cym projektu jest
Œl¹sko-D¹browska "Solidarnoœæ".
W dzia³ania zaanga¿owana jest te¿
Izba Rzemieœlnicza oraz Ma³ej i
Œredniej Przedsiêbiorczoœci w Ka-
towicach. Projekt realizowany jest
pod nadzorem Wojewódzkiego
Urzêdu Pracy w Katowicach
(www.wup-katowice.pl).

dzia³ania promocyjne i reklamowe.
Idea odpowiedzialnego biznesu by³a
ju¿ promowana w prasie i radiu, wkrót-
ce pojawi¹ siê billboardy informuj¹ce
o akcji. Powsta³y te¿ folder oraz pu-
blikacja z materia³ami konferencyjny-
mi.                                                   wg

W ramach programu Œl¹sko-D¹browska „S”
zorganizuje w sumie 10 lokalnych seminariów


