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W piątek Międzyzakłado-
wa Organizacja Związkowa 
NSZZ Solidarność w Fiat Auto 
Poland podejmie decyzję o 
zaostrzeniu akcji protestacyj-
nej. Związkowcy domagają 
się od kierownictwa fi rmy 
rozpoczęcia negocjacji na 
temat podwyżek. 

Na przełomie stycznia i lu-
tego związkowcy z Solidarno-
ści zorganizowali przed bramą 
fabryki Fiata w Tychach trzy 
pikiety. Po jednej dla każdej 
z trzech zmian. – Wszyscy 
pracownicy zarówno fabryki 
Fiata, jak i współpracujących 
z nią spółek mogli poznać 
nasze argumenty. Apelowa-
liśmy do załogi i do innych 
związków o wspólną walkę o 
podwyżki. I podczas tych pi-
kiet jak na dłoni, było  widać, 
że rośnie poparcie dla naszych 
działań – mówi Wanda Stró-
żyk, przewodnicząca Solidar-
ności w FAP.

- Wciąż nie ma sygna-
łu ze strony szefów fabry-
ki, że chcą rozmawiać na 
temat podwyżek. Wobec 
takiej postawy nie mamy 

innego wyjścia – musimy 
zastanowić się nad zaostrze-
niem akcji protestacyjnej. 
W piątek zapadnie decyzja 
co do organizacji referendum 

strajkowego. Jeszcze nie 
wiemy jaka będzie forma 
tego strajku, czy tradycyj-
na, czyli przerwanie pracy,  
czy też tzw. strajk włoski. 
Zastanawiamy się też nad 
bojkotem pracy w soboty – 
dodaje Wanda Stróżyk. 

Przewodnicząca „S” 
w Fiacie podkreśla, że cały 
czas ma nadzieję, iż szefowie 
FAP usiądą do konstruktyw-
nych rozmów ze związkami 
i nie będzie konieczności 
zaostrzania protestu.

Solidarność proponuje  650 
zł podwyżki dla każdego pra-
cownika fabryki. Z tej sumy 
200 zł to dodatek za przepra-
cowane soboty (miał wejść 
do wynagrodzenia w drugiej 
połowie 2008 roku), a 450 zł to 
podwyżka za dwa lata pracy we 
FAP. Dyrekcja deklaruje, że jest 
gotowa przyznać jedynie ok. 
100 zł średniej podwyżki. 

POD

W chrzanowskiej spółce Valeo 
zakończyły się negocjacje 
płacowe. W ich rezultacie pra-
cownicy produkcyjni w 2010 
roku otrzymają najwyższe od 
kilku lat podwyżki.

Płaca zasadnicza blisko 700 
osób zatrudnionych przy pro-
dukcji  wzrośnie o 200 zł brutto. 
Podwyżka zostanie rozłożona 
na dwie raty. Pierwsza, w wyso-
kości 150 zł będzie obowiązy-
wała od 1 kwietnia. Kolejna od  
września.  Natomiast dodatek 
za pracę w czterobrygadówce 
podwyższony zostanie ze 100 
do 300 zł brutto. W tym syste-
mie zatrudnionych jest około 30 
proc. pracowników fi rmy.

Przewodniczący zakłado-
wej Solidarności Sebastian 
Pająk podkreśla, że wyna-
grodzenia w spółce są bardzo 
niskie i znacznie odbiegają 
od przeciętnych zarobków 
w branży. Dlatego oczekiwania 
pracowników i związkowców 
były dużo większe.

– Chcieliśmy wynegocjować 
podwyżki w wysokości 400 
zł brutto dla wszystkich pra-
cowników produkcyjnych. To 

nie były wygórowane żądania 
i miały uzasadnienie, ponieważ 
firma osiąga dobre wyniki. 
U nas nie widać kryzysu, cały 
czas otrzymujemy dużo za-
mówień. Jednak rozmowy z 
pracodawcą były bardzo trud-
ne, przebiegały w nerwowej 
atmosferze i udało się nam się 
wynegocjować takich podwy-
żek jak chcieliśmy– mówi Se-
bastian Pająk.  Zapowiada, że 
Komisja Zakładowa nie składa 
broni i dalej będzie upomina-
ła się o godne wynagrodzenia 
w spółce.

Valeo to międzynarodowa 
grupa spółek zajmująca się 
produkcją i sprzedażą kom-
ponentów, systemów zinte-
growanych i modułów dla 
przemysłu motoryzacyjnego. 
Pierwszy zakład Valeo w Polsce 
uruchomiony został w 1996 
roku. Obecnie na terenie kraju 
działa pięć fabryk tej grupy. W 
Chrzanowie wytwarzane są 
lampy tylne, przednie i prze-
ciwmgielne. To jedyny zakład 
w Polsce zajmujący się tego 
typu produkcją.

AGNIESZKA KONIECZNY

Z
ima przyszła dość 
późno. Zaatako-
w a ł a  d o p i e r o 
w styczniu, jed-
nak bardzo szybko 

dała się wszystkim we znaki. 
W najtrudniejszej sytua-
cji znaleźli się pracownicy 
służb publicznych, którzy 
od kilku tygodni dwoją 
się i troją usuwając skutki 
śnieżnego żywiołu.

W katowickim Przedsię-
biorstwie Energetyki Ciep-
lnej, dostarczającym ciepło 
mieszkańcom pięciu śląskich 
miast, zimą częściej dochodzi 
do awarii. Usuwanie ich skut-
ków oznacza ciężką pracę na 
mrozie, trwającą nawet kilka 
godzin – Posiadamy około 
500 km sieci. Cżęść z nich ma 
już ponad 50 lat, dodatkowo 
prowadzimy działalność na 
terenie szkód górniczych, 
dlatego awarii jest coraz wię-
cej – wyjaśnia Adam Jurczyk, 
przewodniczący Regionalnej 
Sekcji Ciepłownictwa NSZZ 
Solidarność. 

Z kłopotami muszą liczyć 
się pracownicy komunikacji. 
Dla tramwajarzy jednym 
z największych problemów 
są zamarzające zwrotnice. Dla 
kierowców i mechaników 
przygotowanie autobusów 
do jazdy.

Mechanicy o pierwszej w 
nocy muszą przepalić autobusy 
i przygotować je kierowcom, 
którzy niejednokrotnie zaczy-
nają pracę już o 3.30 – mówi 
Andrzej Badura, przewodniczą-
cy Regionalnej Sekcji Komuni-
kacji NSZZ Solidarność.

Podkreśla, że kierowcy 
rozpoczynający jazdę bardzo 
wcześnie w niskich tempera-
turach wykonują wszystkie 
swoje obowiązki dotyczące 
obsługi autobusów. Trud-
ności pojawiają się też na 
drogach.

– To doświadczeni kierow-
cy, o dużych umiejętnościach 
technicznych, jednak nawet 
dla nich jazda w warunkach 
zimowych jest sporym wy-
zwaniem – dodaje Badura.

Śnieg i lód to utrapienie 
dla sprzątaczek i dozorców, 

zatrudnionych w spółdziel-
niach mieszkaniowych. Żeby 
odśnieżyć teren wokół bloku 
i dojścia do klatek bardzo 
często muszą być na nogach 
już o czwartej rano. – Zgod-
nie z obowiązującymi prze-
pisami śnieg powinien być 

odgarnięty, gdy ludzie idą 
do pracy – mówi Urszula 
Kaczmarska, przewodnicząca 
Regionalnego Sekretariatu 
Służb Publicznych NSZZ 
Solidarność. Jej zdaniem, 
często tak się zdarza, że do-
zorcy nie są w stanie na raz 
oczyścić całego terenu, za 
który są odpowiedzialni. 
Za mało jest też pługów, które 
pomogłyby w wykonaniu 
tej pracy.

Skutki zimy odczuwają 
też energetycy. – Mrozy 
i opady śniegu szczególnie 
utrudniają pracę osobom 
zatrudnionym przy poda-
waniu węgla do spalania 
– mówi Tadeusz Kukiełka 
z Solidarności Elektrowni 
Rybnik. Jeszcze więcej prob-
lemów mają fi rmy zajmujące 
się dostarczaniem energii do 
odbiorców. Szron zalegający 
na liniach wysokiego napię-
cia doprowadził do licznych 
awarii, których usuwanie 
wciąż trwa.

AGNIESZKA KONIECZNY

Pękające rury z ciepłą wodą, zerwane sieci energetyczne, problemy na drogach i na chodnikach. 
Zima trzyma mocno i nie zamierza odpuścić.

Tej zimy już wszyscy mamy dość

Podwyżki w ValeoJeśli nie będzie negocjacji, 
będzie zaostrzenie protestu

Powracające ataki 
zimy oznaczają 
pełną mobilizację 
dla pracowników 
służb publicznych, 
którzy muszą być 
gotowi do usuwania 
awarii przez 24 
godziny na dobę.

Mechanicy muszą w nocy „przepalać” autobusy, aby o świcie były gotowe do jazdy

Rośnie poparcie dla działań Solidarności w Fiacie
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INNI napisali

Gdy myślę: Partia

D
ziennikarska klaka Donalda 
Tuska zatraciła już ostatnie 
resztki przyzwoitości.

Takich tonów, w jakim utrzymane są 
jej peany na cześć Ukochanego Przywód-
cy, który dał nam wszystkim najwyższy 
przykład patriotyzmu i poświęcenia, i 
mając pewną prezydenturę dobrowolnie 
się jej wyrzekł w imię miłości ojczyzny, nie 
używano w polskich mediach od czasów 
Gierka (bo już za Jaruzelskiego nawet za-
jadłym partyjniakom byłoby wstyd). Po-
dobnie zresztą jak i wtedy peany są mocno 
na bakier z logiką. Jeśli Tusk powiedział 
prawdę, iż rzeczywista władza jest w URM, 
nie w Belwederze, to się niczego nie wy-
rzekł i nie ma czym się tak zachwycać. A 
jeśli jednak „duży pałac” to coś więcej od 
„małego”, to wypada przetłumaczyć jego 
argumentację z pokrętnej politycznej no-
womowy na język prosty.

Inna sprawa, że pod wieloma względa-
mi sytuacja psychologiczna dzisiejszego 
prorządowego redaktora przypomina sy-
tuację pracowników propagandy peerelu. 
W miejsce politycznego chaosu tworzy 
nam się oto po dwóch dekadach znowu 
jedna, wielka partia, Partia właściwie, która 
jednoczy aspiracje całego społeczeństwa i 
wiedzie nas do wielkiego cywilizacyjnego 
skoku. Jeśli kuluarowe pogłoski są praw-
dziwe, to w Partii owej mieści się każdy, 
kto nie narusza pryncypiów. Jest już ponoć 
gotowe miejsce i dla Włodzimierza Cimo-
szewicza, i dla Wojciecha Olejniczaka, i 
dla Wojciecha Mojzesowicza… Pasuje jej 
i Krzaklewski, i może znajdzie na powrót 
miejsce dla wyliniałego Olechowskiego, 
który po tym, jak prokuratury odstrzeliły 
mu dotychczasowego promotora, ma do 
wyboru albo ułożyć się szybko ze zwy-
cięzcami, albo czekać, aż i na niego pro-
kuratury coś znajdą (bo ludzie gadają… 
No, ale o kim u nas nie gadają − dopiero 
prokuratura musi sprawdzić, czy w tym 
gadaniu jest coś na rzeczy. Niekiedy, jak 
w wypadku Piskorskiego, potrafi ą spraw-
dzić nawet po wielu latach). „Ach, ileż w 
Platformie treści − w Platformie każdy 
się zmieści”, chciałoby się sparafrazować 
satyryka. Każdy, oczywiście, kto ma do 

rzeczywistości stosunek pozytywny. Dla 
sił wrogich postępowi i rozwojowi, pisow-
skich, w Partii miejsca nie ma.

„Partia otwiera się szeroko na aktywne 
współdziałanie wszystkich sił patriotycz-
nych uznających realia socjalizmu… Szcze-
gólne historyczne wyzwania, które przed 
nami stoją, wymagają jedności działania 
w obliczu… Tylko wspólną, odpowiedzialną 
pracą wszystkich Polaków zbudujemy… 
Aktywna jedność naszych szeregów… 
zapewnimy…” − tak sobie lecę cytatami 
z przemówienia tow. Barcikowskiego na V 
plenum KC PZPR z roku 1983, ale równie 
dobrze możemy się posłużyć dowolnym 
stenogramem z jakiegoś innego plenum. 
Wystarczy zmienić „realia socjalizmu” na 
„realia Unii Europejskiej” i proszę, pasuje 
jak ulał.

» http://blog.rp.pl/ziemkiewicz 30 
stycznia 2010

Duże fi rmy chcą 
negocjować z jed-
nym związkiem 
zawodowym

D
o założenia związku zawodowego 
wystarczy dziesięciu pracowników. 
Problemem jest to, że w dużych fi r-

mach działa ich do kilkunastu co utrudnia 
zawarcie porozumienia. Związki i praco-

dawcy chcą więc to zmienić. Proponują 
m.in. podwyższyć liczbę pracowników, 
którzy mogą założyć związek lub zwięk-
szyć tzw. próg reprezentatywności.

– Pracujemy nad nowelizacją ustawy 
o związkach zawodowych. Rozważamy, 
czy nie zwiększyć liczby osób mogących 
je założyć – mówi Waldy Dzikowski, wi-
ceprzewodniczący klubu (PO).

Zaznacza, że nie może to jednak pro-
wadzić do tego, że w fi rmie będą mogły 
działać wyłącznie duże związki zrzeszające 
kilkudziesięciu pracowników.

Wątpliwości dotyczą też tzw. repre-
zentatywności. Obecnie związek jest re-
prezentatywny, gdy zrzesza co najmniej 
7 proc. pracowników zatrudnionych 
u pracodawcy i należy do ponadzakła-
dowej struktury związkowej uznanej 
za reprezentatywną (np. OPZZ), lub 10 
proc. pracowników bez takiego wymo-
gu. Wtedy pracodawca musi prowadzić 
uzgodnienia np. w sprawie regulaminu 
wynagradzania z reprezentatywnymi 
organizacjami. Może też zaprosić do niej 
wszystkie związki działające w zakładzie. 
Zwiększenie tego progu popierają związki 
i pracodawcy.

– Bardzo duża liczba związków w fi rmie 
negatywnie wpływa na ich opinie, bo są 
postrzegane jako kłótliwe. A to zniechęca 
do nich pracowników – mówi Jan Guz, 
przewodniczący OPZZ.

Takie rozwiązanie byłoby też dobre dla 
dużych centrali, bo małe związki, które 
utraciłyby reprezentatywność, musiałyby 
się do nich przyłączyć, aby znów wpły-
wać na politykę fi rmy.

Zdaniem ekspertów kolejnym roz-
wiązaniem mogłoby być np. referendum 
pracownicze, w którym decydowaliby oni, 
który ze związków ich reprezentuje.

– Właściciel fi rmy powinien negocjo-
wać z jednym związkiem, a referendum 
byłoby bardzo dobrym rozwiązaniem – 
ocenia Witold Polkowski, ekspert Kon-
federacji Pracodawców Polskich.

Podkreśla, że obecnie często praco-
dawca nie może ze związkami uzgodnić 
nawet planu urlopowego na kolejny 
rok. (..) 
» Dziennik Gazeta Prawna, 1 lutego 

2010, Artur Radwan 

TRZY pytania
Sławomir Ciebiera, szef Solidarności w gliwickim Oplu, 
wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Śląsko–Dąbrowskiej „S”

Pora przeciąć pępowinę
Spełniają się związkowe obawy. Kon-
cern General Motors zamyka w Antwer-
pii w Belgii swą pierwszą europejską 
fabrykę…

– To prawda, pracę ma stracić tam 
2,6 tys. osób. Jako Solidarność jeste-
śmy temu przeciwni. Obawiamy się, że 
jest to sygnał kierownictwa koncernu 
dla innych fabryk GM w Europie, że 
w każdej chwili produkcja może być 
lokowana poza Unią Europejską. Że 
jeśli przemysł motoryzacyjny nie bę-
dzie wspierany przez rządy krajowe, to 
produkcja może być przenoszona, np. 
do Korei Południowej. Zresztą musimy 
się przygotować na to, że takie przeno-
siny mogą dotykać też inne fabryki, 
nie tylko motoryzacyjne. Na szczęście 
tracący pracę w Antwerpii mają dostać 
odprawy, korzystniejsze niż zapisane 
w tamtejszym Kodeksie racy. W tym 
zakresie Polsce jeszcze daleko do krajów 
Europy Zachodniej. Gdy Polacy byli 
zwalniani w Gliwicach, o odprawach, 

jakie zapewne dostaną Belgowie, mogli 
tylko pomarzyć. 
Solidarność wspiera belgijskich pracow-
ników. A czy załoga fabryki w Gliwicach 
może być spokojna o swój los? 

– Absolutnie nie. W związku kryzy-
sem na rynku samochodowym koncern 
GM w Europie zamierza zmniejszyć po-
tencjał produkcyjny o 20 proc. i zwolnić 
w sumie ponad 8 tys. pracowników, 
z 50 tys. obecnie zatrudnionych. Poza 
tym wciąż słyszymy niepokojące sygnały 
o ponownym spadku produkcji. Skoń-
czył się boom na samochody wynikający 
z systemu zachęt, premii za złomowanie 
itp. Prawdopodobnie czeka nas ponow-
ny zastój. Niełatwo też będzie naszym 

podwykonawcom, którzy musieli zwol-
nić w ostatnich miesiącach wielu ludzi. 
Niektóre mniejsze zakłady nie przetrzy-
mały kryzysu. Rok 2010 będzie więc 
kolejnym trudnym okresem.
Solidarność w Oplu ma już 11 lat. Jest 
pan współtwórcą tej komisji, od początku 
nią kieruje. Wystartuje pan w kolejnych 
wyborach na przewodniczącego? 

– Pora się określić, w którym miej-
scu chce się pracować i czemu mak-
symalnie poświęcić. To bardzo trud-
ne, pracochłonne i wyczerpujące być 
równocześnie wiceszefem regionu 
i przewodniczącym komisji zakładowej. 
W komisji w Gliwicach mam już wycho-
wanych następców. Przygotowywałem 
ich od dawna, wysyłałem  na szkolenia, 
zagraniczne spotkania. Teraz są już go-
towi. Nawet moja żona się śmieje, że 
Solidarność w Oplu traktuję trochę jak 
własne dziecko. Ale myślę, że już pora 
przeciąć pępowinę. 

WG

Prawdopodobnie czeka 
nas ponowny zastój 
w motoryzacji.

temu rozpoczęło nadawanie Polskie Radio. 1 
lutego 1925 roku w eterze po raz pierwszy 
rozbrzmiały słowa: „Tu Próbna Stacja Radio-
nadawcza Polskiego Towarzystwa Radiotech-
nicznego, fala 385 metrów”. Komunikat ten 
uznaje się za początek radiofonii w Polsce.
Przez cały rok Polskie Radio będzie prezento-
wało okolicznościowe, bogate w archiwalia 
programy i cykle tematyczne na wszystkich 
swoich antenach, przygotowano również wiele 
wyjątkowych projektów, przybliżających hi-
storię polskiej radiofonii. Na okolicznościowej  
stronie internetowej www.polskieradio.pl/85 
zostało zamieszczone multimedialne kalenda-
rium, obejmujące lata 1926-2009, uzupełnio-
ne o unikatowe zdjęcia i dźwięki.

LICZBA tygodnia

85 lat

Sosnowiec
» 4 LUTEGO PRACODAWCA z sosnowieckiej spółki 
Bitron zobowiązał się do przedstawienia załodze roz-
sądnych propozycji podwyżek wynagrodzeń. Zobligo-
wały go do tego wyniki referendum zorganizowanego 
przez zakładową Solidarność. W głosowaniu pracow-
nicy zdecydowali o przystąpieniu do strajku, jeśli 
nie zostaną spełnione ich żądania płacowe. Podczas 
ubiegłotygodniowego spotkania ze związkowcami 
pracodawca spełnił jedno z ich żądań i podpisał z 
nimi porozumienie o podwyżkach premii świątecznej 
i wakacyjnej. Oprócz wyższych premii załoga domaga 
się 15-procentowych podwyżek do stawki zasadni-
czej, odmrożenia dodatku stażowego oraz dodatku za 
pracę w systemie uciążliwym.  

Rybnik
» BIURO TERENOWE W RYBNIKU w okresie 
wyborczym czynne będzie od godz. 8.00 do 20.00. 
Dotychczas rybniccy związkowcy przeprowadzili wybo-
ry do trzech komisji zakładowych na kadencję 2010-
2014. Przewodniczącym Solidarności w Przedsiębior-
stwie Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku ponownie 
został Marek Frelich, organizacji związkowej z Pań-
stwowej Straży Pożarnej przewodniczy Tomasz Popek, 
a Solidarnością Pracowników Samorządowych i Służb 
Publicznych w Świerklanach kieruje Lidia Owczarek. 

Jastrzębie Zdrój
» 27 STYCZNIA ZWIĄZKOWCY z Jastrzębskiej 
Spółki Ubezpieczeniowej wybrali nowe władze. 
Po raz pierwszy przewodniczącą Komisji Zakładowej 
została Mirella Kozłowska.

» 28 STYCZNIA ZORGANIZOWANE ZOSTAŁY 
wybory do Solidarności w jastrzębskiej Spółdzielni 
Inwalidów Naprzód, w których największą ilość gło-
sów zdobyła Maria Kulińska.

» 29 STYCZNIA ZWIĄZKOWCY z jastrzębskiej 
Państwowej Straży Pożarnej zdecydowali, że funkcję  
przewodniczącego zakładowej Solidarności w nowej 
kadencji pełnić będzie Jerzy Grabski. 

Tarnowskie Góry
» 29 STYCZNIA ODBYŁY SIĘ ZWIĄZKOWE 
wybory w tarnogórskim Zespole Ubezpieczeń Spo-
łecznych. Nową przewodniczącą organizacji została 
Marzena Najgebauer-Trawińska.

Katowice
» 22 STYCZNIA ZWIĄZKOWCY z Solidarności 
z Remagu po raz kolejny powierzyli funkcję prze-
wodniczącego związku Marianowi Malinowskiemu.

» 26 STYCZNIA PRZEPROWADZONE zostały 
wybory do Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność 
Akademii Wychowania Fizycznego. Przewodniczącą 
związku została Ewa Horczyńska.

Z BIUR terenowych

Foto: internet
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– Pracodawcy nie chcą współ-
pracować ze społecznymi 
inspektorami pracy i związ-
kami w zakresie BHP. Dy-
rektorzy kopalń chcą nas 
skonfl iktować.

Te gorzkie słowa padały 
podczas spotkania działa-
jących w branży górniczej 
sipowców oraz związków 
zawodowych. Po 9 latach 
przerwy takie wspólne spot-
kanie zorganizowała  górnicza 
Solidarność. Uczestniczyli 
w nim też przedstawiciele 
Związku Zawodowego Gór-
ników i ZZ Kadra. Na kolejne 
rozmowy mają zostać już za-
proszone wszystkie górnicze 
centrale. 

– Społeczny inspektor 
pracy jest najważniejszą osobą 
w zakładzie. Jest niezależny 
i może zgodnie z literą prawa 
zrobić bardzo wiele, by po-
prawić bezpieczeństwo pracy. 
Ale jego działania muszą być 
wspierane przez organizacje 
związkowe, by nikt nie od-
ważył się dokonywać ata-
ków na jego osobę – mówił 

podczas spotkania Kazimierz 
Grajcarek, przewodniczą-
cy Sekretariatu Górnictwa 
i Energetyki 

W ustawie o społecznych 
inspektorach pracy zapisane 
zostało, że powinni oni wy-
konywać zadania przygoto-
wane przez związki zawodo-
we. Problem pojawia się, gdy 

w zakładzie funkcjonuje ich 
kilka. Dlatego tak ważne jest, 
by górnicze związki zawo-
dowe wspólnie opracowały 
zadania dla sipowców. 

Dobrym pomysłem na 
poprawę bezpieczeństwa 
pracy w kopalniach jest też 
związkowa inicjatywa wyłą-
czenia z funduszu wynagro-

dzeń dodatków za pracę w 
warunkach szkodliwych. Te 
dodatki powinny być kosztem, 
który ponoszą pracodawcy. 
Wtedy pojawiłaby się szan-
sa, że zaczęliby wprowadzać 
nowe technologie i rozwią-
zania w zakresie bezpieczeń-
stwa pracy. 

Podczas zorganizowanego 
przez Solidarność spotkania 
społeczni inspektorzy poparli 
również starania związkow-
ców, by w każdym zakładzie 
pracy działały komisje bhp-
owskie. Do tej pory ich po-
wstanie uzależnione jest od 
tego, czy w fi rmie działają 
związki. 

Uczestnicy spotkania 
wskazywali na poważny 
problem, jakim jest niechęć 
pracodawców do współpracy 
w zakresie BHP, zarówno ze 
związkowcami, jak i z sipow-
cami. – Dzielenie nas może 
doprowadzić wyłącznie do 
niezdrowej konkurencji – 
uważa Dominik Kolorz, szef 
górniczej Solidarności.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Z
wiązkowcy z gór-
niczej Solidarności 
kwestionują wyni-
ki przeprowadzo-
nych w Kompanii 

Węglowej badań wydatku 
energetycznego i chrono-
metrażu prac pracowników 
przeróbki mechanicznej 
węgla. 

Gdyby te badania uznać 
za wiarygodne, to nawet 20 
procent pracowników prze-
róbki mogłoby nie uzyskać 
praw do pomostówki – szacuje 
Stanisław Kłysz, wiceszef „S” 
w kopalni Brzeszcze.

Do wykonania badań 
zobowiązuje pracodawców 
ustawa o emeryturach po-
mostowych. Ich wyniki są 
dla pracowników przerób-
ki warunkiem uzyskania 
praw do tych świadczeń 
oraz wpisania ich do ewi-
dencji osób zatrudnionych 
w szczególnych warunkach 
i szczególnym charakterze. 
Badania wykonała firma  
Ekolab na zlecenie Kompa-
nii Węglowej.

– Pracodawcy nie chcą 
ponosić kosztów z tytułu 
emerytur pomostowych. 
Założyli sobie wyelimino-
wanie jak największej liczby 
stanowisk uprawnionych do 
tych świadczeń – twierdzi 
Dominik Kolorz, szef górni-
czej Solidarności. – Według 
badań przeprowadzonych 
w moim zakładzie, kobiety 
wykonujące taką samą pracę 
na płuczce, co mężczyźni, 
notują o połowę niższy wy-
datek energetyczny. Wynika 
z tego, że należałoby zwolnić 
wszystkich mężczyzn, bo 
kobiety są nie do zajechania. 

To tylko jeden z przykładów, 
który podważa wiarygod-
ność badań i ich metodo-
logię – mówi Mieczysław 
Jagiełło, szef Solidarności 
z ZG Piekary.

Przyjęto, że normy ciężkiej 
pracy dla kobiet kształtują 
się w granicach od 4187 kJ 
do 5024 kJ. Wykonywa-
ne przez panie prace bar-
dzo ciężkie oszacowano na 
5024 KJ. Tymczasem ustawa 
o emeryturach pomostowych 
traktuje pracę 4600 kJ, jako 
bardzo ciężką dla kobiet. 
A powyżej 5000 kJ praca dla 
kobiet jest zabroniona. 

Górnicza Solidarność 
sformułowała konkretne 
zarzuty wobec metodologii 
i wyników badań przeprowa-
dzonych w KW  powołując 
się na poradnik do ustawy 
o emeryturach pomostowych 
wydany przez Centralny In-
stytut Ochrony Pracy.

Pierwszy z zarzutów do-
tyczy tego, że pracownicy 
nie zostali poinformowani 
o celowości badań, ani też 
nie zostały określone zasady, 
dlaczego ten, a nie inny pra-
cownik został im poddany. 
Do badań wytypowano mię-
dzy innymi pracownika po 
zawale serca i osobę utyka-
jącą na nogę.

Ponadto podczas badań 
nie uwzględniono zaleceń 
CIOP dotyczących kilka-
krotnego wykonania po-
miaru czasu trwania po-
szczególnych czynności 
dla różnych osób i przy 
różnej intensywności pracy. 
Związkowcy zwracają rów-

nież uwagę, że podczas 
badań pominięto fakt, że 
wartości wydatku ener-
getycznego zmieniają się 
w zależności od techniki 
pracy, doświadczenia zawo-
dowego, rodzaju narzędzi 
i wieku pracownika. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

Związki zawodowe z Elek-
trowni Rybnik oraz pozosta-
łe organizacje związkowe 
funkcjonujące w siedmiu 
polskich spółkach ener-
getycznych, należących 
do francuskiego koncernu 
EDF International przygo-
towują się do akcji prote-
stacyjnej. 

W zeszłym tygodniu 
wszystkie związki odrzu-
ciły zaproponowaną przez 
właściciela wspólną umową 
społeczną. W ocenie związ-
kowców, zapisy tej umowy 
nie dają pracownikom spółek 
należących do EDF  nawet 
ułamka gwarancji, jakie dają 
podobne umowy podpisywa-
ne w  innych fi rmach ener-
getycznych w Polsce. 

– Co więcej ta umowa 
zamiast gwarantować pracę 
i płace, w rzeczywistości jest 
furtką do przeprowadzenie 
masowych zwolnień i po-
zwala pracodawcy swobod-
nie ograniczać pensje pra-
cowników – ocenia Tadeusz 
Kukiełka, przewodniczący 
Solidarności z Elektrowni 
Rybnik.

– Właściciel po 14 mie-
siącach trudnych negocjacji 
po prostu zerwał dialog spo-
łeczny. Jego przedstawiciele 
odeszli od stołu rozmów, po-
zostawiając nam do podpi-
sania własną wersję umowy. 
Narzucili nam skandalicznie 
krótki, 10 – dniowy termin 
do podjęcia tak ważnej de-
cyzji. My, niezależnie od 
wywieranej presji czasowej, 
musimy dokonać niezbęd-
nych konsultacji i analiz – 
wyjaśnia Kukiełka.

Przedstawiciele właścicie-
la, jako główną przyczynę 
zawarcia umowy społecznej 
wskazali proces konsolidacji 
kapitałowej spółek, o któ-

rym ani związkom, ani też 
pracownikom nic nie było 
wiadomo.  We właścicielskiej 
wersji  umowy część uzgod-
nionych wcześniej artykułów 
została zmieniona, a część 
z nich wyeliminowano. 
W zamian wprowadzone 
zostały zapisy, które nie były 
przedmiotem negocjacji.

Jak podkreśla szef „S” 
w Elektrowni Rybnik, ważne 
jest to, że podczas negocjacji 
wszystkie związki działające 
w polskich spółkach nale-
żących do EDF występują 
wspólnie w interesie załóg. – 
Po wielu miesiącach rozmów 
staliśmy się wręcz rodziną, 
dzięki temu, że działamy 
razem i mówimy jednym 
głosem jesteśmy silniejsi – 
podkreśla Kukiełka. 

Związkowcy z Elektro-
wni Rybnik zawnioskowali 
do przedstawicieli załogi 
w radzie nadzorczej spółki 
o pilne zwołanie posiedze-
nia tego gremium.

– Chcemy, by rada m. in. 
oceniła propozycję umowy 
społecznej przedstawionej 
przez właściciela, pod kątem 
zgodności prowadzenia 
procesu konsolidacyjnego 
ze zobowiązaniami wynika-
jącymi z polityki społecznej 
EDF, uzasadnienia ekono-
micznego planowanych 
zmian i ryzyka powstania 
dużego konfl iktu społecz-
nego – mówi Tadeusz Ku-
kiełka.

S t r o n a  z w i ą z k o w a 
z Elektrowni Rybnik wniosła 
również do rady nadzorczej 
o podjęcie działań blokujących 
wdrażanie zmian, do czasu 
zajęcia przez radę stanowiska 
w sprawie konsolidacji ka-
pitałowej zakładu z innymi 
spółkami EDF w Polsce.  

BEA,POD

Nawet co piąty pracownik przeróbki mógłby nie uzyskać praw do 
pomostówki po tak przeprowadzonych badaniach.

Badania antypomostowe

Informacja RKW
Regionalna Komisja Wyborcza przypomina, 
że zgodnie z uchwałą ZR nr 12/2009 warunkiem 
rejestracji protokołów wyborczych na kadencję 
2010 – 2014 jest dostarczenie do ZR ankiety in-
formacyjnej o liczebności członków danej 
organizacji związkowej według stanu na dzień 
30 listopada 2009 r. oraz analizy składek 
za 2007 i 2008 rok (organizacje, które mają 
składki przelewane na konta ZR przez pracodaw-
cę mogą dostarczyć oświadczenie pracodawcy 
o przelewaniu składek i w jakim procencie). 

Delegaci na WZD Regionu oraz elektorzy do wy-
boru delegatów na WZD Regionu są wybierani 
w liczbie wynikającej z ilości członków podanej 
w ankiecie informacyjnej o ilości członków. Wy-
jątkiem od tej zasady są wybory w organizacjach, 
które w dniu 30.11.2009 r. były zarejestrowane 
jako organizacje tymczasowe lub podlegały prze-
kształceniom (łączenie lub podział).

Protokoły wyborcze oraz ankiety osobowe należy 
wypełnić czytelnie drukowanymi literami. Do pro-
tokołów wyborczych należy obowiązkowo załączyć 
listę obecności na zebraniu wyborczym. Listę należy 
wypełnić czytelnie drukowanymi literami.

Przypominamy również o obowiązku wypeł-
niania ankiet osobowych (wzór nowej ankiety 
na stronie www.solidarnosc-kat.pl) przez 
wszystkich wybranych członków władzy wy-
konawczej i kontrolnej. 

Szykuje się protest 
w spółkach EDF

Sipowcy ramię w ramię ze związkowcami

Z badań wynika, że 
kobiety, wykonujące 
taką samą pracę 
na płuczce co 
mężczyźni, notują 
o połowę niższy 
wydatek energetyczny.

Związkowcy znów razem z sipowcami po dziewięcioletniej przerwie

Przeróbka węgla to nie jest praca za biurkiem

Foto: TŚD

Foto: internet
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Karczmie Piwnej Śląsko-Dąbrowskiej
 Tegoroczna karczma Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności odbyła się w hali zabrzańskiego MOSiR-u Karczmę tradycyjnie rozpoczęła minuta ciszy upamiętniająca związkowców, którzy odeszli w minionym roku

Wielce Szanowne, a w Sprawach Piwnych Nigdy Nieomylne Prezydium – tym razem w stylu orientalnym Od lewej Janusz Śniadek, Henryk Nakonieczny i Dominik Kolorz

Strefa kolejarsko-wojskowa: od prawej Henryk Grymel i Bogumił Wojewoda z kolejarskiej „S”, płk Dariusz 
Siekiera z Żandarmerii Wojskowej, stoi płk Zbigniew Piątek, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego

Niespodziewani goście na karczmie – szejkowie z Kataru w poszukiwaniu ministra skarbu Aleksandra Grada

Hej, kufl e w dłoń i do dna! Szef Zarządu Regionu Piotr Duda podczas scenicznego występu z Dodą. A może Mandaryną?
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Solidarności obie ławy biją brawa
Żadna biesiada piwna nie może się udać bez tradycyjnego konkursu picia trunku na czas…   … i solidnego kołysania się, oczywiście z trzymaniem pod boki z kolegami z lewej i prawej

Gwiazdą karczmy był niezawodny Jan Pietrzak, który jak zwykle skutecznie rozbawiał publikę Ekipa z Solidarności KWK Zofi ówka. W środku przewodniczący Roman Brudziński

Jak zwykle podczas karczmy zbierano pieniądze dla Fundacji im. G. Kolosy. Zebrano ponad 4 tys. zł Piotr Duda i jego nowa broń na nieuczciwych pracodawców

Solidarność ZG Sobieski – jak zwykle w formie i pełnej gotowości W zabawie uczestniczyło ok. 700 gości
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Wszystkich Czytelników Tygodnika Śląsko–Dąbrowskiego zapraszamy do wypełnienia 
krótkiej ankiety. Jej wyniki pozwolą nam lepiej poznać Państwa oczekiwania co do na-
szej gazety oraz prześledzić sposób jej kolportażu. 

Ankieta jest anonimowa, ale wśród Czytelników, którzy podadzą swoje dane osobowe, 

rozlosujemy nagrody: związkowe polary i koszulki oraz zestawy gadżetów.

Wypełnione ankiety należy wysyłać na adres: Redakcja Tygodnika Śląsko-Dąbrow-

skiego, ul. Floriana 7, 40–286 Katowice. 

1.  Jak często czytasz Tygodnik Śląsko-Dąbrowski?
–  regularnie – każdy numer

–  często – co drugi, trzeci numer

–  sporadycznie, kilka razy do roku

2.  W jaki sposób Tygodnik dociera do Ciebie?
–  poprzez komisję zakładową

–  poprzez biuro terenowe

–  ściągam wersję elektroniczną ze strony internetowej

–  zabieram Tygodnik z siedziby Zarządu Regionu

–  inną drogą (jaką?) …....................................................

3.  Kiedy nowy numer Tygodnika trafi a do Ciebie? 
–  w środę (w dniu druku)

–  w czwartek

–  w piątek

–  w sobotę lub niedzielę

–  w kolejnym tygodniu

4.  Oceń Tygodnik w skali od 1 do 5 (5 to ocena najwyższa):
–  dobor tematów  1            2            3            4            5

–  aktualność tematów  1            2            3            4            5

–  poziom tekstów  1            2            3            4            5

–  dobór i poziom zdjęć  1            2            3            4            5

–  wygląd gazety   1            2            3            4            5

–  jakość druku i papieru  1            2            3            4            5

5.  Oceń Tygodnik w zakresie doboru tematyki tekstów  za   odpowiednia  za

    mało  ilość     dużo

–  sprawy związkowe (region) – protesty pracownicze, 

walka o miejsca pracy, itp.

– sprawy związkowe (region) – przykłady korzyści 

z przynależności do Solidarności, związkowe sukcesy

–  sprawy związkowe (kraj) –  wiadomości z Komisji 

Krajowej, sytuacja zakładów pracy w innych regionach

–  informacje o Karcie Grosik

–  kultura

–  sport

–  tematyka historyczna

–  rozrywka (krzyżówki, dowcipy)

–  tematyka regionalna (ale nie związkowa) – wydarzenia 

z miast i gmin

–  informacje i porady z zakresu prawa pracy

–  informacje i porady z zakresu przepisów bhp

6.  Jakich tematów wg Ciebie brakuje w Tygodniku Śląsko-Dąbrowskim? Co zmie-
niłbyś w gazecie?

 ..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Dane osobowe:
– płeć     K   M   

– wiek   18–30          31–45         46–60         powyżej 60

– wykształcenie wyższe         średnie          zawodowe          podstawowe

– zawód  ….........................................................................................

Dane osobowe (dla osób uczestniczących w konkursie)
– imię i nazwisko ..................................................................................................................

 adres ..................................................................................................................

  ..................................................................................................................

Czytelniku – czekamy na Twoją opinię!

      

Zapytaj eksperta
o radę pracowników
– W jaki sposób rada pracowników 
może uzyskać informacje od pra-
codawcy, jak powinny przebiegać 
wybory nowej rady oraz czego 
związkowcy mogą się spodziewać 
po znowelizowanej ustawie o ra-
dach pracowników – na te i inne 
pytania można zasięgnąć odpowie-
dzi u wojewódzkiego konsultanta 
ds. rad pracowników. 

Jadwiga Piechocka z Biura Szkoleń 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności – 
bo to ona pełni obowiązki konsul-
tanta – dyżuruje od poniedziałku do 
piątku w godz. 9.00–15.00 pod nr 
tel. 32 353 84 25 wew. 428, e-mail: 
zagraniczne@solidarnosc-kat.pl. 
Istnieje też możliwość przeprowadze-
nia konsultacji osobiście po wcześ-
niejszym ustaleniu terminu.

Dyżury pełnione są w ramach 
realizowanego przez Komisję 
Krajową NSZZ Solidarność w part-
nerstwie z OPZZ projektu „Nie-
zależna ekspertyza ekonomiczna 
standardem dialogu społecznego 
w obliczu zmiany gospodarczej”. 
Podobne punkty konsultacyjne po-
wstały w każdym województwie. Ten 
w Katowicach obejmuje swym dzia-
łaniem obszary działania regionów 
Śląsko-Dąbrowskiego, Częstochowa 
i Podbeskidzie.

Projekt fi nansowany ze środków 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.
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Ś L Ą S K O - D Ą B R O W S K I  N S Z Z

Teksty i porady prawne pochodzą z serwisu prawo-pracy.pl. Serwis prawo-pracy.pl skoncentrowany jest wokół tematyki prawa pracy. Strona udostępnia artykuły oraz odpowiedzi na zapytania 
internautów dotyczące m.in. kwestii wynagrodzeń, czasu pracy, odpraw, odpowiedzialności pracownika, urlopu, wypowiedzenia umowy, przepisów BHP, mobbingu. W serwisie również: porady 
prawne on-line, aktualności prawne, praktyczne poradniki w formacie PDF oraz największe w Polsce forum z zakresu prawa pracy.

Orzeczenie o niezdolności do pracy:

§

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Kolegi

CZESŁAWA KISZKALEWICZA
Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Katowicach,

Rodzinie i Bliskim 
w imieniu Regionalnego Sekretariatu Służb Publicznych

 NSZZ Solidarność 

składa przewodnicząca Urszula Kaczmarska

Biuro ds. Rozwoju i Szkoleń Związkowych oraz 
Współpracy Zagranicznej informuje, że w dniach 1-3 
marca oraz 22-24 marca 2010 r. planuje zorganizować 
kolejną edycję bezpłatnego stacjonarnego szkolenia 
dla Społecznych Inspektorów Pracy. Szkolenie będzie 
odbywać się w siedzibie Zarządu Regionu w Katowicach, 
a prowadzić będą je eksperci Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Katowicach. 

Zakres tematyczny szkolenia:
1.  Prawo pracy (ustawa o PIP, ustawa o SIP, bhp, badania

lekarskie, czas pracy).
2.  Minimalne i zasadnicze wymagania.
3.  Szkolenie z zakresu psychologii (skuteczna komunikacja 

w środowisku pracy, zagrożenia psychospołeczne 
w stosunkach pracy, trening psychologiczny).
Zainteresowane organizacje prosimy o kontakt 

z Biurem ds. Rozwoju i Szkoleń Związkowych oraz 
Współpracy Zagranicznej(zagraniczne@solidarnosc-
kat.pl, 32 353 84 25 wewn. 223). Szczegółowy termin 
szkolenia podamy wkrótce.

Wyrazy najgłębszego współczucia

z powodu śmierci naszego Kolegi

CZESŁAWA KISZKALEWICZA
Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Katowicach,
Członka Rady Regionalnej Sekcji Ciepłownictwa NSZZ Solidarność

Rodzinie i Bliskim
w imieniu koleżanek i kolegów z RSC NSZZ Solidarność 

składa przewodniczący Adam Jurczyk

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

naszego Kolegi i Przyjaciela

CZESŁAWA KISZKALEWICZA
Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Katowicach.

Wyrazy serdecznego współczucia 

Rodzinie i Bliskim
składają 

koleżanki i koledzy z KZ NSZZ Solidarność PEC w Katowicach

Z
atrudniamy pra-
cownika biurowego. 
Na komisji ZUS 
uznano, że jest on 
niezdolny do wyko-

nywania pracy. Mamy kopię 
orzeczenia. Czy to orzeczenie 
jest podstawą do rozwiąza-
nia umowy, czy też jeszcze 
zakładowy lekarz medycyny 
musi zbadać takiego pra-
cownika?

Pracownik, pomimo 
otrzymania orzeczenia 
potwierdzającego całko-
witą bądź częściową nie-
zdolność do pracy, nadal 
może wykonywać pracę, 
pod warunkiem że lekarz 
medycyny pracy po prze-
prowadzonych badaniach 
dopuści pracownika do 
pracy na dotychczasowym 
bądź innym stanowisku 
pracy.

Ponadto – zgodnie z art. 
4 ust. 5 ustawy o rehabi-
litacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych 
z dn. 27.08.1997 r. (Dz. U. 
z 1997 r. Nr 123, poz. 776 
z późn. zm.) – zaliczenie 
do znacznego albo umiar-
kowanego stopnia niepeł-
nosprawności danej osoby 
nie wyklucza możliwości 
dalszego zatrudniania tej 
osoby u pracodawcy nie-
zapewniającego warun-
ków pracy chronionej, 
pod warunkiem uzyskania 
pozytywnej opinii Pań-
stwowej Inspekcji Pracy 
o przystosowaniu przez 
pracodawcę stanowiska 
pracy do potrzeb osoby 
niepełnosprawnej  lub 
w przypadku zatrudnienia 
jej w formie telepracy.

Niezdolność do pracy 
z reguły oznacza bowiem 
niezdolność  do pracy 
w konkretnym zawodzie 
czy w pewnej grupie zawo-
dów, nie zaś niezdolność 
do pracy w ogóle.

W sytuacji  opisanej 
w pytaniu należy pracow-
nika skierować na badania 
do zakładowego lekarza 
medycyny pracy w celu 
pozyskania informacji, 
czy pracownik może nadal 
świadczyć pracę na do-
tychczasowym stanowi-
sku, zgodnie z art. 229 § 4 
K.p., który mówi, że praco-
dawca nie może dopuścić 
do pracy pracownika bez 
aktualnego orzeczenia le-
karskiego stwierdzającego 
brak przeciwwskazań do 
pracy na określonym sta-
nowisku.

Jeżeli zatem w wyniku 
badań kontrolnych lekarz 
stwierdzi, że pracownik jest 
niezdolny do wykonywania 
pracy na dotychczasowym 
stanowisku, to okoliczność 
ta może uzasadniać wypo-
wiedzenie pracownikowi 
umowy o pracę, a dodat-
kowo może stanowić pod-
stawę odsunięcia pracow-
nika od świadczenia pracy 
w okresie wypowiedzenia 
bez zachowania prawa do 
wynagrodzenia.

Należy wspomnieć także 
o tym, że sposób postępo-
wania będzie zupełnie inny, 
jeśli przyczyną powstałej 
niezdolności do pracy był 
wypadek przy pracy bądź 
choroba zawodowa.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl. 

Emeryt bądź rencista, który 
oprócz pobieranych świad-
czeń otrzymuje też inne 
przychody (np. z tytułu 
umowy o pracę), powinien 
do końca lutego przedło-
żyć w odpowiedniej pla-
cówce ZUS zaświadczenie 
o dochodzie uzyskanym 
w roku 2009.

Osoby, które same opła-
cają składki za siebie (tak jak 
osoby prowadzące działal-
ność gospodarczą), powin-
ny zamiast zaświadczenia 
przedłożyć oświadczenie 
o wysokości uzyskanego 
dochodu.

Przedłożenie informacji 
o uzyskanych przycho-
dach jest niezbędne do 
rozliczenia wypłacanego 
świadczenia, a dokładnie 
– w celu ustalenia, czy 
osiągany w minionym 
roku przychód uzasad-

niał wypłatę emerytury 
lub renty w pełnej bądź 
zmniejszonej wysokości, 
czy jednak wypłata powin-
na być zawieszona.

Zaświadczenie/oświad-
czenie może być przed-
łożone w następujących 
formach:
• jako łączna kwota przy-

chodu osiągniętego 
w ubiegłym roku ka-
lendarzowym lub 

• jako kwoty przychodów 
osiągniętych w poszcze-
gólnych miesiącach. 
Należy dostarczyć je do 

tego oddziału ZUS, który 
wypłaca świadczeniobiorcy 
emeryturę lub rentę.

Nie każdy przychód, 
mimo jego wykazania w 
zaświadczeniu/oświadcze-
niu, ma wpływ na wysokość 
lub zawieszenie wypła-
canego świadczenia, pod 

uwagę brany jest bowiem 
tylko ten przychód, który 
został osiągnięty z tytułu 
wykonywania działalno-
ści podlegającej obowiąz-
kowi ubezpieczenia spo-
łecznego.

Zgodnie z przepisami 
ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych osoby, 
których dodatkowy przy-
chód mieści się w przedzia-
le pomiędzy 70% a 130% 
kwoty przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia 
ogłoszonego przez preze-
sa GUS, otrzymają swoje 
świadczenia w zmniejszo-
nej wysokości.

Jeśli uzyskiwany do-
chód nie przekracza kwoty 
równej 70% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodze-
nia – otrzymywane wyna-
grodzenie nie wpłynie na 

wysokość wypłacanych 
świadczeń. Dochód prze-
kraczający kwotę 130% 
przeciętnego miesięczne-
go wynagrodzenia powo-
duje zawieszenie wypłaty 
świadczenia.

Przypominamy także 
o obowiązku, jaki spoczywa 
na osobach uprawnionych 
do emerytury lub renty – 
osoby te zobowiązane są 
do powiadomienia od-
działu ZUS o podjęciu lub 
zaprzestaniu działalności 
podlegającej obowiązko-
wi ubezpieczeń społecz-
nych, z której uzyskuje 
przychód.  Obowiązek 
ten nie dotyczy jedynie 
emerytów, którzy ukoń-
czyli 60 lat (kobiety) i 65 
lat (mężczyźni).

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl. 

Czy pracownik może
nadal pracować?

Emeryt lub rencista o otrzymywanych dochodach 
powinien powiadomić ZUS do końca lutego 2010 r. 

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:
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P
rojekt zaprezentowany 
w styczniu przez Urząd 
Miasta w Katowicach 
zakłada zmianę prze-
znaczenia części terenu 

po dawnej hucie Baildon z prze-
mysłowego na usługowy. Jeżeli 
urzędnicy nie uwzględnią uwag 
strony społecznej to dla spółek: 
Fabryka Wiertła Baildon, Węgli-
ki Spiekane, Magnesy Baildon i 
PPZ taka zmiana może oznaczać 
poważne problemy. Firmom 
grozi nawet zamknięcie. Jeżeli 
tak się stanie, pracę może stracić 
kilkaset osób.

Przewodniczący Regionalnej 
Sekcji Hutnictwa NSZZ Solidar-
ność Andrzej Karol przypomina, 
że po likwidacji huty w 2001 roku, 
jedną z najważniejszych zachęt 
dla inwestorów był plan zago-
spodarowania przestrzennego 
Katowic. Dokument zakładał 
pozostawienie produkcji na 
tym terenie. 

Już wtedy inwestorzy sygna-
lizowali, że jest to ścisłe centrum 
miasta, dlatego podjęcie decyzji o 
prowadzeniu działalności gospo-
darczej może okazać się bardzo 
ryzykowne. – Urzędnicy rozwie-
wali te niepokoje i podkreślali, 
że nie będzie żadnych zmian 
dotyczących przeznaczenia tego 
terenu. Po takich zapewnieniach 
kilka firm zdecydowało się na 
poważne inwestycje. Niektóre 
wykupiły już nawet grunty, inne 
są w trakcie załatwiania formalno-
ści – dodaje Andrzej Karol.

Temat zmiany koncepcji 
zagospodarowania tej części Ka-
towic, nie jest tematem nowym. 
Powraca co kilka lat, wywołując 
obawy wśród pracowników spó-

łek i mieszkańców pobliskich 
dzielnic: Załęża i Dębu. 

Związkowcy z Solidarności 
wielokrotnie zwracali uwagę na 
zagrożenia związane ze zmianą 
przeznaczenia terenu po Hucie 
Baildon. Temat ten został rów-
nież poruszony podczas ubie-
głorocznego Walnego Zebrania 
Delegatów Regionu Śląsko-Dą-
browskiego w Mysłowicach. 
Związkowcy przyjęli wówczas 
stanowisko, w którym napisali 
m.in. „Oczekujemy od Urzędu 
Miasta wywiązania się z szum-
nych obietnic zachowania dzia-
łalności przemysłowej dla tego 
terenu i skuteczną, prawdziwą 

pomoc firmom pragnącym się 
rozwijać, co w konsekwencji 
pozwoli utrzymać i zwiększyć 
ilość miejsc pracy”.

Z projektem można zapoznać 
się w siedzibie Centrum Informa-
cji Turystycznej Miasta Katowice, 
ul. Rynek 13, gdzie będzie wy-
łożony do 8 lutego. Konsultacje 
społeczne nad studium potrwają 
jeszcze do 5 marca. Później na jego 
podstawie opracowany zostanie 
nowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta.

Warto, by mieszkańcy Katowic 
zainteresowali się tym tematem 
i sprawdzili, czy urzędnicy nie 
mają nowych planów zwią-
zanych z miejscem, w którym 
mieszkają lub pracują. Może 
się okazać, że „niespodzianek” 
jest znacznie więcej – dodaje 
Andrzej Karol.

Szczegółowe informacje doty-
czące sposobu wniesienia uwag 
do projektu studium znajdu-
ją się na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Katowice www.
um.katowice.pl. 

AGNIESZKA KONIECZNY

Elżbieta Susek i Joanna Stom-
ska z oświatowej Solidarności 
w Tarnowskich Górach wygrały 
w sądach pracy kolejne roz-
prawy przeciwko starostwu 
powiatowemu. 

W styczniu, na mocy wy-
roków Sądu Okręgowego w 
Gliwicach, starosta tarnogór-
ski na łamach lokalnej gazety 
przeprosił Elżbietę Susek, na-
czelnika Wydziału Edukacji 
i Kultury Fizycznej, a zarazem 
przewodniczącą Solidarności w 
starostwie oraz Joannę Stomską, 
dyrektora Centrum Edukacji 
Ekonomiczno-Handlowej, za 
rozpowszechnianie w mediach 
nieprawdziwych informacji 
związanych z ich pracą za-
wodową. W czasie procesu 
obie powódki zrezygnowały 
z zadośćuczynienia fi nanso-
wego, które miało zostać spo-
żytkowane na cele społeczne. 
Sąd przyjął ich argumenty, 
że zostałoby ono wypłacone 
z pieniędzy podatników.

– Wyrokami jesteśmy usa-
tysfakcjonowane, bo rozpo-
wszechniane przez starostę 
informacje naruszały nasze 
dobre imię, szkalowały nasze za-
wodowe dokonania, a przecież 
żyjemy w małym środowisku 
i jesteśmy znanymi osobami. 
Przeprosiny wprawdzie uka-
zały w gazecie, ale w dziale 
reklamującym starostwo – 
mówi Elżbieta Susek.

Sądowy pełnomocnik 
obu pań, Barbara Panczocha 
z oświatowej Solidarności 
w Tarnowskich Górach wska-
zuje na ich reklamowy przekaz. 
– Obywatelu, przyjdź do urzę-
du, my nic nie załatwimy, ale 
za to naruszymy twoje dobra 
osobiste, a potem za twoje 
pieniądze przeprosimy cię na 
łamach prasy. W taki oto spo-
sób starostwo zareklamowało 
swój urząd – mówi. 

W procesach o narusze-
nie dóbr osobistych sąd wni-
kliwie zbadał m.in. wszyst-

kie wyroki, które wcześniej 
zapadły w Sądzie Rejono-
wym w Tarnowskich Górach 
w sprawach wniesionych  
przez Susek i Stomską prze-
ciwko staroście.

Przypomnijmy, przed trzema 
laty, decyzją starosty Elżbieta 
Susek została dyscyplinarnie 
zwolniona z pracy, a Joanna 
Stomska pozbawiona stanowi-
ska dyrektora CEEH. Jednym 
z powodów ich szykanowania 
i mobbingowania była przy-
należność związkowa. Od tej 
pory,  kobiety konsekwentnie i 
z sukcesami prowadziły walkę 
o swoje prawa pracownicze w 
sądzie pracy, do którego kie-
rowały kolejne, uzasadnione 
pozwy przeciwko staroście. 
Sąd m.in. przywrócił do pracy 
Elżbietę Susek, uznając, że jej 
zwolnienie było bezpodstaw-
ne, natomiast na rzecz Joan-
ny Stomskiej zasądził m.in. 
odszkodowanie w wysokości 
kilkudziesięciu tysięcy zł. Pani 

Joanna  ponownie wygrała kon-
kurs na dyrektora CEEH. 

Niekorzystne wyroki  wzbu-
dziły niezadowolenie starosty, a 
po ogłoszeniu ostatniego wniósł 
apelację do Sądu Apelacyjnego 
w Katowicach, zarzucając gli-
wickim sędziom brak kompe-
tencji do rozpoznawania spraw 
o naruszenie dóbr osobistych. 
Apelacja została odrzucona, 
ponieważ sąd stwierdził, że to 
„starosta wywoływał konfl ikty, 
natomiast powódki odpowiadały 
na ataki i sąd byłby zdziwiony, 
gdyby się nie broniły”. 

– Teraz starosta zarzuca nam 
układy z wymiarem sprawied-
liwości na wszystkich szczeb-
lach. Jego zdaniem, wszystkie 
wyroki były „kuriozalne” 
oraz niekorzystne dla niego, 
bo sędziowie go nie lubią. Te 
wyroki inne być nie mogą, 
bo to nikt inny, tylko staro-
sta łamie prawo – komentuje 
Barbara Panczocha.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Pod koniec grudnia GUS za-
prezentował dane, z których 
wynika, że w najbliższym 
czasie pracę może stracić 
35 tysięcy pracowników. 
Zwolnienia zapowiedziało 
338 fi rm.

Redukcje etatów czekają 
sektor publiczny, w którym 
zwolnionych może zostać 
blisko 14 tysięcy pracow-
ników. Jedną z fi rm, która 
już zapowiedziała głęboką 
restrukturyzację zatrud-
nienia jest PZU, gdzie w 
2010 roku zwolnieniami 

objętych zostanie 2 tysią-
ce osób.

Zdaniem Aleksandry Ska-
lec, rzeczniczki Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Kato-
wicach, nie można jeszcze 
ocenić, jaka będzie skala 
zwolnień w województwie 
śląskim. W tej chwili zbierane 
są informacje o planowanych 
zwolnieniach grupowych 
przekazane w styczniu przez 
pracodawców do Powiato-
wych Urzędów Pracy. 

Skalec, zaznacza jednak, 
że w ostatnich trzech mie-

siącach ubiegłego roku ilość 
osób zwolnionych w wyniku 
zwolnień grupowych mala-
ła. – Obserwując tę tenden-
cję możemy przypuszczać, 
że zwolnienia będą coraz 
mniejsze – dodaje Aleksan-
dra Skalec.

W 2009 roku w naszym 
województwie w wyniku 
zwolnień grupowych pracę 
straciły 9463 osoby. To o ponad 
5700 osób więcej, niż w 2008 
roku i ponad siedem razy 
więcej, niż w roku 2007.

AK

Jednym z wydarzeń towa-
rzyszących 30 rocznicy po-
wstania Solidarności będzie 
Ogólnopolska Pielgrzymka 
do Watykanu.

Organizowane przez 
NSZZ Solidarność piel-
grzymki do Stolicy Pio-
trowej stały się już trady-
cją. Tym razem okazją do 
wspólnej modlitwy będzie 
nie tylko 30. rocznica po-
wstania naszego związku, 
ale także 5. rocznica śmierci 
Jana Pawła II. Msza święta 
w intencji Ojca Świętego 
organizowana dla pielgrzy-
mów z Polski, planowana 
jest w sobotę 10 kwietnia, 
a spotkanie z Benedyktem 
XVI – 11 kwietnia. 

– Zapraszamy do wspól-
nego pielgrzymowania 
wszystkich chętnych, 
członków i sympatyków 
związku, a także pielgrzy-
mów indywidualnych 
i grupy parafialne. Niech 
wspólnie przeżyte dni 
przypomną nam wielkie, 
narodowe rekolekcje, któ-

rymi były wszystkie piel-
grzymki Jana Pawła II do 
ojczystego kraju i ostatnie 
godziny życia wielkiego 
Papieża-Polaka” - pisze 
w swoim zaproszeniu na 
pielgrzymkę Janusz Śnia-
dek, przewodniczący KK 
NSZZ Solidarność. 

Na stronie internetowej 
Komisji Krajowej NSZZ „S” 

(www.solidarnosc.org.pl) 
można znaleźć więcej infor-
macji na temat pielgrzymki. 
Zamieszczono tam m. in. 
oferty biur podróży. Firma 
Mediterraneum ma w swej 
ofercie  4 warianty wyjaz-
du. Najtańszy, 6–dniowa 
pielgrzymka autokarowa 
została wyceniona na 935 
zł. Mediterraneum ma 
w swej ofercie także wy-
jazdy 9 i 11-dniowe oraz 
6–dniową pielgrzymkę 
lotniczą (1875 zł). 

Propozycję dla człon-
ków Solidarności przygo-
towało też biuro podróży 
Soltour. Najtańszy, 5-dnio-
wy wyjazd autokarowy 
został wyceniony na 795 
zł. 4-dniowa pielgrzym-
ka samolotowa kosztuje 
w tym biurze 1460 zł. 

Ceny obejmują kosz-
ty podróży, wyżywienia 
i noclegów. Do tego trzeba 
doliczyć koszt biletów do 
muzeów, transportu miej-
skiego i przewodników.

WG

Cztery z ośmiu spółek działających na terenie dawnej Huty 
Baildon mogą być zmuszone do zakończenia działalności.

Niepokojące 
plany urzędników

To starosta wywoływał konfl ikty

Pracodawcy zapowiadają zwolnienia

Pielgrzymka do Watykanu 
na XXX-lecie Solidarności

Produkcja, a nie usługi miały zachęcać inwestorów

Oczekujemy od 
katowickiego 
Urzędu Miasta 
wywiązania się 
z obietnic zachowania 
produkcji przemysłowej 
na terenie dawnej 
huty Baildon.
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