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W numerze:

„Solidarność” rozpoczyna ogólnopolską Kampanię Społeczną „Niskie płace

barierą rozwoju Polski”. Akcja, poprzez promocję idei dialogu i solidarności

społecznej, ma na celu poprawę warunków płacowych pracowników.

Związek w starostwie
Komisja zarejestrowana została 24 stycz-
nia. Nazajutrz informacja o utworzeniu
Związku przekazana została staroście i od
razu podziałała na niego jak przysłowio-
wa "płachta na byka". Być może, ogarnę-
ło go przerażenie, że przewodniczącą
Związku została długoletnia członkini
oświatowej "S", o której często mówił, że
jest osobą bardzo aktywną i zaangażowa-
ną. Dodatkowo pani Ela należy do nielicz-
nych w starostwie osób, które niejedno-
krotnie miały odwagę krytykować działa-
nia pracodawcy.

Czytaj na stronie 4

W Mardzie łamano prawo
 Z raportu Inspekcji wynika, że dwaj mło-
dzi pracownicy Mardu, którzy zginęli w ka-
tastrofie - 21- i 23-latek - na dziesięć dnió-
wek, które miały być szkoleniowe, ani jed-
nej nie spędzili z instruktorem. - W firmie,
gdzie praca wykonywana jest w tak trud-
nych warunkach, szkolenia z zakresu bhp
odgrywają olbrzymią rolę - podkreślił rzecz-
nik. Poinformował też, że w dokumentacji
firmy brak jest też dokumentów potwier-
dzających odbycie szkoleń bhp wstępnych
ogólnych przez 8 pracowników, którzy zgi-
nęli w katastrofie. Szkolenia okresowe 3 ko-
lejnych pracowników były przeprowadzo-
ne przez jednostkę nie mającą uprawnień
do tego typu działalności.

Czytaj na stronie 5

Związkowcy odrzucają
rządową strategię
Zachodnie koleje przygotowują się do eks-
pansji na polski rynek. Do wyprowadze-
nia PKP na prostą potrzeba zmiany poli-
tyki transportowej rządu i ogromnych
środków finansowych.
Ministerstwo Transportu i Budownictwa
opracowało "Strategię transportu kolejo-
wego do roku 2009", ale założenia pro-
jektu krytykuje Sekcja Krajowa Kolejarzy
NSZZ "Solidarność" - Strategia zawiera
wiele niedomówień i dopóki nie zostanie
uporządkowana nie możemy jej zaakcep-
tować - mówi Henryk Grymel, przewod-
niczący kolejarskiej "S".

Czytaj na stronie 6

Obywatelskie porady

u „Solidarności”
W siedzibie Terenowej Sekcji Problemo-
wej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kon-
stancji 2 rozpoczęło działalność Biuro Po-
rad Obywatelskich, które służyć będzie
pomocą nie tylko członkom "Solidarno-
ści", ale również mieszkańcom miasta.
Wszyscy odwiedzający biuro będą mieli
zagwarantowane uzyskanie bezpłatnej in-
formacji na temat sposobów i możliwo-
ści rozwiązania przedstawionych przez
nich problemów.

Czytaj na stronie 7



RÓ¯NOŒCI2 Nr 9 (594) • 27 lutego 2007 r.

Liczba tygodnia...

Napisan0

Wieœci z Biur Terenowych ZR

BT Pszczyna
Związkowcom "S" z czechowickich za-

kładów opatrunkowych "VIVA" udało się
przekonać pracodawcę, by odstąpił od de-
cyzji o zwolnieniach pracowników, którą
podjął wbrew podpisanym wcześniej poro-
zumieniom ze stroną związkową. W nich zo-
bowiązał się do wypłacenia pracownikom
zaległych pensji oraz do zagwarantowania
zatrudnienia tym, którzy chcą nadal praco-
wać w firmie. Z ponad 40. zatrudnionych,
w zagrożonej upadłością "VIVIE" pozosta-
ło 16. pracowników. Wielu pracowników
zerwało umowy o pracę ze względu na no-
toryczne niepłacenie przez pracodawcę wy-
nagrodzeń.

-Teraz pracodawca, bez podania przyczyn,
chciał zwolnić wszystkich, którzy pozosta-
li. Tym samym ewidentnie nadwyrężył  pra-
wo. W wyniku negocjacji udało nam się
nakłonić go, by nie zwalniał pracowników
do czasu sprzedaży zakładu. Podobno
"VIVĄ" zainteresowana jest niemiecka fir-
ma produkująca środki kosmetyczne - mówi
przewodnicząca zakładowej "S" Ewa Kos -
Tymczasem za grudzień pracodawca wypła-
cił nam tylko po 600 zł, a pozostałe wyna-
grodzenia w ogóle nie są regulowane.

BT Rybnik
W siedzibie rybnickiego BT odbyło się

szkolenie ekonomiczne w zakresie rozliczeń
podatkowych organizacji związkowych z
urzędami skarbowymi. Zajęcia prowadziła
Halina Murzyn, specjalista z Biura Ekono-
miczno-Prawnego ZR. Uczestniczyło w nich
15. przedstawicieli komisji zakładowych z
obszaru działania Biura.

BT Gliwice
Ostatnie posiedzenie rady Terenowej Sek-

cji Problemowej Gliwic i Powiatu Gliwic-
kiego NSZZ "S" zostało zdominowane przez
burzliwą dyskusję, sprowokowaną decyzją
radnych na mocy której, w mieście ma zo-
stać zlikwidowanych kilka placówek szkol-
nych.

- W dalszej części spotkania przypomnie-
liśmy jego uczestnikom o wyborach do rad
osiedlowych, które odbędą się 22 kwietnia,
jak również o obowiązku złożenia PIT-8
przez komisje zakładowe w urzędach skar-
bowych do 31 marca. W związku z zapla-
nowanym na początek marca spotkaniem z
prezydentem Zygmuntem Frankiewiczem,
zwróciliśmy się do przedstawicieli organi-
zacji związkowych o przygotowanie proble-
mowych pytań do włodarza miasta - infor-
muje przewodnicząca TSP Ernestyna Sko-
nieczny.

BT Jastrzębie Zdrój
22 lutego w Wojewódzkim Szpitalu Spe-

cjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu odbyła się
druga tura negocjacji związkowców "S" z
pracodawcą na temat nowego regulaminu
wynagradzania.

- Dyrektor szpitala przedstawił nam swo-
je ostateczne propozycje - mówi kierownik
jastrzębskiego BT Danuta Jemioło - Jed-
nak proponowane rozwiązania są dla nas nie
do przyjęcia.

***
23 lutego odbyło się spotkanie Koła Eme-

rytów KWK "1 Maja"- KWK "Marcel"
NSZZ "S"w trakcie którego omówiono bie-
żacą sytuację Koła oraz formy jego dalsze-
go funkcjonowania w kontekście zakończe-
nia działalności przez Komisję Zakładową
KWK "1 Maja".

BT Zawiercie
Zespół Szkół im. Kołłątaja w Zawierciu

będzie miejscem tegorocznych V Powiato-

Rząd chce skończyć z fikcją samozatrud-
nienia. Uważa, że szkodzi to prawom pra-
cowników. Zamierza wzmóc kontrole jed-
noosobowych firm i zaostrzyć kary. Może
to dotyczyć nawet miliona Polaków

Rząd przedstawi dzisiaj pracodawcom i
związkom zawodowym w Komisji Trój-
stronnej propozycje tematów do negocjacji
umowy społecznej. Chce między innymi
wyeliminować fałszywe samozatrudnienie.

- Z jednej strony rząd chce z nami nego-
cjować, a z drugiej wprowadza rozwiązania
prawne, które nie liczą się z naszym zda-
niem - mówi Jacek Męcina z Polskiej Kon-
federacji Pracodawców Prywatnych Lewia-
tan. I tłumaczy, że w Sejmie są dwa projek-
ty wprowadzające restrykcyjne rozwiązania
związane z samozatrudnieniem. Autorem
obu jest Lech Kaczyński.

Pierwszy to projekt ustawy o Państwowej
Inspekcji Pracy, w którym poszerza się kom-
petencje inspektorów. W drugim podporząd-
kowuje się samozatrudnionych takim sa-
mym przepisom, jakim podlegają pracow-
nicy etatowi. Projekt wprowadza też do
Kodeksu pracy dodatkowe kary finansowe
dla przedsiębiorców.

W zeszłym tygodniu prezydent w rozmo-
wie ze związkowcami z "Solidarności" mó-
wił, że "samozatrudnienie bywa paranoją".

Część z około miliona małych jednooso-
bowych firm to rzeczywiście pozorowane
umowy o pracę. Ale jak zaznaczają przed-
siębiorcy, uciekano tak przed nadmiernymi
obciążeniami. Obecnie od płacy wartości
5000 brutto trzeba zapłacić 2106 zł składek,
podczas gdy od takiej samej umowy samo-
zatrudnieniowej można tylko 771 zł.

Jeremi Mordasewicz, ekspert Polskiej
Konfederacji Pracodawców Prywatnych
Lewiatan, podkreśla, że w sytuacjach, gdy

samozatrudnienie jest ucieczką przed zbyt
wysokimi obciążeniami kosztów pracy,
przede wszystkim właśnie je należy obni-
żyć. Rząd zapowiedział już takie rozwiąza-
nie. Zdaniem Mordasewicza nie powinno się
jednak równocześnie wprowadzać dodatko-
wych restrykcji.

A prezydent chce do Kodeksu pracy wpi-
sać karę do 30 tysięcy złotych, jeśli sąd pra-
cy uzna, że umowa cywilna powinna być
umową o pracę. Płacić mają obie strony.

Jarosław Mulewicz (BCC) przestrzega,
że wprowadzenie zbytniej kontroli przestra-
szy głównie samozatrudnionych: - Część z
nich na pewno ucieknie do szarej strefy. Stra-
ci na tym budżet państwa, bo niektórzy prze-
staną płacić podatki.

***
prof. Marek Góra, Szkoła Główna Han-

dlowa: Zdarzają się sytuacje, które nie są
żadnym samozatrudnieniem. Ale problemu
fikcyjnej przedsiębiorczości nie rozwiąże-
my przez karanie przedsiębiorców. W Pol-
sce są za wysokie podatki oraz za wysokie
koszty pracy. I dlatego, gdy jedni uciekają
do Anglii, inni wybierają szarą strefę czy
fikcyjne samozatrudnienie. Władza powin-
na skoncentrować działania na przyczynach
patologii, a nie na ściganiu przedsiębiorców.

Roman Giedrojć, zastępca Głównego In-
spektora Pracy: Wielu pracodawców, którzy
podpisali z pracownikami umowy o pracę,
nie jest zadowolonych z tego, że inni pod
przykrywką samozatrudnienia korzystają z
oszczędności. Pojawia się więc podział na
uczciwych szefów i tych trochę mniej uczci-
wych. Pierwsi podlegają kontroli, a drudzy
mogą pokazywać nam figę. Inspektorzy
sprawdzać będą tylko, czy są przestrzegane
przepisy związane z bezpieczeństwem i hi-
gieną pracy.

200 tys....
... nawet tylu pracowników spoza Unii Europejskiej może w Polsce znaleźć pracę. Sta-

nie się tak, jeśli w przyszłym tygodniu rząd zdecyduje o otwarciu naszego rynku pracy dla
cudzoziemców spoza UE, w tym Azjatów.

Jak podaje "Newsweek", naciska na to szczególnie minister budownictwa Andrzej Au-
miller. - To przesądzone, że zatrudnianie cudzoziemców zostanie ułatwione - zapewnia
Aumiller, któremu szczególnie zależy na umożliwieniu zatrudniania zagranicznych pra-
cowników. Mieliby zastąpić Polaków, którzy ostatnio wyemigrowali, a których brak w
budownictwie odczuwalny jest szczególnie dotkliwie.

Minister pracy Anna Kalata przyznała, że na uregulowaniami dotyczącymi otwarcia
naszego rynku pracuje roboczy zespół ministerstw pracy oraz budownictwa - Analizuje-
my, w jaki sposób sprowadzenie cudzoziemców wpłynie na nasz rynek - mówi.

Trudności pracodawców ze znalezieniem rąk do pracy potwierdzają wyniki sondażu
SMG/KRC przeprowadzonego dla firmy doradczej KPMG, który ma być opublikowany w
środę. Przeszło połowa szefów 104 dużych przedsiębiorstw, zatrudniających ponad 250
pracowników, oceniała, że na polskim rynku brakuje dla nich pracowników.

Ponad 70 proc. szefów firm potrzebuje informatyków, finansistów i logistyków. Brakuje
też wykwalifikowanych robotników: operatorów maszyn, budowlańców, elektryków czy
ślusarzy.

Prawie 60 proc. badanych przyznało, że z ich firm odeszli w ostatnich miesiącach spe-
cjaliści, którzy wybrali lepiej płatną posadę za granicą i zapowiada podwyżki, szkolenia i
dodatkowe świadczenia, by zatrzymać pracowników.

Jak oceniają eksperci, z powodu drenującej rynek pracy emigracji w najbliższych latach
pensje będą rosnąć w tempie 7-8 proc. rocznie, szczególnie w branży budowlanej i prze-
myśle, gdzie jest najtrudniej o ręce do pracy.

wych Targów Edukacyjnych, których pomy-
słodawcą i inicjatorem była zawierciańska
oświatowa "Solidarność". Targi, mające uła-
twić absolwentom gimnazjów oraz szkół
średnich wybór dalszej ścieżki kształcenia.
Związkowcy z "S" początkowo organizowa-
li razem z Biurem Pracy OHP w Zawierciu,
a po jego likwidacji (same OHP zaoszczę-
dziło w ten sposób parę złotych, a spora
część młodzieży straciła szansę na sezono-
wą pracę) ze starostwem powiatowym.

- Naszym celem jest nie tylko zaprezen-
towanie oferty szkół średnich, policealnych
i uczelni wyższych, ale również ułatwienie
wyboru optymalnego dla poszczególnych
osób kierunku kształcenia - mówi Ewa Pa-
luchowska, przewodnicząca "Solidarności"
Pracowników Oświaty w Zawierciu. - Dla-
tego też podczas targów czynny będzie punkt
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w
którym będzie można zbadać swoje predys-
pozycje zawodowe.

Targi rozpoczną się w najbliższą środę i
potrwają do piątku, 2 marca. Dwa pierwsze
dni przeznaczone są dla gimnazjalistów -
swoje stoiska prezentować będą szkoły śred-
nie z całego powiatu. W piątek tegorocznym
maturzystom swoją ofertę prezentować będą
szkoły wyższe i policealne działające w wo-
jewództwie śląskim. Codziennie, obok
punktu poradni psychologiczno-pedagogicz-
nej będzie także czynne stoisko zawierciań-
skiej filii Biblioteki Pedagogicznej.

- Współczesna gospodarka w coraz więk-
szym stopniu oparta jest o wiedzę, dlatego
podstawowe znacznie ma wykształcenie -
dodaje Małgorzata Benc, szefowa Biura Te-
renowego Śląsko-Dąbrowskiej "Solidarno-
ści" w Zawierciu. - Ważne przy tym, byśmy
przygotowywali młodzież do potrzeb nasze-
go rynku pracy, a nie szkolili gastarbaite-
rów Irlandczykom i Brytyjczkom.

Z targową ofertą wszyscy zainteresowani
mogą zapoznać się w godz. 9.30-13.00.

***
Spółdzielnia socjalna, założona przez Sta-

nisława Kuklewskiego, przewodniczącego
Komisji Środowiskowej "Solidarności" w
Zawierciu ma zakładać w zawierciańskich
gimnazjach i podstawówkach tzw. lustra fe-
nickie, czasem błędnie nazywane wenecki-
mi. Ten sztandarowy (i jak na razie jedyny)
pomysł prezydenta Mirosława Mazura na
poprawę bezpieczeństwa w szkołach wzbu-
dza jednak spore kontrowersje. Możliwość
obserwacji co się dzieje w klasach można
bowiem zapewnić znacznie nowocześniej-
szymi środkami technicznymi i to przy jed-
noczesnej rejestracji wydarzeń na kompu-
terowym dysku.

- Jeżeli już mają pojawić się lustra fenic-
kie to raczej w Urzędzie Miasta, a nie szko-
łach - mówi Małgorzata Benc, szefowa za-
wierciańskiego Biura Terenowego Śląsko-
Dąbrowskiej "S" i jednocześnie radna miej-
ska. - Przy czym chodzić będzie raczej o
zachowanie przejrzystości urzędniczych
decyzji niż szeroko rozumiane bezpieczeń-
stwo.

Remontowo-budowlane moce spółdziel-
ni socjalnej z pewnością można by natomiast
wykorzystać przy niezbędnej przebudowie
urzędu (aby miasto przejrzyste była nie tyl-
ko z nazwy), a niemałe pieniądze wydane
na lustra spożytkować choćby na posprzą-
tanie miasta. W Zawierciu na utrzymanie po-
rządku ma być wydana sześciokrotnie niż-
sza kwota niż na Straż Miejską, która tego
porządku ma pilnować. Jak przekonuje wi-
dok z okna urzędu pracy - pilnuje zresztą
nie najlepiej.

(zaw)

Samozatrudniony?

Podejrzany
(Rzeczpospolita, Aleksandra Fandrejewska, 26 lutego 2007 r.)
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Problemy z dialogiem społecznym, ini-
cjatywy ustawodawcze oraz wzrost płac to
tematy spotkania "Solidarności" z Lechem
Kaczyńskim.

Janusz Śniadek, przewodniczący KK "Soli-
darności" witając prezydenta Lecha Kaczyńskie-
go podkreślał wagę dialogu społecznego i proble-
my z jego urzeczywistnieniem. Jednocześnie po-
dziękował za inicjatywy ustawodawcze, m.in..
dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy i dotyczą-

ce łamania praw pracowników. Wyraził nadzieję,
że zostanie ona bez przeszkód uchwalona i przy-
czyni się do uzdrowienia stosunków pracy w Pol-
sce. Podkreślił, że rozwiązania proponowane w
niej są wręcz rewolucyjne.
Prezydent otrzymał mani-
fest ogólnopolskiej kampa-
nii społecznej organizowa-
nej przez "S": Niskie płace
barierą rozwoju Polski.
Wręczając go Janusz Śnia-
dek podkreślił, że to oczy-
wiście nie prezydent jest
jego bezpośrednim adresa-
tem. - Chcemy, aby wzrost
dobrobytu dotyczył jak naj-
większej liczby ludzi - za-
pewniał prezydent Kaczyń-
ski. Zastrzegał jednocze-
śnie, że wzrost płac nie może negatywnie wpły-
nąć na gospodarkę. (O kampanii "S" czytaj też na
stronie 4)

Samozatrudnienie to paranoja
Prezydent zadeklarował, że w pełni popiera

związkowców w walce z obchodzeniem prawa
pracy. - Samozatrudnienie to najczystsza para-
noja - powiedział. Lech Kaczyński przypomniał

też, że skierował do parla-
mentu projekt ustawy o
Państwowej Inspekcji Pra-
cy, wzmacniający nadzór
nad przestrzeganiem prze-
pisów i zaostrzający sank-
cje za ich łamanie. Prezy-
dent podkreślił, że można
mówić o potrzebie paktu
społecznego - pod warun-
kiem, że pracodawcy będą
prawdziwymi partnerami
do dialogu z pracownikami.

Związkowcy przedsta-
wili prezydentowi przykła-
dy branż, gdzie dialog spo-

łeczny nie funkcjonuje dobrze i wzrasta napięcie
wśród pracowników. Zdaniem związkowców
uchwalenie przez Sejm jednorazowych dodat-
ków do rent i emerytur, zamiast ich waloryzacji,

której domagali się związkowcy, to jeden z przy-
kładów pozorowanego dialogu społecznego.
Lech Kaczyński obiecał związkowcom obecność
na tegorocznym Krajowym Zjeździe Delegatów
w Legnicy.

Waloryzacja zamiast dodatków
Podczas obrad zdecydowano o zorganizowa-

niu w marcu przez Sekretariat Górnictwa i Ener-
getyki akcji protestacyjnej. Jej powodem jest nie-
dotrzymywanie przez stronę rządową umów pod-
pisywanych ze Związkiem.

Komisja Krajowa ogłosiła również rok 2007
Rokiem Ofiar Stanu Wojennego. Przedstawicie-
le Związku zdecydowali, że tegoroczne, central-
ne obchody rocznicy podpisania Porozumień
Sierpniowych i narodzin NSZZ "Solidarność"
zostaną zorganizowane 31 sierpnia w Lubinie.

W specjalnym stanowisku KK wyraziła  pro-
test przeciwko zastąpieniu corocznej waloryzacji
jednorazowym dodatkiem pieniężnym. Zdaniem
Związku rozwiązania mające charakter doraźnej
pomocy finansowej dla świadczeniobiorców o ni-
skich dochodach powinny być stosowane nieza-
leżnie od waloryzacji emerytur i rent.

NSZZ "Solidarność" wyraziła zaniepokojenie
sytuacją personalną, która występuje w TVP S.A
i PR S.A. Związkowcy nie wyrażają zgody na
zwolnienia doświadczonych pracowników me-
diów publicznych. KK zwróciła się z wnioskiem
do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji S.A. oraz
Ministra Skarbu Państwa o przeprowadzenie kon-
troli polityki personalnej w mediach publicznych.

Dział Informacji KK

Internetowa strona Śląsko-Dąbrowskiej "S" znów się zmienia. Od kilku dni na powi-
talnej odsłonie można już znaleźć poradnik dla osób wyjeżdżających do pracy do Wiel-
kiej Brytanii. A w nim nie tylko informacje, ile wynosi najniższe wynagrodzenie, ale

także w jaki sposób
można przystąpić do
angielskiego związku
zawodowego i jakie są
z tego korzyści. Na
stronie głównej poja-
wił się też link do stro-
ny poświęconej pro-
gramowi Grosik. Póki
co prowadzi on do wi-
tryny "Solidarności"
kopalni "Sośnica", ale
już wkrótce otwierać
będzie się pod nim cał-
kiem nowa strona Gro-
sika, przeznaczona dla
wszystkich członków
Śląsko-Dąbrowskiej

"S". Kolejną nowością jest też link do strony poświęconej kampanii promoującej wzrost
płac w Polsce. Lada dzień na www.solidarnosc-kat.pl pojawi się kolejna zmiana - każdy
z odwiedzających ten adres będzie mógł oddać swój głos w specjalnej sondzie.

Przeciwdziałanie i eliminowanie zagro-
żeń występujących w zakładach pracy
oraz szkolenia w zakresie prawa pracy i
przepisów bezpieczeństwa przewiduje po-
rozumienie między centralami związko-
wymi Trójstronnej Komisji ds. Społecz-
no- Gospodarczych a Państwową Inspek-
cją Pracy, które w poniedziałek 26 lutego
podpisano w Warszawie.

"Mając na względzie konieczność zapew-
nienia skutecznej ochrony stosunku pracy,
bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy oraz eliminowanie zagrożeń powodu-
jących wypadki przy pracy i choroby zawo-
dowe oraz uznając, że dobra współpraca po-
między stronami opiera się na stałej wymia-
nie informacji i opinii, strony uznają potrze-
bę współpracy w zakresie ochrony pracy" -
głosi treść porozumienia.

Jak podkreślali związkowcy z NSZZ "So-
lidarność", OPZZ i Forum Związków Za-
wodowych na spotkaniu z Głównym Inspek-
torem Pracy Bożeną Borys-Szopą, porozu-
mienie jest formalnym potwierdzeniem do-
tychczasowej współpracy. - To szczególny
dzień dla Państwowej Inspekcji Pracy.
Związkowcy niezależnie od tego, z jakiego
związku się wywodzą, mają wiele wspólne-
go - jest to ochrona praw pracowniczych -
powiedziała Borys-Szopa.

Przewodniczący "Solidarności" Janusz
Śniadek podkreślił, że PIP "w sposób natu-
ralny jest największym sojusznikiem" związ-
ków zawodowych. W jego ocenie, skala na-
ruszeń prawa pracy w Polsce przekracza
"dopuszczalny poziom w sposób znaczny".
Jak dodał, porozumienie
pokazuje, że nie ma zgo-
dy na naruszanie prawa
pracy. Współpraca mię-
dzy PIP a związkowca-
mi ma obejmować
wspólne przedsięwzięcia
informacyjno-promocyj-
ne w dziedzinie ochrony
pracy m.in. za pośrednic-
twem prasy związkowej
oraz opracowywanie i
wydawanie materiałów
dydaktycznych dla dzia-
łaczy związkowych.

red.

Komisja Krajowa zdecydowała o wdro-
żeniu w całym kraju programu karty rabato-
wej. Podstawą będzie program Grosik, któ-
ry wymyślono w Regionie Podbeskidzie, a
który coraz szerzej wprowadzony jest także
w Śląsko-Dąbrowskiej "S". O szczegółach
działań władz krajowych będziemy oczywi-
ście informować na łamach TŚD.

Warszawa:

Porozumienie związkowców

z PIP-em

Komisja Krajowa:

Prezydent chce

wzrostu płac w Polsce

Prezydent otrzymał manifest ogólnopolskiej
kampanii społecznej organizowanej przez „S”

- Niskie płace barierą rozwoju Polski

Przedstawiciele „S” spotkali się
z prezydentem Lechem Kaczyńskim

Stanowisko KK NSZZ „Solidarność”
ws. waloryzacji emerytur i rent

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" nie
akceptuje rozwiązań przewidujących zamiast
waloryzacji wprowadzenia jednorazowych do-
datków pieniężnych. Rozwiązania mające cha-
rakter doraźnej pomocy finansowej dla świad-
czeniobiorców o niskich dochodach powinny
być stosowane niezależnie od waloryzacji eme-
rytur i rent.

NSZZ "Solidarność" popiera sprzeciw i pro-
testy emerytów i rencistów jednocześnie do-
magając się wprowadzenia corocznej walory-
zacji świadczeń w pełni rekompensujących
emerytom i rencistom wzrost kosztów utrzy-
mania oraz zapewniającej udział emerytów i
rencistów we wzroście gospodarczym nasze-
go kraju.

Ponadto Komisja Krajowa wyraża stanow-
czy sprzeciw, wobec zaniechania po raz kolej-
ny przez rząd prowadzenia rzeczywistego dia-
logu z partnerami społecznymi w ważnych dla
ludzi sprawach.

Zdj.: M. Smolana

Janusz Śniadek i Bożena Borys-Szopa

W czerwcu 2006 r. prezydent skierował
do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o
Państwowej Inspekcji Pracy. W sierpniu
debatował nad projektem Sejm, a także
Komisja Trójstronna. W projekcie przewi-
dziano m.in., że górna granica grzywny,
jaką inspektor pracy będzie mógł ukarać
pracodawcę, ma zostać podniesiona z 1 tys.
zł do 2 tys. zł. Do 5 tys. zł wzrośnie ona w
przypadku pracodawcy ukaranego co naj-
mniej dwa razy w ciągu dwóch lat.

W projekcie przewiduje się też wpro-
wadzenie zmian do Kodeksu pracy, m.in.
zaostrzenie kar dla pracodawców, którzy
nie wypłacają wynagrodzeń, naruszają
przepisy o czasie pracy oraz zasady bez-
pieczeństwa i higieny pracy. Minimalna
kara ma wynosić 1 tys. zł, a maksymalna,
która dotychczas wynosiła 5 tys. zł - ma
wzrosnąć nawet do 30 tys. zł.

Ponadto niewykonanie orzeczenia sądu,
dotyczącego wypłaty wynagrodzenia, ma
być traktowane jak przestępstwo (a nie jak
wykroczenie, jak było dotychczas) i za-
grożone karą pozbawienia wolności do lat
3 (reguluje to art. 218 Kodeksu karnego).

Do kompetencji PIP należeć ma także
kontrola legalności zatrudnienia i kontro-
la zatrudnienia cudzoziemców. Dotych-
czas robiły to podległe wojewodom służ-
by kontroli legalności zatrudnienia. Zgod-
nie z projektem pracownicy tych służb
mają przejść do Państwowej Inspekcji Pra-
cy.
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Utworzenie Komisji Zakładowej NSZZ "So-
lidarność" w starostwie powiatowym w Tarnow-
skich Górach stało się powodem ogromnego
konfliktu pomiędzy starostą a związkowcami.

Pracownicy tej instytucji wyszli z inicjatywą za-
łożenia Związku m.in. ze względu na pozostawia-
jące wiele do życzenia relacje pracodawcy z pod-
władnymi oraz system wynagradzania.

Elżbieta Susek, przewodnicząca zakładowej "S"
zatrudniona w starostwie owiatowym na stanowi-
sku naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycz-
nej podkreśla, że zatrudnionym w urzędzie zależa-

ło na utworzeniu związkowej reprezentacji, której
zadaniem byłaby obrona praw pracowniczych.

Szykany za Związek?
Komisja zarejestrowana została 24 stycznia. Na-

zajutrz informacja o utworzeniu Związku przeka-
zana została staroście i od razu podziałała na niego
jak przysłowiowa "płachta na byka". Być może,
ogarnęło go przerażenie, że przewodniczącą Związ-
ku została długoletnia członkini oświatowej "S", o
której często mówił, że jest osobą bardzo aktywną i
zaangażowaną. Dodatkowo pani Ela należy do nie-
licznych w starostwie osób, które niejednokrotnie
miały odwagę krytykować działania pracodawcy.

- Pracę w starostwie podjęłam 2 lata temu na oso-
bistą prośbę starosty - mówi E. Susek  - Wcześniej
pełniłam funkcję dyrektora bardzo dobrze funkcjo-
nującej szkoły. Wielokrotnie byłam honorowana

przez starostę nagrodami. Nagle teraz, gdy dowie-
dział się, że w urzędzie funkcjonuje Związek i ja
stoję na jego czele, okazało się, że od dawna miał
zamiar wręczyć zwolnienie z pracy mnie oraz mo-
jej koleżance, która jest członkiem zarządu naszej
Komisji. To zaskakujące, bo jeszcze 10 sierpnia ub.r.
spisał ze mną umowę o pracę na czas nieokreślo-
ny...Na łamach lokalnej gazety podał również in-
formację, że wytypowana do zwolnienia koleżan-
ka w ciągu 2 lat była przez 395 dni nieobecna w
pracy. Wszystko się zgadza, tyle, że ta osoba uro-
dziła w tym czasie dwoje dzieci i skorzystała z ok.
260 dni urlopu macierzyńskiego.

Na przełomie stycznia i lutego pani Ela kilkana-
ście dni przebywała na zwolnieniu lekarskim. Do
tej pory w starostwie przyjęte było, że nieobecnego
naczelnika wydziału zastępuje wyznaczony inspek-
tor. Starosta jednak zrezygnował z tej procedury i
zatrudnił nowego pracownika, który zajął gabinet
pani Eli.

Tymi szykanami E.Susek jest zaskoczona, tym
bardziej, że starosta, jeszcze przed utworzeniem w
urzędzie organizacji związkowej, wielokrotnie po-
wtarzał jej, że zawodowa współpraca między nimi
układa się modelowo.

„S” będzie się rozwijać
14 lutego pani Ela zapoznała starostę ze składem

zarządu komisji, wskazując, że jego członkowie
objęci są ochroną prawną. Zgodnie z ustawą o związ-
kach zawodowych zwróciła się również o udostęp-
nienie pomieszczenia do prowadzenia działalności
związkowej  oraz tablicy ogłoszeniowej. Jeszcze w
tym samym dniu spotkało ją kolejne upokorzenie.
Odmówiono jej wykorzystania 4. dni zaległego urlo-
pu za 2006 rok, z którego pilnie chciała skorzystać.

- Atmosfera w starostwie jest nie do wytrzyma-
nia. Wszyscy mamy świadomość silnej nagonki na
"S"- opowiada E. Susek - Starosta nie wyobraża
sobie sytuacji, że będzie musiał z nami negocjo-
wać. O potrzebie funkcjonowania Związku w na-
szym urzędzie pracownicy mówili od dawna, jed-
nak paraliżował ich strach. Ja nie jestem osobą za-
straszoną, będę walczyć o to, żeby w starostwie "S"
istniała i się rozwijała. Zrobię wszystko, aby atmos-
fera w pracy przynajmniej zbliżyła się do normal-
ności. Widocznie, ktoś nie rozumie, że stosunki in-
terpersonalne zawsze przekładają się na jakość pra-
cy.                                     Beata Gajdziszewska

Do wójta Tworoga wpłynęła skarga na kie-
rownika gminnego Samodzielnego Publiczne-
go Zakładu Opieki Zdrowotnej złożona przez
MKZ NSZZ "Solidarność" Wojewódzkiego Po-
gotowia Ratunkowego w Katowicach i Zarzą-
du Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.

Skarga dotyczy zaniechania przez niego konsul-
tacji ze stroną społeczną w sprawie podwyżki wy-
nagrodzeń zgodnie z ustawą z 22 lipca 2006 roku o

przekazaniu środków finansowych świadczenio-
dawcom na wzrost płac. Tym samym kierownik
ośrodka zdrowia złamał ustawę o związkach za-
wodowych. Związkowcy zwrócili się do włodarza
gminy o wyjaśnienie sprawy. Zapowiedzieli, że w
przeciwnym wypadku będą zmuszeni do podjęcia
działań przewidzianych w ustawie o rozwiązywa-
niu sporów zbiorowych.

"Solidarność" rozpoczyna ogólnopolską
Kampanię Społeczną "Niskie płace barierą roz-
woju Polski". Akcja, poprzez promocję idei dia-
logu i solidarności społecznej, ma na celu po-
prawę warunków płacowych pracowników.

Organizatorzy kampanii poprzez działania edu-
kacyjne chcą zwrócić uwagę Polaków na fakt, iż
niskie płace w Polsce przyczyniają się do spowol-
nienia rozwoju gospodarczego kraju oraz pogłębiają
emigrację zarobkową, zwłaszcza ludzi mło-
dych. Eksperci kampanii chcą również roz-
począć publiczną debatę na temat przyczyn
różnic w zarobkach Polaków i Europejczy-
ków.

- Widzimy konieczność podjęcia publicz-
nej debaty o sytuacji ekonomicznej polskich
rodzin i ich przyszłości, do której uczest-
nictwa zapraszamy zarówno władze regu-
lujące rozwiązania prawne, jak i przedsta-
wicieli pracodawców i związków zawodo-
wych. Istotny głos w tej debacie należy rów-
nież do samych pracowników, których re-
prezentujemy. Naszym wspólnym celem
powinno być powstrzymanie dalszego roz-
warstwienia płac i poszerzania się obsza-
rów biedy - mówi przewodniczący Komi-
sji Krajowej NSZZ "S" Janusz Śniadek. -
Eksperci NSZZ Solidarności w ramach
kampanii Niskie płace barierą rozwoju Pol-
ski będą badać tendencje dotyczące polskie-

go rynku pracy i wskazywać na rozwiązania, jakie
przyjęły inne kraje UE i do jakich wprowadzenia
powinna dążyć Polska - zapowiada szef Związku.

Kampania społeczna:

Płace w Polsce powinny rosnąć 2 x szybciej

Tworóg:

Radny łamie prawo związkowe

- Nie możemy pozwolić na łamanie
praw związkowych - mówi Jacek Szarek

Przebieg kampanii można śledzić
na stronie internetowej

http://www.solidarnosc.org.pl/kampania/

Tarnowskie Góry:

Związek w starostwie

- Kto, jak kto, ale kierownik ośrodka, pełniący
jednocześnie funkcję radnego powiatowego, po-
winien znać przepisy prawa pracy oraz przestrze-
gać je w całej rozciągłości - uważa przewodniczą-
cy MKZ Jacek Szarek - Dyskryminowanie stro-
ny związkowej uznaliśmy za bardzo niepokojące.
Również możemy domniemywać, że "zaufani"
pracownicy otrzymali większą podwyżkę, niż po-
zostali.

Związkowcy zawnioskowali również do Okrę-
gowej Inspekcji Pracy w Katowicach o przepro-
wadzenie wnikliwej kontroli w zakładzie. Wska-
zali, że pracodawca nie wywiązuje się z obowiąz-
ku przestrzegania konsultacji, negocjacji i uchyla
się od spotkań ze stroną społeczną dotyczących
szeroko pojętego prawa pracy. Poinformowali rów-
nież o stosowaniu przez kierownika placówki mob-
bingu wobec pracowników. W wyniku tych dzia-
łań już kilku zatrudnionych zrezygnowało z pra-
cy w ośrodku zdrowia.

Odpowiedź od wójta gminy przyszła już po kil-
ku dniach. Ku ogromnemu zdziwieniu strony
związkowej zwrócił się o "sprecyzowanie oko-
liczności, które zdaniem Związku zostały naru-
szone przez kierownika SP ZOZ".

- Nie wiem, czy mandat radnego powiatowego
zwalnia kierownika od odpowiedzialności - ko-
mentuje Jacek Szarek - Nie możemy dopuścić do
tego, by łamano i deptano naszą konstytucję, któ-
rą jest ustawa o związkach zawodowych. Kierow-
nik ośrodka sam sprowokował konflikt. Teraz prze-
konamy się, kto z niego wyjdzie zwycięsko - za-
powiada.

Beata Gajdziszewska

- W starostwie trwa nagonka na
Związek - informuje Elżbieta Susek

W 2006 roku nastąpił w naszym kraju istotny
wzrost gospodarczy wynikający m.in. z więk-
szej wydajności i lepszej organizacji pracy. Za
wzrostem gospodarczym nie nastąpił jednak
wzrost płac, który gwarantowałby podwyższe-
nie poziomu życia i wpłynął na dalszy rozwój
gospodarki, a także zahamowałby coraz bardziej
niepokojący odpływ wykwalifikowanych pra-
cowników za granicę. W krajach Europy
Wschodniej płace rosną znacznie szybciej niż w
krajach Unii Europejskiej. Spośród krajów przy-
jętych w 2004 roku do UE w Polsce płace rosną
niestety najwolniej, nadal też są znacznie niższe
niż w Europie Zachodniej. Prawie 70 proc. Po-
laków zarabia trzy razy mniej niż przeciętny Eu-
ropejczyk. To powoduje narastającą falę emigra-
cji zarobkowej.

Wg najnowszych danych opublikowanych
we wrześniu 2006 roku przez pozarządową or-
ganizację ECAS (European Citizen Action Se-
rvice) liczba Polaków wyjeżdżających do Unii
Europejskiej w celach zarobkowych od 1 maja
2004 roku, to milion sto dwadzieścia tysięcy
osób, czyli aż 3 % ludności Polski. Potwierdza
te dane sondaż ośrodka badania opinii publicz-
nej PBS DGA przeprowadzony w czerwcu
2006 roku. Aż 40 % ankietowanych deklaruje,
że osoba z ich najbliżej rodziny wyjechała za
granicę w celach zarobkowych. Jako główną
przyczynę wyjazdów Polaków 83 % biorących
udział w badaniu wskazuje na niskie zarobki w
Polsce. Co ciekawe tak wielką emigrację za-

robkową Polaków aż 84% respondentów uwa-
ża za powód do wstydu.

W wielu przypadkach ceny towarów i usług
w Polsce dorównują lub nawet przewyższają
ceny w krajach tzw. "Starej Piętnastki", gdzie
zarówno zarobki przeciętne, jak i płaca minimal-
na są wielokrotnie wyższe niż w naszym kraju.
Wzrost cen artykułów żywnościowych pierw-
szej potrzeby, który nastąpił z początkiem 2007
roku, a także wzrost opłat za leki, gaz, energię
elektryczną, benzynę czy też opłat pocztowych
w sposób szczególny odczuwają najbiedniejsze
polskie rodziny. Taka sytuacja niebezpiecznie
powoduje dalsze obniżenie poziomu życia wie-
lu rodzin poniżej minimum egzystencji. Wg ogło-
szonych przez Komisję Europejską danych aż
21% Polaków żyje na lub poniżej progu ubó-
stwa (wśród dzieci aż 29%). Jest to najgorszy
wynik wśród krajów Unii Europejskiej. Konse-
kwencją tych zjawisk jest nie tylko zwiększona
fala emigracji zarobkowej, ale także nasilające
się w wielu branżach zawodowych niebezpiecz-
ne z punktu widzenia nastrojów społecznych
konflikty na tle płacowym. Na takie zachowa-
nia niewątpliwie ma wpływ wysokość minimal-
nej płacy w Polsce, która wynosi 936 zł brutto.

Wszystkie powyższe czynniki zdecydowały
o zainicjowaniu przez NSZZ Solidarność ogól-
nopolskiej kampanii społecznej, której tematem
przewodnim jest hasło: Niskie płace barierą roz-
woju Polski.

za http://www.solidarnosc.org.pl/kampania/

Pierwszym etapem kampanii jest dystrybucja 30
tysięcy plakatów z hasłem: Płace w Polsce powin-
ny rosnąć 2 x szybciej. Plakaty, poprzez struktury
związkowe, trafią do zakładów pracy w całej Pol-
sce. Kolejnymi etapami akcji będą spotkania pra-
sowe z najważniejszymi dziennikarzami gospodar-
czymi, podczas których przeprowadzone zostaną
dyskusje dotyczące szans, zagrożeń oraz możliwo-
ści działań w zakresie podwyższenia płacy mini-

malnej oraz ograniczenia fali emigracji Polaków.
Na potrzeby kampanii przeprowadzone zostanie
również badanie opinii publicznej na temat przy-
czyn i motywacji osób wyjeżdżających z Polski,
którego wyniki będą ogłoszone podczas trwania
kampanii.

Informacje o przebiegu kampanii będą zamiesz-
czane na stronie www.solidarnosc.org.pl/kampania.

Wojciech Gumułka
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"Solidarność" ogłosiła pogotowie strajkowe
w bielskim zakładzie Fiat-GM Powertrain oraz
innych spółkach Fiata. To efekt fiaska nego-
cjacji płacowych.

- Podczas wielodniowych rozmów z zarządem
nie udało nam się osiągnąć porozumienia - wyja-
śnia Wanda Stróżyk, przewodnicząca MOZ
NSZZ "Solidarność" Fiat Auto Poland. - Zgodnie
z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
podpisaliśmy protokół rozbieżności i ogłosiliśmy
pogotowie strajkowe.

W spółce Fiat-GM Powertrain przeprowadza-
ne zostanie referendum strajkowe. W przypadku
przeprowadzenia strajku, protest wesprą związ-
kowcy z "S" z innych spółek Fiata - Fiat Auto
Poland, Sistema Poland i Delfo Polska, w których
również obowiązuje pogotowie strajkowe.

W firmie Mard, której 15 pracowników zgi-
nęło podczas katastrofy w kopalni Halemba,
dochodziło do tuszowania wypadków przy pra-
cy. Takie ustalenia przynosi raport Państwo-
wej Inspekcji Pracy ogłoszony 23 lutego w
Katowicach.

Z rejestru wypadków prowadzonych w firmie
wynika, że przez 3 lata jej działalności nie doszło
tam do żadnego wypadku. Tymczasem Inspekcja
ustaliła, że w kopalniach, w których pracownicy
Mardu pracowali, doszło z ich udziałem do co
najmniej 9 wypadków. Także ciężkich - w maju
2005 r. do punktu opatrunkowego w kopalni "Bu-
dryk" zgłosił się pracownik z raną szarpaną czoła,
który później aż 50 dni spędził na zwolnieniu le-
karskim.

Umowy bez końca
W firnie dochodziło również do nieprawidło-

wości w zakresie czasu pracy. - Kontrola czasu
zjazdów i wyjazdów w kopalni Halemba pokaza-
ła, że w październiku 5 poszkodowanych pracow-
ników miało naruszany tygodniowy odpoczynek
pracy. Czasami byli zatrudniani po 11 dni pod rząd
- mówi rzecznik Okręgowej Inspekcji Pracy w Ka-
towicach Przemysław Pogłódek.

Do działań kontrolnych Inspekcja przystą-
piła już w dniu katastrofy - wtedy do kopalni
przyjechał Okręgowy Inspektor Pracy, zastęp-
ca OIP oraz jeden z nadispektorów. Wkrótce
powołany został zespół, którego jedynym z
zadań była właśnie kontrola firmy Mard. We-
szli do niego najlepsi specjaliści PIP z zakresu
prawa pracy i górnictwa. Inspekcja będzie rów-
nież brać udział w pracach komisji powołanej
przez Wyższy Urząd Górniczy badającej przy-
czyny katastrofy.

Kontrola Inspekcji wykryła także nieprawidło-
wości w zakresie funkcjonowania służb bhp w fir-
mie. - Starszy inspektor pracy ds. bhp musiał na
polecenie pracodawcy wykonywać dodatkowe
obowiązki nadsztygara górniczego, kiedy nie było
innych pracowników - mówi Przemysław Pogłó-
dek. Nieprawidłowości występują też w dokona-
nych dla pracowników ocenach ryzyka zawodo-
wego. Jak poinformował Pogłódek, inspektorzy
PIP zabezpieczyli dwie wersje ocen ryzyka za-
wodowego. Tylko w jednej z nich wskazano za-
grożenia wybuchem metanu i pyłu węglowego.
Nie wiadomo, z którą oceną pracownicy firmy
Mard zostali zapoznani.

Inspektorzy ujawnili również nieprawidłowo-
ści w zakresie zawierania umów o pracę oraz cza-
su pracy. Na przykład jeden z poszkodowanych
pracowników firmy Mard przez 3 lata świadczył
pracę na podstawie 12 (!) kolejnych umów o pra-
ce na czas określony. Pracownikom nie wypłaco-
no dodatków za pracę w godzinach nocnych, nad-
liczbowych oraz za pracę w warunkach uciążli-

wych i szkodliwych. Łącznie pracodawca nie
wypłacił im kwoty ponad 133 tys. zł.

Inspekcja stwierdziła też nieprawidłowości w
zakresie wydawania odzieży i obuwia roboczego.
- Pracownik zatrudniony prawie półtora roku nie
otrzymał odzieży roboczej - mówi Przemysław

Pogłódek. - W 3 sytuacjach nie ma żadnego po-
twierdzenia, że pracownicy dostali hełmy robo-
cze.

Bez szkoleń, bez dokumentów
Wśród innych uchybień w Mardzie inspekto-

rzy wymieniają nieprawidłowości w szkoleniach.
Jak wyjaśnia Przemysław Pogłódek, pracownicy
powinni być szkoleni przez 3-10 dni, w zależno-
ści do stażu pracy. Przez ten czas powinni praco-
wać w obecności instruktora. Z raportu Inspekcji
wynika, że dwaj młodzi pracownicy Mardu, któ-
rzy zginęli w katastrofie - 21- i 23-latek - na dzie-
sięć dniówek, które miały być szkoleniowe, ani
jednej nie spędzili z instruktorem. - W firmie, gdzie
praca wykonywana jest w tak trudnych warun-
kach, szkolenia z zakresu bhp odgrywają olbrzy-
mią rolę - podkreślił rzecznik. Poinformował też,
że w dokumentacji firmy brak jest też dokumen-
tów potwierdzających odbycie szkoleń bhp wstęp-
nych ogólnych przez 8 pracowników, którzy zgi-

Od kilku dni na ekranach polskich kin gości
film "Strajk". Dawno żaden film nie wzbudził
tylu komentarzy i kontrowersji.

Obraz opowiada m.in. o wydarzeniach sierpnia
1980 roku w Stoczni Gdańskiej, a pierwowzorem
głównej bohaterki jest była działaczka "Solidar-
ności", Anna Walentynowicz. Film niemieckie-
go reżysera krytykują m.in. byli działacze Wol-
nych Związków Zawodowych Wybrzeża. Zda-
niem Joanny Dudy-Gwiazdy, film zawiera wie-
le elementów niezgodnych z prawdą i obrażają-
cych Annę Walentynowicz oraz stoczniowców,

którzy strajkowali w Stoczni Gdańskiej. - Ten film
przedstawia w sposób nieprawdziwy fakty z ży-
cia Anny Walentynowicz dotyczące ojca jej syna,
uczestnictwa syna w ZOMO, analfabetyzmu Wa-
lentynowicz i jej życia duchowego (rzekome mo-
dlitwy do telewizora), a także narusza jej życie
intymne - powiedziała Joanna Gwiazda.

Jej mąż, jeden z twórców "Solidarności", An-
drzej Gwiazda zaznaczył, że obraz ugruntowuje
niemiecki stereotyp Polaka. - Film ukazując kiep-
sko wykształconych i dużo pijących stoczniow-
ców, świetnie wpisuje się w wizję Polaka - pijaka
i złodzieja - powiedział Gwiazda.

Producent filmu Jürgen Haase wysłał list do

Anny Walentynowicz, w którym wyjaśnia, że
"Strajk" był inspirowany wieloma biografiami, w
tym także życiorysem Anny Walentynowicz. "W
filmie trudno pokazać dokładnie czyjeś życie.
Autorzy posługują się wykreowanymi przez sie-
bie sytuacjami. Tak np. związek Agnieszki w fil-
mie z jednym z działaczy związkowych jest fik-
cją, dotyczy to też po części relacji matka-syn" -
czytamy w liście. Haase poinformował także, że
zgodnie z wolą Walentynowicz, producenci fil-
mu przekazali darowiznę na rzecz Kliniki Chorób
Oczu.

Ale nie wszyscy widzo-
wie są tym filmem oburze-
ni. Wielu, jak chociażcy wi-
cemarszałek Senatu Maciej
Płażyński uważa, że
"Strajk" dobrze oddaje kli-
mat tamtych wydarzeń. - To
film fabularny, a nie histo-
ryczny, więc nie należy do-
szukiwać się w nim praw-
dy o samych faktach. Praw-
dziwie oddany jest Sierpień
jako walka o godność, pro-
wadzona przez ludzi, któ-
rych stać było na heroizm.
Dobrze według mnie odda-

ny jest też klimat lat 60. i 70., życie zmęczonych,
szarych ludzi i ich poczucie beznadziejności. Być
może trzeba było właśnie, by ktoś z zewnątrz mógł
nam pokazać te wydarzenia w inny sposób. Film
polecam każdemu polskiemu widzowi - mówi
Maciej Płażyński.

 Oczywiście najlepiej na własne oczy zo-
baczyć tę kontrowersyjną produkcję. Zapra-
sza na nią katowickie kino Światowid.  Moż-
liwe jest przygotowanie pokazów dla grup
zorganizowanych, na przykład dla związkow-
ców z "S". Aby umówić się na datę projekcji
wystarczy zadzwonić do kierownika kina p.
Adama Pazery - tel. 032 258 74 32.       wg

Jak mówi Wanda Stróżyk, związkowcy doma-
gają się podwyżki gwarantowanej płacy minimal-
nej z 1215 do 1700 zł brutto (pracodawca jest skłon-
ny podnieść ją do 1347 zł brutto). Chcą też, by
pracownikom Fiat-GM Powertrain zmieniono na
czas nieokreślony te umowy na czas określony,
które zawarte są na rok i więcej. Do tego docho-
dzą szczegółowe postulaty dotyczące np. wysługi
lat. - W tej chwili są takie sytuacje, że pracownicy
z niższym stażem dostają wyższą wysługę niż ci
pracujący dłużej. Chcemy też zaprzestania dys-
kryminacji płacowej, a ta w wielu przypadkach
ma miejsce. Stąd nasze żądanie dotyczące prze-
kazania nam dokumentów określających zarobki
na poszczególnych stanowiskach - mówi Wanda
Stróżyk.

Wojciech Gumułka

nęli w katastrofie. Szkolenia okresowe 3 kolej-
nych pracowników były przeprowadzone przez
jednostkę nie mającą uprawnień do tego typu dzia-
łalności.

Państwowa Inspekcja Pracy złoży do prokura-
tury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

przez pracodawcę. Chodzi o nierejestrowanie
wypadków przy pracy, potwierdzanie nieprawdy
w kartach szkoleń oraz utrudnianie działalności
inspektora poprzez składanie nieprawdziwych in-
formacji o realizacji wystąpienia skierowanego do
pracodawcy w wyniku poprzedniej kontroli. PIP
skieruje wniosek również do sądu w sprawie nie-

wypłacania świadczeń, nieuzupełniania odzieży
ochronnej oraz przekraczania tygodniowego cza-
su pracy.                                   Wojciech Gumułka

Fiat:

Pogotowie strajkowe

Katastrofa na Halembie:

W Mardzie łamano prawo

W Mardzie tuszowano ciężkie wypadki przy pracy - ustalili inspektorzy PIP

Bożena Borys-Szopa
- Główna Inspektor Pracy

Przeprowadzona w
firmie "Mard" kontrola
była pierwszą na taką
skalę. Następne kontro-
le w innych firmach będą
przeprowadzone w po-
dobny sposób: w przy-
padkach, kiedy będą

przesłanki świadczące o nieprawidłowościach,
kontrole będą prowadzone w wielu miejscach,
nawet kilkunastu, przez dłuższy okres. Wszyst-
ko po to, by na przykład sprawdzić, czy za-
świadczenia o odbyciu kursu czy przeszkole-
nia są wiarygodne. Tylko takie kontrole po-
zwolą wychwycić jak najwięcej nieprawidło-
wości.

W tej chwili możemy na pracodawcę nało-
żyć mandat do 1 tys. zł. Po nowelizacji ustawy
o PIP ten mandat będzie mógł wynosić nawet
5 tys. Natomiast kara nakładana przez sądy dla
najbardziej nierzetelnych pracodawców będzie
mogła wynieść nawet 30 tys. zł. Będzie to więc
kara zupełnie innego wymiaru.

Do wypadku w "Halembie" doszło 21 li-
stopada ub. roku. Po wybuchach metanu i
pyłu węglowego 1030 metrów pod ziemią
zginęło 23 górników. Zarzuty w tej sprawie
prokuratura postawiła na razie dwóm oso-
bom - sztygarowi z kopalni i nadsztygarowi
z firmy Mard. Komisja WUG ustaliła, że w
kopalni łamano procedury bezpieczeństwa.

Film o pierwszej „S”:

Zobacz „Strajk” na własne oczy

Kadr z filmu "Strajk", który wzbudza wiele kontrowersji
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W 2007 r. nastąpi liberalizacja rynku dla
przewozów towarowych, a w 2010 r. dla pa-
sażerskich. Jeżeli Polskie Koleje Państwowe
nie wyjdą z marazmu przegrają rywalizację
z niemieckimi, angielskimi, czy francuskimi
przewoźnikami.

 Sytuacja jest poważna, bo zachodnie koleje
przygotowują się do ekspansji na polski rynek.
Do wyprowadzenia PKP na prostą potrzeba
zmiany polityki transportowej rządu i ogrom-
nych środków finansowych.

Ministerstwo Transportu i Budownictwa
opracowało "Strategię transportu kolejowego do
roku 2009", ale założenia projektu krytykuje
Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"
- Strategia zawiera wiele niedomówień i dopó-
ki nie zostanie uporządkowana nie możemy jej

zaakceptować - mówi Henryk Grymel, prze-
wodniczący kolejarskiej "S".

Spirala długu
W 2000 r. - powołując się na unijne prawo -

Polska "poszatkowała" kolej na mniejsze spół-
ki. Zdaniem związkowców, był to błąd. Jego
skutki PKP wciąż odczuwa. - Dyrektywa mó-
wiła tylko o rozdzielności finansowej, dlatego
lepszym rozwiązaniem byłoby utworzenie hol-
dingu - podkreśla Grymel. Kolejny "gwóźdź do
trumny" przyniósł rok 2003 r. i ustawowe sce-
dowanie obowiązku finansowania połączeń re-
gionalnych na sejmiki wojewódzkie. Po tych
"przekształceniach" Przewozy Regionalne zo-
stały z 2 mld długu.

- Ten dług nie powstał dlatego, że spółka była
źle zarządzana, a kolejarze przejedli pieniądze.
Wykonaliśmy usługi, za które nie otrzymaliśmy
pieniędzy - dodaje przewodniczący.

W latach 2001 - 2005 kolej prowadziła prze-
wozy międzywojewódzkie, na które budżet
państwa nie przekazał wystarczających środ-
ków. Przewozy regionalne również nie były
odpowiednio finansowane najpierw przez pań-
stwo, a następnie przez samorządy.

Dlatego Przewozy Regionalne podjęły dzia-
łania zmierzające do zbilansowania działalno-
ści. W 2004 r. dług tej struktury wynosił 1,2
mld zł, w 2006 190 mln. Bilansowanie prze-
wozów oznaczało jednak rezygnację z kolej-
nych połączeń i wiążące się z nią utrudnienia
dla pasażerów.

Zdaniem związkowców, nie może być mowy,
o wprowadzeniu jakiejkolwiek strategii bez
wcześniejszego oddłużenia. Przewodniczący
kolejarskiej "S" podkreśla jednak, że jest to od-
dłużenie nie tyle PKP, co państwa. Potrzeba
ponad 2 mld zł. Bez nich w czerwcu lub lipcu
może zabraknąć środków na wypłaty.

- Przewozy Regionalne regulowały wszystkie

zewnętrzne płatności m.in. ZUS i podatki, za-
dłużając się wewnątrz PKP - wyjaśnia Grymel.

Spółka jest winna ponad 1 mld zł Polskim
Liniom Kolejowym. Jeżeli PLK nie otrzyma
pieniędzy, firmie zabraknie środków własnych
na unijne inwestycje. Podobnie jest z CARGO.
Jeżeli do kasy przewozów towarowych nie
wpłynie ponad 700 mln, spółka nie zmoderni-
zuje taboru i przegra konkurencję z europejski-
mi przewoźnikami. Kolejne 400 mln powinno
trafić do energetyki.

Sejmiki nie dogadają się
Proponowana przez ministerstwo strategia za-

kłada następujący schemat funkcjonowania Pol-
skich Kolei Państwowych: Przewozami regio-
nalnymi zajmą się spółki samorządowe, spółka

Przewozy Regionalne bę-
dzie prowadziła transport
międzywojewódzki, a
spółka Inter City przewo-
zy międzynarodowe i
kwalifikowane: ekspresy,
Inter City i Euro City.

Na terenie Polski mia-
łoby powstać 5 kompanii
samorządowych, co ozna-
cza, że trzy lub cztery wo-
jewództwa musiałyby
dojść do porozumienia.

-Trudno wyobrazić so-
bie sytuację, w której sej-
miki Katowic, Wrocławia
i Opola zakładają spółkę
samorządową i prowadzą
wspólną politykę trans-

portową - podkreśla Grymel.
Delegacja związkowców zamierza wziąć

udział w zaplanowanym na początek marca
Konwencie Marszałków i przekazać swoje oba-
wy.

Trwa także "przepychanka" o dworce kole-
jowe, które coraz bardziej straszą pasażerów.
Kolei brakuje pieniędzy na ich utrzymanie i re-
monty, a gminy bronią się przed dodatkowymi
wydatkami.

Dlatego jedną z najważniejszych kwestii jest
zmiana polityki transportowej państwa.

- Rządzący nie chcą zrozumieć, że warto po-
stawić na kolej - dodaje Grymel - Koleje nie-
mieckie otrzymują kilka mld euro dofinanso-
wania. Polska przeznacza rocznie zaledwie 230
mln na przewozy międzywojewódzkie. Jak
porównać tę kwotę z 150 mln, które otrzymało
jedno warszawskie metro?

Średnia 47
Dodatkowym problemem jest starzenie się

pracowników i brak młodych kadr. Już teraz w
PKP średnia wieku wynosi 47 lat. Większość
szkół kolejowych została zlikwidowana, a przy-
gotowanie maszynisty, rewidenta, czy dyżur-
nego ruchu wymaga odpowiedniego, trwające-
go nawet dwa lata szkolenia. Związkowcy oba-
wiają się "dziury pokoleniowej".

- Brakuje rąk do pracy, by wykorzystać środ-
ki unijne. Sztywne trzymanie się funduszu płac
i wskaźnika wynagrodzeń sprawia, że nowoza-
trudniony pracownik otrzymuje 800, 900 zł na
rękę - mówi przewodniczący.

22 lutego Sekcja Krajowa Kolejarzy przepro-
wadziła symboliczny protest, blokując węzły
kolejowe w Krakowie i Kutnie. Pikiety spowo-
dowane były patem w negocjacjach płacowych
pomiędzy związkami i zarządem PKP. Pracow-
nicy kolei domagają się zaledwie 100 zł pod-
wyżki…                         Agnieszka Konieczny

Międzyzakładowa Komisja Związkowa
NSZZ "Solidarność" Szpitala Specjalistycz-
nego w Dąbrowie Górniczej, zgodnie z usta-
wą o negocjacyjnym systemie kształtowania
płac, zwróciła się do pracodawcy o podwyżkę
wynagrodzeń w wys. 300 złotych dla wszyst-
kich zatrudnionych w placówce.

Związkowcy w swoim żądaniu uwzględnili
wzrost kosztów utrzymania rodzin, dużą konku-

rencję na rynku usług medycznych oraz odpływ
fachowej siły z dąbrowskiego szpitala.

Przewodnicząca zakładowej "S" Elżbieta
Żuchowicz czyniła starania, by związki zawo-
dowe funkcjonujące w szpitalu utworzyły wspól-
ną reprezentację, której zadaniem miało być ne-
gocjowanie podwyżek z dyrekcją.

- Na nasz apel odpowiedział jedynie związek
branżowy - mówi E. Żuchowicz - Brak reakcji
ze strony związków zawodowych lekarzy i pie-
lęgniarek wskazuje, że te organizacje nie są zain-
teresowane podwyżką płac dla pracowników
szpitala.

Zmianom w dotychczasowym systemie wy-
nagradzania przeciwny jest  dyrektor placówki.
Jego zdaniem, sytuacja płacowa może ulec po-
lepszeniu, jeśli nastąpi powrót do wartościowa-
nia stanowisk. Jest skłonny rozważyć możliwość
podwyżki płac wyłącznie dla pracowników do-
raźnego szpitalnego oddziału ratunkowego. Jego
koncepcje spotkały się z krytyczną oceną związ-
kowców "S". Strona związkowa zwróciła się do
pracodawcy o przygotowanie informacji na te-
mat sytuacji finansowej placówki, z uwzględnie-
niem kontraktów zawartych z NFZ.

- Ta wiedza niewątpliwie pomoże nam w ne-
gocjowaniu podwyżek zgodnie z ustawą o ne-
gocjacyjnym systemie kształtowania płac - wy-
jaśnia przewodnicząca.    Beata Gajdziszewska

Jeszcze przed wakacjami powinna zapaść
decyzja, do którego z zakładów General Mo-
tors trafi produkcja Astry IV.

- Wybór producenta Astry jest ważny i presti-
żowy. Nie oznacza jednak końca "rywalizacji" o
kolejne modele - mówi Sławomir Ciebiera prze-
wodniczący "Solidarności" w Oplu w Gliwicach.
- Rozpoczyna się także wyścig o platformę Gama,
obejmującą m.in. następcę Corsy i Merivy.

Gliwickie zakłady znalazły się w gronie pre-
tendentów do tej produkcji. - Prawdopodobnie
będziemy rywalizować z niemieckim Eisenach i

hiszpańską Saragossą - dodaje Ciebiera.
Konkurencję dla Gliwic może stanowić też

warszawski Żerań. Po przekształceniach własno-
ściowych zakład jest kontrolowany przez ukra-
iński koncern AvtoZaz, nie wchodzi jednak w
struktury General Motors Europe.

Zdaniem przewodniczącego, wymienianie
Żerania wśród kandydatów do rozpoczęcia mon-
tażu samochodów z platformy oznacza, że za-
rząd GM zamierza rezerwować nowe produkcje
dla Europy, nie myśląc tylko o rynku chińskim.

Agnieszka Konieczny

Na 1 marca organizacje związkowe funk-
cjonujące w KWK "Budryk" zaplanowały
przeprowadzenie referendum strajkowego
wśród załogi.

- Jesteśmy jedyną kopal-
nią, w której w styczniu ob-
niżono wynagrodzenie -
tłumaczy przewodniczący
zakładowej "Solidarności"
Andrzej Powała - Obni-
żenie tzw. dojazdówki
wywołało oburzenie zało-
gi. O tym samowolnie
zdecydowali prezesi ko-
palni Piotr Bojarski i
Marian Kurpas. Oni też
będą odpowiedzialni za
ewentualny strajk.

26 lutego, w trakcie ma-
sówek zorganizowanych
na wszystkich zmianach, związkowcy informo-
wali załogę o braku rezultatów w prowadzonych
z zarządem negocjacjach płacowych.

Polskie Koleje Państwowe:

Związkowcy odrzucają

rządową strategię

By Polskie Koleje Państowe mogły rywalizować
z zachodnimi przewoźnikami potrzeba zmiany polityki

transportowej rządu i ogromnych środków finansowych

Dąbrowa Górnicza:

Negocjują podwyżki

- Zwróciliśmy się do pracodawcy
o przedstawienie informacji na temat

finansów placówki
- oznajmia Elżbieta Żuchowicz

Masówka na „Budryku”

KWK „Budryk”:

Wkrótce referendum

General Motors:

Dla kogo Astra IV?

"Budryk" przoduje wśród śląskich kopalń pod
względem wyników ekonomicznych i dlatego
związkowcy są zdania, że załodze należy się sza-
cunek za jej trud. Jednocześnie wskazują, że roz-

poczęcie protestu uzależnione jest od ewentual-
nych decyzji płacowych zarzadu KWK "Bu-
dryk".                                                      Red.
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"Solidarność" mikołowskiej fabryki Cablelettra Poland sp z o.o. przystąpiła do Re-
gionalnej Sekcji Motoryzacyjnej NSZZ "S". Zakład istnieje od czterech lat i zajmuje się
produkcją wiązek elektrycznych dla Fiata. W fabryce zatrudnionych jest 1600 pracow-
ników. W Cablelettra "Solidarność" powstała we wrześniu 2006 r. i już liczy 450 człon-
ków. W ubiegłym miesiącu przewodniczącą Komisji Zakładowej została Katarzyna
Grabowska. Na zdjęciu nowa przewodnicząca w otoczeniu związkowców z Regional-
nej Sekcji Motoryzacyjnej NSZZ "S" Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

- Projekt ustawy o sieci szpitali zakła-
da, że każda placówka może ubiegać się o
zaistnienie w sieci, ale w ciągu 5 lat musi
spełnić określone warunki - mówiła Ewa
Fica przewodnicząca Regionalnego Sekre-
tariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "S", pod-
czas spotkania z przewodniczącymi Ko-
misji Zakładowych "S".

Zdaniem przewodniczącej służbę zdrowia
czeka bardzo trudny okres. W trakcie budo-
wania sieci ważna będzie współpraca szpi-
tali i organów założycielskich, które powin-
ny być zainteresowane funkcjonowaniem
danej placówki na swoim terenie.

- Najwięcej problemów pojawi się w du-
żych miastach, w których istnieje więcej niż

Związkowcy z Regionalnej Sekcji Prze-
mysłu Metalowego oraz z branży budow-
nictwa postanowili reaktywować zespół
"Solidarni w upadłości", którego działal-
ność zawieszona została w 2005 roku.

Zespół powstał z myślą o zakładach pra-
cy znajdujących się w stanie upadłości, li-
kwidacji, bądź pod nadzorem zarządów ko-
misarycznych lub sądów.

Do jego zadań należało m.in. przygoto-
wanie komisji zakładowych do działalności
w upadłości, udzielanie im pomocy praw-

nej, wymiana doświadczeń pomiędzy orga-
nizacjami związkowymi, odwiedzanie zakła-
dów będących w stanie upadłości oraz
współpraca z Wydziałem Skarbu Państwa
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Te-
raz związkowcy zamierzają dodatkowo za-
pewnić pomoc psychologiczną pracowni-
kom upadłych przędsiębiorstw. Na koniec
marca planowane jest pierwsze spotkanie
zespołu z przedstawicielami organizacji
związkowych funkcjonujących w upadło-
ściowych zakładach.                               Red.

jeden szpital - podkreśliła przewodnicząca.
Budowa sieci może przynieść łączenie

szpitalnych oddziałów i zwolnienia pracow-
ników.

W marcu odbędzie się kolejne spotkanie
RSOZ poświęcone ustawie o sieci szpitali.
Wówczas szczegółowo omówione zostaną
zapisy projektu. - Musimy jak najlepiej przy-

gotować się do tego procesu - dodaje Fica.
Jej zdaniem, placówki medyczne nie powin-
ny spodziewać się, że zostaną oddłużone i
rozpoczną działalność "od zera". Na czar-
nej liście najbardziej zadłużonych polskich
szpitali znajduje się tylko jedna śląska pla-
cówka.

ak

Związkowcy oświatowej "Solidarności
spotkali się w Warszawie z premierem Ja-
rosławem Kaczyńskim i z ministrem edu-
kacji Romanem Giertychem. Efektem
rozmów jest 5-procentowa podwyżka wy-
nagrodzenia zasadniczego dla pracowni-
ków oświaty. To od pięciu lat pierwsza
znacząca podwyżka nauczycielskich pen-
sji.

- Podwyżki dla nauczycieli, to zasługa na-
szego Związku. To jest nasz sukces - mówi
przewodniczący Regionalnego Sekretariatu
Nauki i Oświaty NSZZ "S" Lesław Ordon
- Przedstawiciele Związku Nauczycielstwa
Polskiego szermują hasłami na temat pod-
wyżek, mówią dużo o ewentualnych mani-
festacjach i strajkach, ale naszym zdaniem
są to zagrywki czysto polityczne. Teraz do-

W siedzibie Terenowej Sekcji Proble-
mowej w Wodzisławiu Śląskim przy ul.
Konstancji 2 rozpoczęło działalność Biu-
ro Porad Obywatelskich, które służyć bę-
dzie pomocą nie tylko członkom "Solidar-
ności", ale również mieszkańcom miasta.

Wszyscy odwiedzający biuro będą mieli
zagwarantowane uzyskanie bezpłatnej infor-
macji na temat sposobów i możliwości roz-
wiązania przedstawionych przez nich pro-
blemów.

Związkowcy "S" starali się tak zorgani-
zować pracę biura, aby każdy, kto się do nie-
go zgłosi mógł jak najwięcej spraw załatwić
w jednym miejscu. Przewodniczący wodzi-
sławskiej TSP NSZZ "S" Ryszard Herok

Komunikat

dla Komisji Zakładowych

Komisje nie posiadające aktualnej ankiety, analizy składek oraz numeru Regon
i NIP, nie otrzymają potwierdzenia rejestracji KZ i MKZ. Ponadto przypominamy
o ustawowych terminach składania sprawozdań w urzędach skarbowych: CIT-8
do 31 marca 2007 r., załączniki do CIT-8 (bilans, rachunek wyników, informacja
dodatkowa, uchwała o zatwierdzeniu bilansu) nie później niż do 30 czerwca
2007 roku. PIT-y rozliczeniowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycz-
nych należy złożyć do 28 lutego 2007 roku.

Termin składania do ZR analizy składek za rok 2006 upływa 31 marca 2007 r.
Więcej Informacji: Halina Murzyn - pok. 112, tel. 032 353 84 25 wew. 112.)
Zarząd Regionu na swojej stronie www.solidarnosc-kat.pl, udostępnił

do pobrania druki bilansu, rachunku wyników, informacji dodatkowej -
załączniki do CIT-8.

Główna Księgowa Zarządu Regionu
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”

magają się ustąpienia z funkcji ministra Gier-
tycha, a tymczasem, gdy rządy sprawował
SLD nie zrobili nic w kierunku poprawy
nauczycielskiego bytu.

W trakcie spotkania z przedstawicielami
rządu związkowcy podnieśli również kwe-
stie bardzo niskich emerytur pracowników
oświaty. Premier zapewnił, że będzie roz-
mawiał na ten temat  z ministrem finansów
Zytą Gilowską. Zgodził się, że nauczyciele
nie powinni pracować do 65 roku życia, ale
przyznał, że na razie brakuje rozwiązań
prawnych tego problemu. Związkowcy
zwrócili uwagę na niskie uposażenia nauczy-
cieli przedmiotów zawodowych. Otrzymali
obietnicę, że ten temat poruszony zostanie
na najbliższym posiedzeniu rządu.

Red.

podkreśla, że biuro powstało po to, aby
wszyscy, bez względu na finansową sytu-
ację mogli skorzystać z zagwarantowanych
praw. Ma nadzieję na duże zainteresowanie
poradami wśród mieszkańców Wodzisławia
i okolic.

W biurze dyżury pełnić będą prawnicy,
radni miejscy i powiatowi, członkowie
Związku, przedstawiciele Stowarzyszenia
Osób Niepełnosprawnych "Tacy sami" oraz
poseł Andrzej Markowiak. To właśnie
dzięki pomocy finansowej jego biura posel-
skiego przedsięwzięcie zostało zrealizowa-
ne. Biuro czynne będzie przez 5 dni w tygo-
dniu.

Red.

Służba zdrowia:

To będzie trudny czas

Budowa ogólnopolskiej sieci szpitali musi przynieść łączenie oddziałów
i zwolnienia pracowników

Przemysł metalowy:

Solidarni w upadłości

Oświata:

Podwyżki

dla nauczycieli

Wodzisław Śląski:

Obywatelskie porady

u „Solidarności”
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Chcesz, aby Twoje podatki były lepiej wykorzystywane? Masz dość
pazernego budżetu?

Skorzystaj z szansy, jaką daje Ci ustawa o działalności pożytku publicznego.
Możesz przekazać 1 % swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Czym są takie organizacje? To wszystkie te podmioty, które wyręczają państwo
w jego obowiązkach - organizują darmowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
prowadzą kluby sportowe, opiekują się zabytkami, kultywują regionalną tradycję.

Przekazanie części swojego podatku to po prostu najlepsza forma demokracji
bezpośredniej - sami decydujemy, na co wydane będą nasze pieniądze.
Wyręczamy w tym ministra finansów i nie pozwalamy, by część naszych ciężko
zarobionych pieniędzy trafiło nie tam, gdzie byśmy chcieli.

Nasze podatki możemy przekazywać również dla Fundacji na Rzecz Zdrowia
Dzieci i Młodzieży im. Grzegorza Kolosy. Przez 14 lat z jej oferty skorzystało już
ponad 60 tys. dzieci! Gdyby wpłat od sponsorów było jednak więcej, Fundacja
mogłaby w większym stopniu dofinansować wypoczynek dzieci, zwłaszcza tych
najuboższych. Dlatego tak ważne jest nasze wsparcie.

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób dokonać wpłaty, zapytaj o ulotkę Fundacji
w Twojej Komisji Zakładowej albo najbliższym Biurze Terenowym Zarządu
Regionu. Możesz też skontaktować się z Biurem Fundacji, które mieści się
w Katowicach, przy ul. Floriana 7 (tel. 032 253 91 41).

W karykaturze
s³ów

W tradycję Przedsiębiorstwa Elektro-
montażowego Przemysłu Węglowego
"ELKOP" S.A. wpisały się spotkania
emerytów organizowane przez funkcjo-
nujące w zakładzie organizacje związko-
we.

Na tegorocznym owacyjnie zostali przy-
jęci byli pracodawcy: Jan Suchorończak
i Jerzy Dułacz. To właśnie za ich kadencji
w przedsiębiorstwie utworzona została naj-

Na swojsk¹ nutê
Czarna wo³ga mknie, so³dat wznosi broñ
Kamerdyner drzwi otwiera.
Ju¿ wychodzi boss, g³adzi siw¹ skroñ
W podmoskowskoje wieczera.

W daczy kawior jest oraz wódki moc,
Towarzystwo ju¿ siê zbiera.
Du¿o gadaæ by, chyba ca³¹ noc
- Podmoskowskoje wieczera.

- Polscze wiezniem gaz - mówi genera³.
I leje siê szampanskoje.
- Ubijem Litwu - inny znów genera³
W wieczera podmoskowskoje.

Ba³a³ajka gra, toast wznosi boss.
Tañczy krasiwaja Wiera.
"My Europie to œmiaæ siê bêdziem w
nos
W podmoskowskoje wieczera".

Co pisz¹ inni
- Dlaczego wyp³ata jest zazwyczaj pod
koniec miesi¹ca?
- ???
- Aby starczy³o do pierwszego.

***
Kiedy najwiêksza gwiazda gaœnie
Mniejsze, niestety, œwiec¹ jaœniej...

***
Dawno, dawno temu
... Nie by³o problemów

***
Uczciw¹ kroczy³ drog¹
A na niej... nikogo!
(Dziennik Zachodni)

Tylko nie to...
Bêd¹ kosy, bêdzie brona,
Rusza w bój Samoobrona.
- Nawet nie chcê, ale muszê
- Mówi Lepper - za pó³tusze!

PK

ELKOP:

Spotkanie

seniorów
pierw "pierwsza", a później "druga" "Soli-
darność". Gośćmi spotkania była również
liczna grupa pracowników, którzy 44 lata
temu tworzyli zręby tej ważnej dla prze-
mysłu górniczego firmy. Plany przedsię-
biorstwa na najbliższe miesiące przedsta-

wił emerytom prezes zarządu Czesław
Koczorek.

Red.

W tradycję „ELKOP” S.A. wpisały się spotkania emerytów
organizowane przez organizacje związkowe


