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W numerze:

16 marca związkowcy zrzeszeni we wszystkich sekcjach Sekretariatu Gór-

nictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” wezmą udział w kilkutysięcznej

manifestacji w Warszawie. Zaprotestują przeciwko niedotrzymywaniu

przez ministrów gospodarki i skarbu zawartych z Sekretariatem porozu-

mień społecznych.

Nareszcie zgodnie z prawem
Przyjęta procedura stwarzała członkowi rady
wybranemu przez pracowników możliwość
swobodnego przedstawiania opinii załogi
oraz zapewniała mu skuteczną ochronę przed
ewentualnymi działaniami niezadowolone-
go pracodawcy. Związkowcy pozytywnie
ocenili zapisy ustawy o komercjalizacji,
uznając, że są korzystne dla obu stron. Dla-
tego też z ogromnym zaskoczeniem przyjęli
informację, że zarząd huty za pośrednictwem
rady nadzorczej, ma zamiar wprowadzić
demokrację kontrolowaną w wyborach i
odwołaniach przedstawicieli załogi do rady.

Czytaj na stronie 4

Konferencja o szkolnictwie

zawodowym
Jak naprawić szkolnictwo zawodowe i za-
przestać kształcenia bezrobotnych magistrów
zastanawiali się dyrektorzy szkół zawodo-
wych, związkowcy i przedstawiciele Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej. Gośćmi kon-
ferencji zorganizowanej przez Regionalną
Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ "So-
lidarność" była posłanka PiS Maria Nowak
i Śląski Kurator Oświaty Marian Drosio.
- Temat szkolnictwa zawodowego jest dla
naszego regionu niezwykle istotny - powie-
dział przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej
"S" Piotr Duda  - Przy ustalaniu kierunków
kształcenia młodzieży potrzebna jest wymia-
na doświadczeń między kuratorium, dyrek-
torami szkół i urzędami pracy.

Czytaj na stronie 4

Stuzłotowy kompromis
Kolejarscy związkowcy porozumieli się z
zarządem PKP Polskie Linie Kolejowe.
Zgodnie z porozumieniem w spółce od 1
kwietnia zostanie wprowadzona systemowa
podwyżka wynagrodzeń dla pracowników
w wysokości średnio 100 zł w wynagrodze-
niu zasadniczym na jednego zatrudnionego.
Jak przyznają zgodnie związkowcy i praco-
dawcy, porozumienie to sukces obu stron.
Kompromis polega na tym, że zarząd spółki
przystał na podwyżkę 100 zł w wynagro-
dzeniu zasadniczym (poprzednio propono-
wał 100 zł, ale do całości wynagrodzenia), a
związki zgodziły się na kwietniowy termin
wprowadzenia podwyżki (pierwotnie chciały
tej podwyżki od 1 stycznia).

Czytaj na stronie 5

„Solidarność”

jest w Biedronce
Pojawieniu się organizatorów związkowych
na terenie sklepu najczęściej towarzyszy
strach i niewiedza.
- Strach związany z utratą zatrudnienia jest
bardzo głęboko w ludziach zakorzeniony. Na
szczęście jest on coraz mniej zasadny, bo po-
nad 2 mln Polaków wyjechały do pracy za
granicę. Wszystkie zachodnie sieci poszu-
kują pracowników - podkreśla Paweł Paw-
lak - przewodniczacy „S” w Biedronce.
Do "Solidarności" należy blisko 500 pracow-
ników Biedronki.
Deklaracje związkowe wypełniło 700 osób,
ale wielu pracowników posiada umowy na
czas określony. Niestety w Biedronce "ka-
riera" najczęściej kończy się na drugiej ta-
kiej umowie.                   Czytaj na stronie 6
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Liczba tygodnia...

Napisan0

Wieœci z Biur Terenowych ZR

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”

3 mln...
... Polaków pracowało lub pracuje za granicą od przystąpienia Polski do Unii Europej-

skiej - wynika z najnowszego badania CBOS.
 Ogromna większość z nich znalazła zatrudnienie w jednym z krajów UE. Obecnie za

granicą pracuje lub poszukuje pracy ponad 1,1 mln dorosłych Polaków, z czego najwięcej
pracuje w Wielkiej Brytanii (26 proc.). Dalej w kolejności są Niemcy(16 proc.), Irlandia
(10 proc.), Włochy (6 proc.), Belgia (5 proc.).

Osoby, które zdecydowały się podjąć pracę za granicą po wejściu Polski do UE, pocho-
dzą najczęściej ze wsi lub małych miast - nieprzekraczających 100 tys. mieszkańców. Naj-
więcej emigrantów zarobkowych jest z regionów południowej i wschodniej Polski.

Z badań CBOS wynika, iż 21 proc. ankietowanych deklaruje, że wyjechało do pracy
jeszcze przed akcesją Polski do UE, ale kontynuowało pracę po 1 maja 2004 r. Z kolei 31
proc. pracowało za granicą przed przystąpieniem Polski do UE.

Badania CBOS wskazują, że zatrudnienie za granicą w ostatniej dekadzie dwukrotnie
częściej deklarują mężczyźni niż kobiety, głównie osoby przed 45. rokiem życia. Zatrud-
nienie najczęściej znajdowali za granicą przedstawiciele kadry kierowniczej i inteligencji,
właściciele firm i robotnicy wykwalifikowani.

Wśród badanych najwięcej osób informuje, że pracowało w Niemczech (55 proc.). Sto-
sunkowo dużo osób pracowało w Wielkiej Brytanii (12 proc.), USA (8 proc.), Holandii (7
proc.), Włoszech (6 proc.) oraz we Francji (6 proc.).

Polki nie chcą rodzić dzieci, bo obawiają się
utraty pracy. Aż 62 proc. kobiet właśnie dlatego
nie decyduje się na potomka - pisze Dziennik.
Minister Joanna Kluzik-Rostkowska opraco-
wała plan mający zlikwidować przyczyny tego
strachu. (...)

Po porodzie kobiety mają trudności z powro-
tem do pracy, a także z jej utrzymaniem. Sztyw-
ne godziny pracy, brak elastyczności, a także brak
przedszkoli i opieki nad dzieckiem - to główne
powody, dla których kobiety muszą dokonywać
dramatycznego wyboru między pracą a dziec-
kiem. Teraz ma być dużo łatwiej. Przedszkola
będą otwarte do godziny 18 i nie będzie przerw
wakacyjnych - będą funkcjonować przez 12 mie-
sięcy w roku.

Co więcej, przedszkola miałyby być bezpłat-
ne, łącznie z wyżywieniem dzieci z rodzin, w
których oboje rodziców pracuje i zarabia poni-
żej minimum socjalnego. Powstaną także mikro-
przedszkola przy firmach, które mogłyby być do-
finansowywane przez pracodawców np. z fun-
duszy świadczeń socjalnych i pieniędzy unijnych.
Będzie także dużo łatwiejszy dostęp do żłobków.

Matki będą mogły liczyć na elastyczny czas
pracy i na możliwość pracy w domu, czyli tele-
pracę. Zostanie także wprowadzony tzw. job sha-
ring, czyli umowa o pracę dla dwóch osób. Do
pracy idzie ta osoba, która może w danym mo-
mencie, a druga może zostać w domu i opieko-
wać się dzieckiem. Oprócz tego dziadkowie, a
także matki studiujące będą mogli wziąć urlopy
wychowawcze. W zakładach pracy będą także

obowiązkowo powstawać pomieszczenia prze-
znaczone do karmienia dziecka.

"Chcę stworzyć udogodnienia dla studentek,
które zdecydują się na dziecko" - mówi Joanna
Kluzik-Rostkowska. "Studentki często odkłada-
ją decyzję o dziecku, bo uważają, że na studiach
sobie nie poradzą, a jest to świetny czas na pierw-
sze dziecko" - dodaje. Studentki otrzymają indy-
widualny tok studiów. Miałyby także szanse re-
alizowania tylko minimum programowego. Tak
wyglądałby tok studiów w czasie ciąży i np. do
dwu semestrów po porodzie.

Tak samo mężczyźni studenci - np. na 16 ty-
godni po porodzie dziecka mieliby indywidual-
ny tryb studiów. Małżeństwu studenckiemu z
dzieckiem automatycznie przysługiwałoby miej-
sce w domu studenckim w jedno- lub dwuoso-
bowym pokoju. Taka para mogłaby też ubiegać
się o pomoc socjalną.

Urlopy macierzyńskie mają być przedłużone
o osiem tygodni. Jeżeli jednak matka nie zdecy-
duje się na pójście do pracy, nie będzie poszko-
dowana. "Przy wielodzietnej rodzinie, często już
przy trzecim dziecku, jedno z rodziców rezygnuje
z pracy. Niestety, najczęściej bywa to kobieta.
Żeby nie czuła się wykluczona z systemu eme-
rytalnego, jej mąż będzie musiał dzielić się z nią
emeryturą" - tłumaczy Kluzik-Rostkowska.

W jaki sposób? Zostaną wprowadzone do kon-
ta emerytalnego w ZUS rozwiązania (wzorem
OFE), zgodnie z którymi kapitał gromadzony na
emeryturę jest wspólnym majątkiem współmał-
żonków.

BT Gliwice

W ubiegłym tygodniu po raz kolejny w
siedzibie gliwickiego BT specjalista ds. księ-
gowości udzielał przedstawicielom organi-
zacji związkowych bezpłatnych porad w za-
kresie rozliczeń podatkowych z urzędami
skarbowymi oraz prawidłowego prowadze-
nia księgowości związkowej. Kolejny dy-
żur specjalisty ds. księgowości zaplanowa-
ny został na 15 marca.

***
15 marca o godz. 19 w BT w Gliwicach

odbędzie się posiedzenie zarządu Terenowej
Sekcji Problemowej NSZZ "S" Gliwic i
Powiatu Gliwickiego. W trakcie spotkania
koordynatorzy programu "Grosik" przedsta-
wią sprawozdania ze swojej pracy w ostat-
nich miesiącach. Omówione zostaną rów-
nież przygotowania do zaplanowanego na
20 marca spotkania z udziałem przewodni-
czącego Śląsko-Dąbrowskiej "S" Piotra
Dudy i prezydenta Gliwic Zygmunta Fran-
kiewicza.

***
Związkowcy z Gliwic złożyli wizytę bi-

skupowi Gerardowi Kuszowi po jego po-
wrocie z hospitalizacji. W imieniu wszyst-
kich członków "S" przekazali Mu życzenia
powrotu do zdrowia.

BT Tychy

19 lutego utworzona została Tymczasowa
Komisja Zakładowa NSZZ "S" w Regional-
nym Centrum Gospodarki Wodno-Ścieko-
wej.

6 marca zarejestrowana została Komisja
Zakładowa w PHU EKO-WAR w Łaziskach
Górnych

BT Jastrzębie Zdrój

3 marca odbyło się Walne Zebranie Dele-
gatów Komisji Zakładowej NSZZ "S" PRG-
ROW podczas którego związkowcy przyję-
li sprawozdanie z działalności Komisji za
miniony rok.

***
5 marca zostało zorganizowane posiedze-

nie Terenowej Sekcji Problemowej Miasta
Jastrzębie Zdrój. Związkowcy m.in. omówili
prace mające na celu uruchomienie progra-
mu "Grosik" na obszarze działanie jastrzęb-
skiego BT.

***
6 marca obradowało Walne Zebranie De-

legatów Komisji Zakładowej NSZZ "S"
Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowa". Człon-
ków "S" bardzo zainteresował związkowy
program "Grosik". Przed Dniem Kobiet pa-
nie zostały obdarowane kwiatami przez
brzydszą część Komisji.

BT Zawiercie

Zarejestrowana została tymczasowa komi-
sja zakładowa NSZZ "Solidarność" w za-
wierciańskiej spółce Aluron, zajmującej się
produkcją drewnianej i alumniniowo-drew-

nianej stolarki okiennej. To pierwsza orga-
nizacja związkowa w tej istniejącej od 2002
roku firmie.

Odnoszący rynkowe sukcesy Aluron trud-
no, najdelikatniej mówiąc, zaliczyć do firm
utrzymujących partnerskie relacje z załogą.
Nic zatem dziwnego, że dyrekcji ujawnio-
no jedynie nazwiska trzech chronionych
członków komisji tymczasowej, co ciekawe
samych Łukaszy. Ich zadaniem będzie przy-
gotowanie i przeprowadzenie wyborów
władz "Solidarności" Aluron. Mają na to
sześć miesięcy.

- O prawa pracowników trzeba walczyć
w każdej firmie, a czym więcej licznych
komisji, tym walka ta będzie skuteczniejsza
- mówi Małgorzata Benc, szefowa Biura
Terenowego Śląsko-Dąbrowskiej "S" w Za-
wierciu. - "Solidarność" nie raz udowadnia-
ła, że zawsze broni praw pracowniczych.

Nowa komisja jest 24 organizacją zakła-
dową działającą na terenie zawierciańskie-
go Biura Terenowego. Łącznie zrzesza ono
prawie 2,5 tysiąca związkowców.

***
Jednostronną decyzję o zmniejszeniu bli-

sko o połowę - z 35 do 20 proc. wynagro-
dzenia zasadniczego - miesięcznej premii
podjęła dyrekcja Przędzalni Zawiercie.
Wprowadzono ją niezgodnie z zasadami
dawnego układu zbiorowego pracy i w sy-
tuacji, gdy w spółce nie ma jeszcze regula-
minu pracy! Związki zawodowe o drastycz-
nym "obcięciu" premii dowiedziały się... od
pracowników, którym zakomunikowano, że
będą mniej zarabiać.

- Dyrekcja wypowiedziała zakładowy
układ zbiorowy pracy i przekazała nam pro-
jekt regulaminu pracy, ale nie odbyło się
jeszcze spotkanie, na którym związki zawo-
dowe mają przedstawić swoje uwagi - mówi
Andrzej Baj, przewodniczący "Solidarno-
ści" Przędzalni Zawiercie. - Naszym zda-
niem cały czas powinien obowiązywać do-
tychczasowy układ zbiorowy, którego art. 7
pkt 3 mówił wyraźnie, że do czasu zawarcia
nowego układu obowiązuje dotychczasowy.
Dyrekcja ignoruje ten zapis, choć wcześniej
go zaakceptowała.

- To są niedopuszczalne praktyki - dodaje
Małgorzata Benc, szefowa zawierciańskie-
go Śląsko-Dąbrowskiej "Solidarności". - Nie
można prowadzić negocjacji ze związkami
zawodowymi w sprawie regulaminu i jed-
nocześnie bez jakichkolwiek rozmów
zmniejszać wynagrodzenia pracownikom.

Czary goryczy dopełnia wypłacona w nie-
pełnej wysokości premia za luty. Oficjalnie
przyczyną jest trudna sytuacja finansowa
spółki.

- Tylko dlaczego za nieudolność służb od-
powiedzialnych za sprzedaż mają odpowia-

dać pracownicy, którzy
spełnili kryteria otrzy-
mania premii - pyta re-
torycznie Andrzej Baj.

"Solidarność" oraz
pozostałe działające w
przędzalni związki za-
wodowe kategorycznie
domaga się cofnięcia de-
cyzji o zmniejszeniu
premii. Wczoraj komisja
zakładowa "S" podjęła
uchwałę rozpoczęcia w
tej sprawie sporu zbio-
rowego oraz rozważa
odzyskanie premii na
drodze sądowej. W wal-
ce o godne płace należy

bowiem sięgać po wszelkie dostępne i zgod-
ne z prawem środki.

(zaw)

Matkom będzie dużo łatwiej
(Dziennik, Klara Klinger, 8 marca 2007 r.)

Członkowie nowej komisji zakładowej oraz Małgorzata
Benc i Robert Miszczyk, prawnik BT Zawiercie



- Pani Profesor, jak ważne w realizacji
programu "Niskie płace barierą roz-
woju Polski" są aspekty: społeczny
jako potrzeba wyższych wynagrodzeń i
lepszego poziomu życia zatrudnionych,
oraz ekonomiczny - zapewnienia związ-
ku wynagrodzeń z pracą?

Te dwa aspekty wynagrodzeń są ze sobą ści-
śle związane. Płaca powinna mieć odpo-
wiednią wysokość nie tylko dlatego, że sta-
nowi podstawę utrzymania pracowników w
Polsce, ale również dlatego, że stanowi
ekwiwalent za pracę, ta zaś jest podstawą
wzrostu gospodarczego, tworzenia PKB,
źródłem środków na ubezpieczenia społecz-
ne i dochodów budżetu państwa.
Znaczenie pracy jest bezdyskusyjne, a

praca i płaca są

jak dwie strony monety,

jeżeli awersem jest praca, to rewersem jest
wynagrodzenie. Związek pracy z płacą wy-
daje się oczywisty, jednak w naszej gospo-
darce jest to aspekt pomijany, a nawet ne-
gowany. Przyczyną tych zaniedbań jest do-
tkliwy brak pracy oraz przekonanie, że wy-
nagrodzenia kształtowane są przez rynek.
- Czym różni się kampania organizowa-

na przez NSZZ Solidarność od innych
tego typu przedsięwzięć?

Powszechne zainteresowanie koncentruje
się na ograniczaniu bezrobocia, wysuwane
są hasła "lepsza niska płaca niż żadna",
"młodzi powinni podejmować pracę nawet
bez wynagrodzenia, ponieważ zyskują do-
świadczenie". Walka z bezrobociem jest nie
do przecenienia, ale niskie płace pogłębia-
ją jego uciążliwość. Aby utrzymać rodzinę
w naszym kraju powinny pracować dwie
osoby. Łatwiej jest znosić bezrobocie, jeśli
wynagrodzenie jednej osoby zatrudnionej
wystarcza na utrzymanie rodziny.
- Czym zatem możemy uzasadnić niskie

wynagrodzenia i brak polityki płac?
Niskie wynagrodzenia i brak polityki płac
uzasadniane są poglądem, że w gospodar-
ce rynkowej o płacach decyduje rynek. Jest
to pogląd błędny. System gospodarki wol-
norynkowej funkcjonuje od dawna, a w
dziedzinie wynagrodzeń wspierany jest
przez wyspecjalizowane agendy. Opraco-
wywano różne programy doskonalenia wy-
nagrodzeń, w tym programy wspólne dla
różnych krajów, przygotowywane zwykle
pod egidą Międzynarodowej Organizacji
Pracy, których wynikiem były konwencje i
rekomendacje w dziedzinie wynagrodzeń.
Polska uczestniczyła w tych pracach. Ich
rezultatem były między innymi zbiorowe
układy pracy zabezpieczające prawa pra-
cowników.
- Jakie są skutki zaniedbań w zakresie

płac?
Wysokość płac przeciętnych tworzy kilka
milionów indywidualnych umów o pracę i
warunkiem rozwoju jest, aby indywidual-
ne wynagrodzenie odpowiadało wartości
wykonywanej pracy, a wynagrodzenie
przeciętne osiągniętemu poziomowi rozwo-
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ju gospodarczego. W przeciwieństwie do
tych zasad,

stan obecny, to poziom płac

niewystarczający na utrzymanie

rodziny większości pracowników

i poszukiwanie sposobów uzupełniania go
różnymi formami zasiłków. Skutek zanie-
dbań i wypaczenia życia społecznego, to
zarówno fakt, że osoby mające zatrudnie-
nie, wykształcenie, pracują wydajnie, mają
dochody niewystarczające na życie, jak i
polityka uzupełniania dochodów zasiłkami,
zamiast podwyższania wynagrodzenia za
pracę. Stale mówi się i pisze o potrzebie
nowych metod wsparcia "najbardziej po-
trzebujących". ("Najbiedniejszych nie stać
na posiłki w szkole, nie stać na mundurki

dla dzieci, ale państwo pomoże, budżet
znajdzie środki"). Jest oczywiste, że wiele
osób potrzebuje wsparcia, ale nie powinno
być, tak jak obecnie, że w grupie tej są za-
trudnieni, sprawni, wykonujący odpowie-
dzialną pracę.
Akcje charytatywne nie są metodą zarzą-
dzania pracą, ponadto upokarzają ludzi, bo
nikt nie lubi być najbiedniejszym. Ten nurt
myślenia i gotowość pomocy dobrze świad-
czy o solidarności ludzkiej, ale podstawą
utrzymania powinna być praca i wynagro-
dzenia za nią.
- Do czego prowadzą więc dysproporcje

płac?
Wynagrodzenie powinno być nie tylko od-
powiednio wysokie, ale również sprawie-
dliwe. Niesprawiedliwy jest wszelki wy-

zysk, dyskryminacja płac i co występuje
najczęściej - nieprzestrzeganie zasady róż-
nicowania płac według wartości wykony-
wanej pracy.
Długotrwale utrzymujące się dysproporcje
płac mają charakter niszczący,

przede wszystkim zniechęcają

do pracy i rozwoju.

Dysproporcje płac zawsze powodują uczu-
cie krzywdy osób pokrzywdzonych, i nie
motywują do pracy osób zarabiających re-
latywnie za dużo. W przypadkach długo-
trwale utrzymujących się dysproporcji wy-
nagrodzeń może nastąpić zanik źle opłaca-
nego zawodu, lub pobieranie dodatkowych
opłat za świadczone usługi, a przede
wszystkim coraz gorsze wykonywanie pra-

cy. Wyrażane są opi-
nie, że wystarczają-
cym bodźcem do
pracy jest bezrobo-
cie, od dawna jed-
nak wiadomo, że
przymus nie zastę-
puje motywacji.
Obecne i perspekty-
wiczne opuszczanie
kraju przez różne
grupy pracowników,
jak: lekarze, pielę-
gniarki, uczeni, a
nawet młodzi Pola-
cy bez zawodu, to
niszczące skutki
zbyt niskich płac,
oraz niedopuszczal-
nych dysproporcji
wynagrodzeń. Prze-
ciwko emigracji
przemawia wiele ar-
gumentów, jak: ba-
riera językowa, od-
mienności kulturo-
we, trudności ada-
ptowania się w no-
wym środowisku,
opór rodziny. Przy-
czyny, które utrud-
niają decyzję o
opuszczeniu swoje-

go kraju są bardzo silne i powodują, że lu-
dzie wolą pracować u siebie. Jednakże
ograniczenia te dotyczą względnie wyrów-
nanej sytuacji zarobkowej. Emigracji
sprzyja ciekawość świata, która zawsze
sprzyjała podróżom, ale w naszej obecnej
sytuacji emigracja staje się dla wielu osób
koniecznością ekonomiczną i dążeniem do
uniknięcia dyskryminacji płac we własnym
kraju. Dodatkową stratą społeczną jest emi-
gracja zarobkowa ludzi, których koszt wy-
kształcenia jest wysoki i w kraju są potrzeb-
ni.
- Jakie kierunki działań zostaną podję-

te w ramach kampanii "Niskie płace
barierą rozwoju Polski"?

Należy podkreślić, że hasło "Niskie płace
barierą rozwoju", nie oznacza domagania

Program „Niskie płace barierą rozwoju” to akcja NSZZ „Solidarność” na rzecz wzrostu wynagrodzeń.
Poczynania te mają stanowić pierwszy poważny kierunek wychodzenia z wieloletnich zaniedbań w tej
dziedzinie. Hasło „Niskie płace barierą rozwoju Polski” ma być realizowane w kontekście społecznym jako
potrzeba wyższych wynagrodzeń i lepszego poziomu życia zatrudnionych, oraz w kontekście ekonomicznym
– zapewnienia związku wynagrodzeń z pracą. Ekspertem kampanii jest prof. Zofia Jacukowicz, z Instytutu
Pracy i Spraw Socjalnych zajmująca się badaniem płac i kosztów pracy.

Niskie płace niszczą pracę
się podwyżek wynagrodzeń od budżetu.
Często tak właśnie rozumiany jest postulat
wyższych płac, powodując odruchowy
sprzeciw u przedstawicieli rządu. Przypo-
minamy, że w gospodarce rynkowej koszt
podwyżki ponosi pracodawca. Nie powin-
no się jednak wprowadzać limitów wskaź-
ników wzrostu plac i centralnymi zarządze-
niami ograniczać podwyżek, które przed-
siębiorcy chcą wypłacić. Nie ma też powo-
du z góry zakładać że pracodawcy są bied-
ni i nie będzie ich stać na podwyżki albo,
że będą zmuszeni ograniczać inwestycje i
rozwój. Każdy pracodawca powinien prze-
prowadzić analizę kosztów działalności fir-
my, przy czym powinna to być analiza nie
tylko kosztów pracy, ale również material-
nych składników kosztów, których obniże-
nie pozwoliłoby na wzrost płac
Wydaje się, że obecnie, w świetle zaryso-
wujących się braków pracowników niektó-
rych zawodów oraz rozwoju gospodarcze-
go Polski,

istnieją realne możliwości

wzrostu płac.

- Podsumowując, co stanowi największą
barierę w dziedzinie podwyżki płac?

Istotną przeszkodą w dziedzinie podwyżek
płac są narzuty na wynagrodzenia, a
zwłaszcza składki na ubezpieczenia spo-
łeczne. Koszty pracy są najbardziej kryty-
kowanym składnikiem w łącznych kosztach
działalności firm. Ponieważ jest to opinia
powszechna, pozostaje nie tyle uzgodnie-
nie, że należy je obniżyć, ile ustalenie w
jakim stopniu powinny być obniżone i w
jakich elementach. Ten kierunek działań po-
winien również stanowić element progra-
mu "Niskie płace barierą rozwoju", gdyż
wymaga podwyżek płacy netto. Należy
przeanalizować czy wystąpi obniżka wpły-
wów z podatków lub składki ZUS i w ja-
kiej wysokości. Istnieje pogląd że wysokie
narzuty na wynagrodzenia, oprócz hamo-
wania wzrostu płac, wpływają na tworze-
nie się szarej strefy wynagrodzeń, W tym
kontekście powstaje pytanie w jakim stop-
niu szara strefa obecnie obniża wpływy do
budżetu i do ZUS a także, czy i na ile obni-
żenie składek brutto stanowiłoby zmniej-
szenie dochodów budżetu.

Prof. dr hab. Zofia Jacukowicz jest
pracownikiem naukowym Instytutu Pra-
cy i Spraw Socjalnych, badaczką płac i
kosztów pracy; członkiem Komitetu
Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN.
Zajmuje się problematyką zarządzania
pracą, jej wartościowania i opłacania.
Aktywnie współpracuje z praktyką go-
spodarczą poprzez przygotowywanie
projektów i wdrożeń efektywnych sys-
temów wynagradzania i organizacji pra-
cy. Prowadzi wykłady na uczelniach wy-
ższych z zakresu polityki gospodarczej
i społecznej.
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Trwające od kilkunastu lat przemiany go-
spodarcze wiążą się ze zmianami na rynku
zatrudnienia i w strukturze bezrobocia. Co-
raz częściej absolwenci wyższych uczelni tra-
fiają na zasiłek, a pracodawcy nie potrafią
znaleźć wykwalifikowanych pracowników.

Kilka lat temu szkolnictwo zawodowe prze-
żyło kryzys. Zrezygnowano z wielu kierunków
nauczania. Młodzi ludzie myśląc o "lepszej" przy-
szłości i karierze, przestali kształcić się w trady-
cyjnych zawodach, uznając je za mało prestiżo-
we i nieciekawe.

Dzisiaj pracodawcy, politycy i nauczyciele
zgodnie powtarzają, że był to poważny błąd. Jak
naprawić szkolnictwo zawodowe i zaprzestać
kształcenia bezrobotnych magistrów zastanawiali
się dyrektorzy szkół zawodowych, związkowcy
i przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej. Gośćmi konferencji zorganizowanej przez
Regionalną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ
"Solidarność" była posłanka PiS Maria Nowak
i Śląski Kurator Oświaty Marian Drosio.

- Temat szkolnictwa zawodowego jest dla na-
szego regionu niezwykle istotny - powiedział
przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej "S" Piotr
Duda  - Przy ustalaniu kierunków kształcenia
młodzieży potrzebna jest wymiana doświadczeń
między kuratorium, dyrektorami szkół i urzęda-
mi pracy.

- Już nawet pracodawcy zrozumieli, że jeżeli
nie będą partycypowali w kosztach nauczania
młodych ludzi, to w przyszłości nie zatrudnią
wykwalifikowanych pracowników - powiedział
przewodniczący. - Na rynku brakuje fachowców
w takich zawodach jak: ślusarz, tokarz, czy spa-
wacz.

Do reformy szkolnictwa zawodowego potrzeb-
ne są zmiany mentalne i systemowe. Zawodem
z przyszłością jest np. opiekun osoby starszej.
Domy pomocy nie mają jednak środków na ko-
lejne etaty, a młodzież nie jest zainteresowana
kształceniem w takim kierunku.

Maria Nowak podkreśliła, że Polska jest dale-
ko z tyłu za państwami UE jeżeli chodzi o kształ-
cenie politechniczne. Nauki ścisłe i kierunki tech-
niczne nie są tak oblegane przez studentów jak
psychologia, politologia, czy socjologia. - Mamy

wytyczne z UE wskazujące, że środki, które będą
przeznaczone na rozwój nauki i szkolnictwa wy-
ższego należy kierować na kierunki ścisłe i tech-
niczne - powiedziała Maria Nowak. - Nawet na
Śląsku brakuje kadry inżynieryjnej. Nie ma chęt-
nych do studiowania, np. górnictwa, które zosta-
ło uznane za kierunek mało modny. Posłanka pod-
kreśliła, że Śląsk będzie stawiał na rozwój szkol-
nictwa wyższego i technicznego.

Obecna na konferencji Marzena Młodziejew-
ska - naczelnik Wydziału Kształcenia Zawodo-
wego w MEN zapewniła, że ministerstwo po-
dejmuje działania zmierzające do dostosowania
szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pra-
cy. - Należy m.in. zbudować jednolity system eg-
zaminów zewnętrznych, ustawowo określić za-
wody, w których rzemieślnicy mogą kształcić i
egzaminować oraz stworzyć absolwentom szanse
na szybkie przekwalifikowanie - powiedziała Ma-
rzena Młodziejewska.

Podkreśliła, że za kształcenie odpowiedzialne
są również jednostki samorządu terytorialnego,
w strukturach których funkcjonują instytucje ryn-
ku pracy. Istnieje więc możliwość współpracy i
wymiany informacji pomiędzy tymi podmiota-
mi.

- Samorządy powiatowe ustalają sieć szkół pro-
wadzących szkolenie zawodowe, dlatego powin-
ny znać potrzeby lokalnego rynku pracy - pod-
kreśliła Młodziejowska.

Agnieszka Konieczny

Przez ostatnie lata prawa pracowników i
organizacji związkowych funkcjonujących w
Hucie Metali Nieżelaznych "Szopienice" S.A.
były systematycznie naruszane. Teraz, gdy
związkowcom z zakładowej "Solidarności"
wydawało się, że sytuacja w zakładzie ma
szansę powrócić do normalności, podjęto ko-
lejną próbę ograniczenia praw pracowników.

Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przed-
siębiorstw państwowych dała załodze m.in. pra-
wo wyboru swoich przedstawicieli do rady nad-
zorczej. Związkowcy "S" wskazują, że do tej pory
prawo to było realizowane zgodnie z ustawą i w
żaden sposób nie było ograniczane.

- Pracownicy wybierali swoich przedstawicieli
w demokratycznych wyborach. Sami decydowali
o tym, kto będzie reprezentował ich w radzie
nadzorczej - tłumaczy przewodniczący Komisji
Międzyzakładowej NSZZ "S" HMN "Szopieni-
ce" Henryk Adler - Jednocześnie załoga, zgod-
nie z ustawą, miała zarezerwowane prawo do od-
wołania swojego członka rady nadzorczej w po-
wszechnym i tajnym głosowaniu.

Przyjęta procedura stwarzała członkowi rady
wybranemu przez pracowników możliwość swo-
bodnego przedstawiania opinii załogi oraz zapew-
niała mu skuteczną ochronę przed ewentualnymi
działaniami niezadowolonego pracodawcy. Związ-
kowcy pozytywnie ocenili zapisy ustawy o ko-
mercjalizacji, uznając, że są korzystne dla obu stron.
Dlatego też z ogromnym zaskoczeniem przyjęli
informację, że zarząd huty za pośrednictwem rady
nadzorczej, ma zamiar wprowadzić demokrację
kontrolowaną w wyborach i odwołaniach przed-
stawicieli załogi do rady.

- Proponowane zmiany w regulaminie wybo-
rów ograniczały prawo załogi do swobodnego
wyboru jej reprezentantów, a zarządowi umożli-
wiały odwołanie wybranego przedstawiciela pra-
cowników, niezależnie od ich woli. Wprowadzały
również wiele innych, niekorzystnych rozwią-
zań - relacjonuje H. Adler.

O swoich wątpliwościach dotyczących zgod-
ności z prawem planowanych zmian w regula-
minie wyborów związkowcy "S" poinformowali
akcjonariuszy spółki (Ministerstwo Skarbu Pań-
stwa i Hutmen S.A.), jej radę nadzorczą oraz Za-
rząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "S".
Kilka dni później rada nadzorcza, pomimo wska-
zywanych przez przedstawicieli Związku niedo-
ciągnięć prawnych, przyjęła kontrowersyjne roz-
wiązania.

- Byliśmy zaskoczeni że, przygotowując re-
gulamin wyborów osoby z kancelarii prawnej
wprowadziły radę nadzorczą w błąd, przedsta-
wiając jej prawniczy bubel. - mówią związkow-
cy.

Jednak natychmiastowe podjęcie w tej spra-
wie pisemnego stanowiska przez ministerstwo
skarbu pozwoliło na uniknięcie konfliktu. Zda-
niem resortu, zapisy regulaminu wyborczego
naruszają powszechnie obowiązujące przepisy
prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Han-
dlowych i Ustawy o komercjalizacji i prywaty-
zacji. Tę opinię strona związkowa niezwłocznie
przekazała przewodniczącemu rady nadzorczej
Andrzejowi Liboldowi, który z dużą życzliwo-
ścią podszedł do przedstawionego problemu.
Dzięki temu Rada anulowała uchwały narusza-
jące prawo i przywróciła dotychczas obowiązu-
jące regulaminy.

- Ubolewamy, że pomimo protestów "S" rada
nadzorcza na wniosek zarządu spółki wprowa-
dziła niezgodne z prawem zmiany, ograniczają-
ce prawa załogi do wyboru jej suwerennych
przedstawicieli w radzie - komentuje H. Adler -
Mamy nadzieję, że ta bulwersująca sprawa zo-
stanie wyjaśniona pracownikom huty. Oczeku-
jemy również, że zarząd wskaże, kto dopuścił
się bezprawnych działań i wprowadzi meryto-
ryczno-prawną kontrolę  dokumentów wycho-
dzących ze spółki.

Oprac. B.G.

Sprostowanie
Zgodnie z art. 31.1 Ustawy "Prawo praso-

we" proszę o sprostowanie nieprawdziwych in-
formacji, które znalazły się w tekście zatytuło-
wanym "Związek w starostwie", który opubli-
kowany został w ostatnim numerze Tygodnika
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność".
Nieprawdziwe jest stwierdzenie, że utworzenie
związku zawodowego w Starostwie Powiatowym
w Tarnowskich Górach stało się przyczyną kon-
fliktu pomiędzy starostą a związkowcami. Kon-
flikt ten wywołała pani Elżbieta Susek, nie po-
trafiąc zaakceptować mojej propozycji powrotu

na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji
Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Gó-
rach i rozwiązania stosunku pracy w urzędzie
za porozumieniem stron. Pani Elżbieta Susek,
co ani razu nie zostało powiedziane w powyż-
szym artykule, jest jednocześnie nauczycielem,
dyrektorem szkoły oraz naczelnikiem Wydziału
Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powia-
towego. Nie chcąc się zgodzić na przedstawio-
ne przeze mnie rozwiązanie pani Elżbieta Su-
sek zagroziła mi utworzeniem związków zawo-
dowych, a następnie tę groźbę zrealizowała. Bez-
podstawne są więc kierowane względem mnie
zarzuty, jakobym chciał zwolnić z pracy panią
Elżbietę Susek za sam fakt założenia związku
zawodowego, gdyż sytuacja miała odwrotny bieg
od prezentowanego przez panią naczelnik. Nie
jestem i nigdy nie byłem wrogiem związków za-
wodowych, zwłaszcza NSZZ "Solidarność",
którego sam jestem członkiem biernym jako pra-
cownik PKP "Cargo", przebywający na urlo-
pie bezpłatnym. Nie dyskryminuję ani nie za-
mierzam dyskryminować nikogo, kto się do tego
związku zapisał bądź zapisze. Przykro mi tylko,
że działania utworzonego w starostwie związku
zawodowego opierają się na szantażu i groźbach

Nauka i oświata:

Konferencja

o szkolnictwie zawodowym

Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice”:

Nareszcie

zgodnie z prawem

- Coraz częściej absolwenci wyższych uczelni trafiają na zasiłek dla bezrobotnych,
a pracodawcy nie potrafią znaleźć wykwalifikowanych pracowników - podkreślali

uczestnicy konferencji poświęconej szkolnictwu zawodowemu

Kształcenie zawodowe odbywa się w ra-
mach "Klasyfikacji zawodów szkolnictwa za-
wodowego". W dokumencie tym aktualnie
znajdują się 193 zawody, na różnych pozio-
mach kwalifikacji: zasadniczej szkoły zawo-
dowej i szkoły technicznej.

Zawody do klasyfikacji wprowadza mini-
ster edukacji narodowej na wniosek ministrów
właściwych dla danych zawodów.

Tarnowskie Góry:

Starosta prostuje

Po publikacji na łamach TŚD artyku-
łu pt. "Związek w starostwie", w którym
na podstawie relacji przewodniczącej
Komisji Zakładowej NSZZ "Solidar-
ność" Starostwa Powiatowego w Tar-
nowskich Górach opisany został konflikt
związkowców z pracodawcą, otrzymali-
śmy sprostowanie, którego autorem jest
starosta tarnogórski Józef Korpak.

Treść pisma przytaczamy w całości:

Redakcja dziękuje staroście Powiatu Tar-
nogórskiego za sprostowanie do opublikowa-
nego na łamach TŚD artykułu. Cieszy nas
szybka reakcja Pana Józefa Korpaka na sta-
wiane Mu przez związkowców zarzuty. O wy-
jaśnienia zwrócimy się do przedstawicieli "So-
lidarności" Ziemi Tarnogórskiej. Ich opinie
opublikujemy w następnym numerze TŚD.

odwołania mnie ze stanowiska. Nie tak, w moim
przekonaniu, powinien wyglądać dialog pomię-
dzy związkiem zawodowym a pracodawcą.

Z poważaniem
Starosta

Mgr inż. Józef Korpak
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16 marca związkowcy ze wszystkich sekcji
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ
"Solidarność", w ramach odwieszonego w
styczniu sporu z ministrem gospodarki i mini-
strem skarbu państwa, będą manifestować w
Warszawie przeciwko łamaniu przez stronę
rządową porozumień społecznych.

Na dzień przed manifestacją przedstawiciele
Sekretariatu planują zorganizować w stolicy kon-
ferencję prasową w trakcie, której zamierzają po-
informować dziennikarzy o przyczynach prote-
stu.

Odpowiedzialni są ministrowie

Związkowcy SGiE podkreślają, że całą odpo-
wiedzialnością za manifestację i jej ewentualne
konsekwencje obciążają ministrów gospodarki i
skarbu państwa oraz podsekretarzy stanu w kiero-
wanych przez nich resortach, z wyłączeniem mi-
nistra Tchórzewskiego, który od niedawna jest
odpowiedzialny w ministerstwie gospodarki za
branże górniczą i energetyczną.

Wskazują, że przedstawiciele obu resortów jesz-
cze raz dali wyraz braku dobrej woli 5 marca w
trakcie spotkania z reprezentacją Sekretariatu w
skład, której wchodzili przewodniczący Kazi-
mierz Grajcarek, dwoje wiceprzewodniczących
SGiE Barbara Gnyp-Stefaniak i Henryk Czer-
niak, szef górniczej "S" Dominik Kolorz i prze-
wodniczący Sekcji Krajowej Elektrowni i Elek-
trociepłowni Eugeniusz Jaroszewski.

- Ministrowie nie chcieli się z nami spotkać, ale
przekonała ich do tego minister pracy i polityki
społecznej Anna Kalata, z którą wcześniej od-
byliśmy rozmowy. Ona również wzięła udział w
tej debacie dotyczącej łamania przez przedstawi-
cieli rządu podpisanych porozumień z SGiE, któ-
re warunkowały zakończenie sporu z rządem -
mówi Kazimierz Grajcarek.

Na mocy zawartych uzgodnień ministrowie
skarbu państwa i gospodarki zobowiązali się do
przedstawienia stronie społecznej, w ramach Trój-

stronnego Zespołu ds. branży energetycznej pro-
jektów zmian organizacyjnych oraz zamierzeń wy-
nikających z rządowego "Programu dla elektro-
energetyki" i " Strategii dla górnictwa węgla ka-
miennego" wraz z niezbędnymi analizami wska-

Kazimierz Grajcarek poinformował związkowców górniczej „Solidarności”
o konieczności zaprotestowania w Warszawie przeciwko łamaniu przez rząd

porozumień społecznych

SGiE:

Podtrzymali decyzję o manifestacji!

Kolejarscy związkowcy porozumieli się z
zarządem PKP Polskie Linie Kolejowe.

Zgodnie z porozumieniem w spółce od 1 kwiet-
nia zostanie wprowadzona systemowa podwyż-
ka wynagrodzeń dla pracowników w wysokości
średnio 100 zł w wynagrodzeniu zasadniczym
na jednego zatrudnionego. Jak przyznają zgod-
nie związkowcy i pracodawcy, porozumienie to
sukces obu stron. Kompromis polega na tym, że
zarząd spółki przystał na podwyżkę 100 zł w wy-

nagrodzeniu zasadniczym (poprzednio propono-
wał 100 zł, ale do całości wynagrodzenia), a
związki zgodziły się na kwietniowy termin wpro-
wadzenia podwyżki (pierwotnie chciały tej pod-
wyżki od 1 stycznia). Zaliczanie podwyżki do
wynagrodzenia zasadniczego podnosi wartość
dodatkowych elementów wynagrodzenia, jak go-
dziny nadliczbowe, dodatki za pracę w warun-

zującymi zasadność takich działań oraz analizy
skutków społecznych. Porozumienie obligowało
również kierujących resortami gospodarki i skar-

bu do konsultacji ze stroną społeczną realizacji
postanowień wynikających z "Programu dla elek-
troenergetyki". Uzgodnienia podobnych treści
podpisane zostały także z przedstawicielami Sek-
cji Krajowej Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ

"S" oraz Sekcji Krajowej Górnictwa Solnego
NSZZ "S".

Zawnioskowali

o gwarancję premiera

Związkowcy SGiE podkreślają, że minister
skarbu nie jest zorientowany w działaniach wielu
swoich podwładnych. Na posiedzeniu Zespołu
Trójstronnego ds. bezpieczeństwa socjalnego gór-
ników podsekretarz stanu w kierowanym przez
niego resorcie Paweł Szałamacha mówił na te-
mat nowego projektu prywatyzacji całego sekto-
ra koksowniczego. Teraz jego przełożony oświad-
czył, że ta koncepcja w ogóle nie była omawiana
w ministerstwie. Takich sytuacji zdarzyło się wię-
cej i dlatego, strona związkowa uznaje, że w tych
dwóch resortach panuje totalny chaos.

W trakcie spotkania z ministrami przedstawi-
ciele Sekretariatu po raz kolejny wskazali, że po-
rozumienia ze stroną społeczną narusza już samo
fatalne opracowanie "Programu dla elektroener-
getyki".

- Jeśli strona rządowa dopracowała programy
wraz z analizami, to jaka jest przeszkoda, by
przedstawić je związkom zawodowym? - pyta
Kazimierz Grajcarek - Widocznie te analizy w
ogóle nie istnieją. Rządzący, mimo swoich za-
przeczeń, chcą pozbawić tysiące ludzi zatrudnio-
nych w branżach energetycznej, górnictwa wę-
gla kamiennego i brunatnego prawa do akcji pra-
cowniczych. Wskazują, że w tej sprawie jest pro-
jekt ustawy, która gwarantuje pracownikom pra-
wo do akcji. Ale przecież, nie rząd przyjmuje
ustawy, tylko sejm. W opinii prawników, w tym
dokumencie zawarte są również elementy na pod-
stawie których można go zaskarżyć do Trybuna-
łu Konstytucyjnego. Istnieje realne zagrożenie,
że Trybunał ustawę odrzuci, a tym samym cała
rzesza wspomnianych pracowników pozbawio-
na zostanie praw do akcji skonsolidowanych spół-
ek. Rządowy "Program dla elektroenergetyki"
został przyjęty w marcu ub. roku. Do tej pory nie
zostały przygotowane akty wykonawcze. Skoro
to nie jest bubel, to panowie ministrowie zmar-
nowali 10 miesięcy i  zachowują się jak dzieci
we mgle, wciąż naruszajac podpisane wcześniej
porozumienia. Nawiasem mówiąc w trakcie spo-
tkania  okazało się, że nie mają o nich zielonego
pojęcia. Na nasze pytanie, kiedy porozumienia
zaczną być przestrzegane i kiedy rząd przedsta-
wi nam stosowne analizy, nie otrzymaliśmy kon-
kretnej odpowiedzi.

W tej sytuacji reprezentacja SGiE zawniosko-
wała, by gwarantem zawartych porozumień był
premier RP Jarosław Kaczyński.

Beata Gajdziszewska

kach szkodliwych, wysługa lat itp. Porozumie-
nie osiągnięto po protestach kolejarzy w lutym i
w marcu w kilku polskich miastach. Wówczas,
m. in. w Katowicach, związkowcy blokowali
tory.

Z zawartego kompromisu zadowolony jest też
Henryk Grymel, szef kolejarskiej "Solidarno-
ści" - Co ważne, podwyżki dostaną przede
wszystkim ci najsłabiej zarabiający, to również
był nasz postulat - mówi Grymel i podkreśla, że

sukces negocjacji nie byłby możliwy bez media-
cji posła Stanisława Szweda (PiS). - Na razie
wyższe wynagrodzenia wywalczyli koledzy z
Polskich Linii Kolejowych. Wkrótce możemy
spodziewać się podobnych protestów ze strony
pracowników PKP Cargo i PKP Przewozy Re-
gionalne - zapowiada Grymel.

   red.

Czy pracownicy Polskiego Górnictwa Naf-
towego i Gazownictwa będą jednymi z nielicz-
nych w Polsce, którzy przy prywatyzacji stra-
cą pulę pracowniczych akcji? Związkowcy
twierdzą, że byłoby to złamanie Konstytucji RP.

Akcje pracownicze dostali prawie wszyscy pra-
cownicy prywatyzowanych przedsiębiorstw. Ga-
zownicy także na swoją część liczyli. Jednak Skarb
Państwa nie zamierza sprzedać ostatniej akcji, która
uruchamiałaby proces rozdziału 15 proc. - czyli
750 mln akcji - wśród pracowników PGNiG. W
tej sprawie związkowcy spotkali się z Jarosławem
Kaczyńskim - Po rozmowie z panem premierem
uważam, że wszystko jest na dobrej drodze. Nie
dostaniemy akcji, ale rekompensaty. A w jakiej
wysokości, to okaże się po negocjacjach, do któ-

Kolej:

Stuzłotowy kompromis

Protest kolejarzy na torach w Katowicach

19 marca w samodzielnej KWK "Budryk"
S.A. zostanie przeprowadzona akcja strajkowa.
Organizacje związkowe funkcjonujące w kopal-
ni poinformowały o terminie strajku jej zarząd.

W ten sposób załoga "Budryka" zaprotestuje
przeciwko brakowi porozumienia dotyczącego
płac pracowników. W referendum zorganizowa-
nym 1 marca górnicy upoważnili związki zawo-
dowe do  przeprowadzenia strajku zgodnie z usta-
wą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Stro-
na społeczna uważa, że jest jeszcze szansa na roz-
wiązanie tego problemu pod warunkiem, że Za-
rząd Spółki przedstawi satysfakcjonujące zało-
gę rozwiązania płacowe. W przeciwnym razie
strajk w kopalni będzie nieunikniony.          red.

PGNiG:

Gazownicy chcą rekompensat

rych musimy się dobrze przygotować - mówi Je-
rzy Franosz, przewodniczący NSZZ "S" w Gór-
nośląskiej Spółce Gazownictwa.

Sprecyzowania będą wymagać też szczegóły
dotyczące wypłat rekompensat - kto miałby je wy-
płacać, w jakim okresie, czy liczyłaby się nomi-
nalna, czy też rynkowa cena akcji i z jakiego dnia?
Pomocna w uzyskaniu odpowiedzi na PGNiG na
te pytania swoim pracownikom nie odpowie. Dla-
tego ci wynajęli kancelarię prawniczą z Krakowa,
która ma podpowiedzieć najlepsze rozwiązanie,
co w zamian akcji pracownicy mogą otrzymać.

W sprawie rekompensat, ale przede wszystkim
podwyżek płac, gazownicy będą też manifesto-
wać w Warszawie. Ogólnopolski protest zaplano-
wano na 27 marca.                                      red.

KWK „Budryk”:

Ogłosili strajk!



W REGIONIE6 Nr 11  (596) • 13 marca 2007 r.

Paweł Pawlak jest przewodniczącym "So-
lidarności" w sklepach Biedronki. Wraz z
kolegami z Komisji Zakładowej kolejny raz
przyjechał do naszego regionu. Młodzi związ-
kowcy przez kilka dni odwiedzali śląskie dys-
konty. Uświadamiali zatrudnionym w nich
pracownikom, że mają swoje prawa, a zwią-
zek zawodowy jest po to, by pomóc je egze-
kwować.

"Solidarność" w JMD Biedronka zawiązała
się w maju 2004 r. w Poznaniu. Kilka dni, po
programach telewizyjnych z udziałem Bożeny
Łopackiej. Pierwszej pracownicy dyskontu,
która odważyła się publicznie powiedzieć o ła-
maniu praw pracowniczych w sklepach tej sie-
ci. Paweł podkreśla, że był to dobry czas, bo
wcześniej nie powiodły się trzy próby założe-
nia "S". Od tamtej pory związkowcy jeżdżą po

całej Polsce i rozmawiają z pracownikami Bie-
dronki.

- Pracujemy nad uzwiązkowieniem 900 pla-
cówek zatrudniających kilka - kilkanaście osób.
Nasza firma jest bardzo rozproszona, dlatego
staramy się wszędzie mieć reprezentantów -
mówi przewodniczący.

Pojawieniu się organizatorów związkowych
na terenie sklepu najczęściej towarzyszy strach
i niewiedza.

- Strach związany z utratą zatrudnienia jest
bardzo głęboko w ludziach zakorzeniony. Na
szczęście jest on coraz
mniej zasadny, bo ponad
2 mln Polaków wyjecha-
ły do pracy za granicę.
Wszystkie zachodnie sie-
ci poszukują pracowni-
ków - podkreśla Paweł.

Do "Solidarności" nale-
ży blisko 500 pracowni-
ków Biedronki.

Deklaracje związkowe
wypełniło 700 osób, ale
wielu pracowników posia-
da umowy na czas okre-
ślony. Niestety w Biedron-
ce "kariera" najczęściej
kończy się na drugiej ta-
kiej umowie.

- Związek zawodowy nie jest w firmie mile
widziany. Tych, którzy myślą o przynależności
związkowej, pracodawca straszy, że będzie za-
trudniał obcokrajowców zza wschodniej grani-
cy - opowiada Paweł.

To patologiczna firma

Zdaniem Pawła, Biedronka w pełni zasłuży-
ła na miano firmy patologicznej. - Pracowni-
ków, nie traktuje się jak ludzi, ale jak dodatki
do kas fiskalnych, czy komputerów - mówi prze-
wodniczący.

- Pracownik musi być "idealnie wymienny".

Szkolenia trwają bardzo krótko, a nowozatrud-
nione osoby są rzucane na głęboką wodę i albo
sobie poradzą albo nie - opowiada Paweł.

Do największych patologii należą zwolnie-
nia dyscyplinarne pod błahym pretekstem i zła
ewidencja czasu pracy. W centrum dystrybu-
cyjnym sieci dochodzi do wydawania na bieżą-
co poleceń pracy w nadgodzinach, za które fir-
ma nie zamierza płacić.

- Bardzo często spotykamy się z łamaniem i
naginaniem prawa. Firma prowadzi swoją po-
litykę, ale trudno doszukać się w niej elemen-
tów propracowniczych - mówi Paweł.

Przewodniczący z żalem podkreśla, że na
kampanie reklamowe JMD Biedronka przezna-
cza ogromne środki, natomiast wynegocjowa-
nie 100 zł podwyżki jest bardzo trudne.

Zamiast Rady Pracowników powołane zo-
stało Forum Pracownicze, wyłonione w niede-
mokratycznych wyborach.

Zdaniem Pawła pracodawca nie wykazuje
dobrej woli, by zmienić swój wizerunek, a pra-
cownicy Biedronki wstydzą się za swoje miej-
sce pracy.

Wiele do zrobienia

- Rozwiązujemy pojawiające się problemy,
ale jeszcze wiele jest do zrobienia - mówi Pa-
weł. Jego zdaniem, potrzebne są również zmia-
ny w Kodeksie pracy.

- Branża handlowa jest ogniskową wszyst-
kich możliwych patologii, do których docho-
dzi na polskim rynku pracy. Ludzie tworzący
prawo powinni oderwać się od telewizora i na
własne oczy zobaczyć, jak ciężko pracują ci,
którzy zarabiają najmniej - mówi Paweł. - Ro-
dzina pracownika Biedronki też ma swoje po-
trzeby, inne niż najtańsze pożywienie.

"Solidarność" wciąż czuje się elementem nie-
pożądanym na terenie firmy. Komisja Zakła-
dowa otrzymała siedzibę dopiero po dwóch la-
tach działalności.

- Na bieżąco przedstawiamy postulaty, ale za-
rząd najczęściej nie odpisuje na nasze pisma, a
do rozmów dochodzi wówczas, gdy wybuch-
nie kolejny skandal - mówi przewodniczący.

Związkowcy są jednak przekonani, że gdy-
by nie "Solidarność" pracownikom Biedronek
byłoby jeszcze trudniej.

- Najłatwiej rozwiązywać problemy w tych
sklepach, w których większość pracowników
należy do Związku - mówi.

W Portugalii jest inaczej

W Portugalii JMD posiada zupełnie inną sieć
placówek, które oferują towary z górnej półki i
zatrudniają 100 - 200 osób.

- Tam sklepy wyglądają inaczej. Od dzienni-
karzy portugalskich, którzy do nas dotarli do-
wiedzieliśmy się, że warunki pracy są w nich o
wiele lepsze i nieporównywalne do polskich -
mówi Paweł.                   Agnieszka Konieczny

W sklepach sieci Carrefour "Solidarność" -
podobnie jak w Biedronkach - liczy ok. 500
członków. Ale tutaj pracodawca jest przychyl-
ny organizacji związkowej. W 2003 r. podpisał
porozumienie z "Solidarnością" - jedynym
związkiem zawodowym działającym na tere-
nie firmy. Dzięki niemu pracownicy bez obaw
mogą przystępować do "S".

- Zarząd nie stwarza żadnych problemów oso-
bom, które zapisują się do "Solidarności" - mówi

Alicja Forysiak, przewodnicząca Międzyzakła-
dowej Organizacji Związkowej NSZZ "S" w Car-
refour.

Pani Ala jeździ po całej Polsce i spotyka się z
pracownikami sklepów. Jeżeli w którymś z od-
działów pojawią się problemy rozwiązuje je na
bieżąco, najczęściej rozmawiając z dyrektorem
placówki.

- Jeżeli jakiejś sprawy nie da się załatwić na

miejscu, wówczas prowadzę rozmowy w centrali
- dodaje pani Alicja.

Podczas ostatniej wizyty przewodniczącej na
Śląsku w Zarządzie Regionu Śląsko-Dąbrowskiej
"Solidarności" zarejestrowana została Komisja
Oddziałowa Carrefour w Katowicach. W jednym
z trzech hipermarketów do "S" przystąpiło 69 osób.

- Żadna osoba, która zapisała się do Związku
nie została zwolniona - mówi lider katowickiej
organizacji Krzysztof Czaja.

Związkowcom udało się już doprowadzić do
podwyżek płac w hipermarkecie.

- Pracownicy o dużym stażu otrzymają doda-
tek stażowy. Nieznacznie wzrośnie stawka pod-
stawowa, a najwięcej zyskają osoby zatrudnione

na stanowisku kasjera, bo tutaj rotacja jest naj-
większa - podkreśla Krzysztof Czaja.

 Agnieszka Konieczny

Z okazji obchodzonego w minionym tygo-
dniu Międzynarodowego Dnia Kobiet niemiec-
ki związek zawodowy ver.di przesłał do Zarzą-
dów Regionów NSZZ „Solidarność” pismo, w
którym apeluje do solidarności z pracownica-
mi sklepów Lidl i Kaufland.

- Prawie żaden inny sektor gospodarki w na-
szym życiu codziennym nie jest tak powszechny,
jak handel detaliczny - napisali niemieccy związ-
kowcy - W tym sektorze dzień w dzień bezpo-
średnio obserwujemy skutki dwóch aktualnych
zjawisk: dyskontyzacji i globalizacji. Dotyczy to
szerokich warstw społeczenstwa, zarówno pra-
cowników handlu detalicznego jak i konsumen-
tów, którzy z konieczności, albo z wyboru zaopa-
trują się w pobliskich sklepach.

"Dyskontyzacja" oznacza coraz większe prze-
bicie strategii ekonomicznej typowej dla dużych
przedsiębiorstw jak Lidl. Taka strategia "jak naj-
lepiej i jak najtaniej" oszczędza na wyposażeniu
sklepów, kosztach produkcji, zakupie towarów, a
przede wszystkim na pracownikach. "Dyskonty-
zacja" opisuje nową formą zubożenia społeczeń-
stwa. Pracownikom (często zatrudnionym na nie-
pełne etaty) płaci się coraz niższe wynagrodzenia.
Równocześnie coraz więcej konsumentów stać
tylko na najtańsze produkty. Ostatecznie oznacza
to, że ta grupa społeczeństwa robi zakupy prawie
wyłącznie w sklepach dyskontowych.

Żadna inna sieć handlowa w Europie nie prze-
prowadza aż tak agresywnej ekspansji, jak grupa
Schwarz (Kaufland, Kaufmarkt, Handelshof, Lidl)
z siedzibą w Neckarsulm w Badenii-Wirtember-
gii - wskazują związkowcy z ver.di - W placów-

kach tej firmy pracują niepełne załogi, z czego 80%
z nich stanowią kobiety często skonfrontowane z
normami, które nie są do wykonania nie wypłaca-
ne nadgodziny, wymagania dot. "elastyczności"
czasu pracy: gotowości do pracy "na zawołanie";
niegodne, częściowo nawet intymne kontrole, a
także zastraszenia i mobbing. To wszystko powo-
duje, że pracownicy zachowują się lękliwie. Re-
dukcja zarobków często zostaje przeforsowana po-
przez redukcje godzin pracy. Połowa zatrudnio-
nych w branży handlowej cierpi biedę, mimo że
ma pracę. Poza tym wszystkim przedsiębiorstwo
mocno przeciwstawia się zakładaniu związków
zawodowych lub rad pracowników.

Od zarządzających Lidl i polityków niemieccy
związkowcy żądają m.in.solidnego i socjalnego
zabezpieczenia dla pracujących kobiet, przede
wszystkim też godziwych emerytur dla najmniej
zarabiających.

Solidarność z pracownicami sklepów dyskon-
towych wyraziły również niemieckie organizacje
i stowarzyszenia: BS Katholische Betriebsseelsor-
ge, BVEA Bundesverband der Evangelischen Ar-
beitnehmerorganisationen, KAB Katholische Ar-
beitnehmerbewegung Deutschland, KDA Kirchli-
cher Dienst in der Arbeitswelt in der EKD Evan-
gelischen Kirche in Deutschland und WEED We-
ltwirtschaft, Ökologie und Entwicklung.

- Dodajemy tym kobietom odwagi, aby organi-
zowały się w związkach zawodowych lub w przed-
stawicielskich radach pracowników - napisali
związkowcy ver.di, uznając, że warunki pracy w
Lidlu są nie do zaakceptowania.

Opr. B.G.

Handel:

„Solidarność” jest w Biedronce

Paweł Pawlak

- Biedronka w pełni zasłużyła na miano firmy
patologicznej - podkreślają związkowcy

Carrefour:

Zapisują się do Związku

Alicja Forysiak

Krzysztof Czaja

Lidl:

Solidarni z pracownicami
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Batalia o warunki pracy i płacy salowych
ze Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie
Górniczej trwa od maja 2004 r. Wówczas,
uchwałą Rady Społecznej Szpitala, usługa
sprzątania wraz z pracownikami przekaza-
na została prywatnej spółce Aspen z Krako-
wa.

- Stuosobowej grupie zawodowej nie zagwa-
rantowano warunków płacy i pracy, a jedynie
możliwość przejścia na podstawie art. 23' Ko-
deksu pracy - mówi przewodnicząca "S" w szpi-
talu, Elżbieta Żuchowicz.

Przewodnicząca podkreśla, że po przejściu do
Aspenu salowe straciły ok. 200-300 zł na płacy
zasadniczej, zlikwidowany został fundusz świad-
czeń socjalnych.

- Rozszerzeniu ulegał zakres stanowiskowy,
Aspen wciąż narzucał nowe zadania, którym  bar-
dzo trudno było podołać - mówi Żuchowicz. -
Wiele osób nie wytrzymało tempa pracy.

"Solidarność" wielokrotnie informowała Pań-
stwową Inspekcję Pracy o nieprawidłowościach.
- W protokołach pokontrolnych znajdują się za-
pisy potwierdzające, że dochodziło do zaniedbań
- podkreśla przewodnicząca.

Umowa z Aspenem skończy się w maju 2007
r. - Pracownice są zaniepokojone i znów oba-
wiają się o swoją przyszłość - dodaje Żuchowicz.

Związkowcy nie znają jeszcze decyzji dyrek-
tora placówki. Nie wiadomo, czy przetarg na
usługę sprzątania będzie rozpisany ponownie, czy
też przedłużona zostanie umowa z Aspenem.

- Podjęliśmy działania zmierzające do popra-
wy warunków pracy i płacy tej grupy zawodo-
wej - podkreśla przewodnicząca. "Solidarność"
zwróciła się do dyrektora szpitala z prośbą, aby
w specyfikacji usługi zawarł lepsze warunki pła-
cowe i gwarancje zatrudnienia.

Zdaniem związkowców najlepszym rozwią-
zaniem byłby powrót salowych do struktur szpi-
tala.

- Będziemy bronić swojego stanowiska, zażą-
damy również informacji na temat kosztów po-
noszonych przez szpital w związku z usługą
sprzątania. Mamy wątpliwości, czy ona się opła-
ca - mówi Żuchowicz.

Temat przyszłości salowych poruszony został
podczas spotkania terenowej sekcji problemo-
wej z prezydentem miasta.

- Prezydent zapewnił, że jest zainteresowany
tym problemem i porosił o przekazywanie infor-
macji na bieżąco - mówi przewodnicząca.

Agnieszka Konieczny

W kinie Centrum w Jastrzębiu Zdroju, z
inicjatywy kierownika jastrzębskiego Biura
Terenowego Danuty Jemioło, odbyło się spo-
tkanie związkowców "S" i społecznych inspek-
torów pracy z przedstawicielem Państwowej
Inspekcji Pracy Przemysławem Pogłódkiem.

Danuta Jemioło poinformowała zebranych o po-
rozumieniu o współpracy
zawartym pomiędzy PIP a
władzami krajowymi "So-
lidarności", natomiast Prze-
mysław Pogłódek zapre-
zentował główne zadania
PIP i zapoznał zebranych z
proponowanymi zmianami
w Kodeksie pracy. Zmiany
związane są z konieczno-
ścią zunifikowania prawa
polskiego z dyrektywami
Unii Europejskiej. Dotyczą
przede wszystkim dostoso-
wania urlopów wypoczyn-
kowych do przepisów unij-
nych zgodnie z którymi, w
chwili podjęcia zatrudnie-
nia pracownikowi przysługuje 28 dni urlopu, a po
10 latach pracy może skorzystać z 36-dniowego
wypoczynku. Równie istotną jest kwestia zawie-
rania umów na czas określony. Zmiana w przepi-
sach dopuszczać będzie  możliwość zawierania
dowolnej ilości umów o pracę na czas określony,
jednak zastosowane zostanie tu ograniczenie cza-

sowe na trzy lata. Po tym okresie umowy o pracę
obligatoryjnie będą musiały zostać zmienione na
umowy na czas nieokreślony.

Te interesujące informacje przekazane przez
inspektora sprowokowały uczestników spotkania
do wielu pytań, które m.in. dotyczyły mobbingu,
postępowań w sprawach nie wypłacania wyna-

grodzeń, naliczania nadgodzin oraz procedur kon-
troli przeprowadzanych przez PIP. Wiele uwagi
poświęcono również relacjom pomiędzy związ-
kami zawodowy a pracodawcami.

Przemysław Pogłódek zaoferował związkow-
com  pomoc w organizacji szkoleń informacyj-
nych.                                Katarzyna Pastuszak

Bytomskie Koło Towarzystwa Pomo-
cy im. Św. Brata Alberta w ramach re-
alizacji unijnego programu EFS IW
EQUAL zorganizowało spotkanie Rady
Partnerstwa Projektu, którego gościmi
byli m.in. prezydent Bytomia Piotr Koj
oraz jego zastępca Adam Ciesiółka.

Rada odpowiedzialna jest za merytorycz-
ny kształt projektu oraz posiada głos osta-
teczny w kwestiach spornych, wynikłych
podczas jego realizacji.

Projekt "Wyprowadzić na prostą" jest  re-
alizowany poprzez sieć uruchomionych na
terenie całego kraju 11 Punktów Aktywi-
zacji Bezrobotnych (PAB-ów). W woje-
wództwie śląskim punkty zlokalizowana są
w Bytomiu, Częstochowie, Gliwicach,
Rybniku, Sosnowcu oraz Zabrzu. W PAB-
ach realizowane są nowatorskie metody to-
warzyszenia przez tzw. akompaniatorów
osobom bezrobotnym zagrożonym bez-
domnością oraz inne formy pomocy w za-
kresie aktywizacji społecznej i zawodowej
(warsztaty motywacyjne, pomoc psycholo-
ga i terapeuty ds. uzależnień, dostęp do
aktualnych ofert pracy, kursów i szkoleń,
możliwość zredagowania dokumentów
aplikacyjnych oraz skorzystania z kompu-
tera i urządzeń biurowych). Cechą innowa-
cyjną tej metody jest indywidualne podej-
ście do bezrobotnych, zapewnienie im
wsparcia i poświęcenie czasu, którego po-
trzebują, zanim aktywnie włączą się w ży-
cie zawodowe i społeczne.

W obradach udział wzięli m.in. przedsta-
wiciele Zarządu Głównego Towarzystwa
Pomocy im. Św. Brata Alberta, Caritas Die-

cezji Sosnowieckiej, Arcybiskupiego Ko-
mitetu Wsparcia Bezrobotnych Archidie-
cezji Częstochowskiej oraz Dolnośląskiej
Wyższej Szkoły Służb Publicznych "Ase-
sor". W trakcie spotkania podsumowano
szkolenia dla koordynatorów i akompania-
torów projektu, których celem było opra-
cowanie strategii utrzymania punktów ak-
tywizacji bezrobotnych po 2007 roku.
Omówiono również zadania tych placówek
oraz zaprezentowano założenia wystawy
fotografii poświeconej tematyce osób bez-
domnych na rynku pracy, która przygoto-
wywana jest przez wrocławską szkołę
"Asesor"

PAB Bytom - są efekty…

PAB Bytom może pochwalić się sukce-
sem. W ubiegłym roku 8 spośród 40 bezro-
botnych objętych projektem  podjęło za-
trudnienie. W pierwszym kwartale br.
dwóch kolejnych znalazło pracę. Na prze-
łomie marca i kwietnia 15 spośród 27 osób
pozostałych w grupie zostanie skierowa-
nych na kursy w zakresie obsługi kas fi-
skalnych i wózków widłowych. Kursy zor-
ganizowane zostaną przy współpracy Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego w Byto-
miu, przy ul. Powstańców Śląskich 10.

Bytomski Punkt Aktywizacji Bezrobot-
nych mieści się przy ul. Katowickiej 34/12
(parter), tel. 032 286 01 83. Więcej infor-
macji na temat Projektu można uzyskać od-
wiedzając PAB, bądź stronę internetową
www.wnp.org.pl.

Adrian Nowak,Akompaniator

PAB Bytom

Dąbrowa Górnicza:

Co dalej z salowymi?

Zdaniem Elżbiety Żuchowicz
- przewodniczącej „S” w dąbrowskim
szpitalu, najlepszym rozwiązaniem
byłby powrót salowych do struktur

szpitala

Jastrzębie Zdrój:

PIP w Jastrzębiu

Od lewej: Bogdan Biś, Danuta Jemioło
oraz Przemysław Pogłódek

Przedstawiciele zarządu Terenowej
Sekcji Problemowej NSZZ "Solidar-
ność" Miasta Dąbrowa Górnicza spotka-
li się z prezydentem Zbigniewem Podra-
zą w celu omówienia związkowych pro-
pozycji szeroko pojętej współpracy spo-
łecznej. Zapoznali włodarza miasta z za-
daniami, które wyznaczyła sobie TSP.

- Poinformowaliśmy, że priorytetem dla
nas jest ochrona praw pracowniczych w za-
kładach, w których Związek ma swoją re-
prezentację oraz przeciwdziałanie bezrobo-
ciu w Dąbrowie Górniczej - relacjonują
związkowcy - Oznajmiliśmy również, że
chcemy mieć wpływ na kształt polityki go-
spodarczej i społecznej w mieście.

Dąbrowscy związkowcy zaproponowali
prezydentowi podpisanie wspólnego poro-

zumienia, które stwarzałoby szanse na
ukształtowanie wzajemnych relacji pomię-
dzy władzami miasta i "S". Ich inicjatywa
została zaaprobowana przez Zbigniewa
Podrazę. Przyznał, że wiele związkowych
zadań jest zbieżnych z tymi, które wyzna-
czyli sobie zarządzający miastem. Projekt
porozumienia ma opracować strona związ-
kowa. Zostanie on przedstawiony prezy-
dentowi, który odniesie się do poszczegól-
nych zapisów i ewentualnie wprowadzi
własne.

Związkowcy omówili również z włoda-
rzem miasta kwestie dotyczące przydziału
lokalu dla TSP. Prezydent zobowiązał się
do rozważenia takiej możliwości pod
względem prawnym.

B.G

Dąbrowa Górnicza:

Z wizytą u włodarza

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Bytomiu:

Wyprowadzić

na prostą

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
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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
Krótka bajka
o wydawaniu
Sprz¹taczka wyda³a portiera, portier
wyda³ montera, monter wyda³ brygadzi-
stê, brygadzista wyda³ majstra, majster
wyda³ kierownika, kierownik wyda³
dyrektora, a dyrektor wyda³ swoj¹ córkê
za sêdziego œledczego.

Nads³uch
z Radia Erewañ
- Czy bêdziemy jeszcze kiedyœ dziesi¹t¹
potêg¹ gospodarcz¹ œwiata?
- Owszem, gdy towarzysz Jerzy U.
znów zostanie rzecznikiem prasowym
rz¹du.

***
Podobno ostatnio w Katowicach odby³ siê
zjazd niezatapialnego Stronnictwa Demo-
kratycznego?
- Istotnie. Zjazd odby³ siê przy kawiarnia-
nym stoliczku. Bodaj¿e w "Kryszta³owej"...

Z prasy
sobota: - Oko³o œrody spodziewany jest
gwa³towany nawrót zimy.
poniedzia³ek: - Od zachodu nadci¹ga
fala mrozu, zawiei i zamieci.
wtorek: - Od jutra gwa³towne za³amanie
pogody!
czwartek: - Zima znowu zaskoczy³a
drogowców ...

Podobno autentyczne:
Kowalski prosi kierownika:

- Mam w domu remont, potrzebny mi
tygodniowy urlop.
- Mowy nie ma! My tu mamy bilans? Jest
mi pan tu niezbêdny!
- Dziêkujê najmocniej. Zawsze wiedzia-
³em, ¿e na pana mo¿na liczyæ!

Nowy s³owniczek
pi³karski (c.d)
spalony - sêdzia pi³karski po rozmowie
z prokuratorem
remis - nikt nic nie da³, nikt nic nie wzi¹³
dogrywka - szybka licytacja, "kto da
wiêcej"
trêdowaty - nieprzekupny
obserwator PZPN - taki dziadek Mróz
co to bogatym bierze, a bogatszym daje
witówka - ¿elazówka - gorzka wódka,
co przela³a czarê goryczy
trener - jak saper, ka¿dy dzieñ mo¿e
byæ ostatnim

Prawda,
czy fa³sz?
Póki sobie Wis³a p³ynie,
Póki ¿arna miel¹ w m³ynie,
Póki bociek w stawie brodzi
- Lechu z Lechem siê nie zgodzi?

Jerzy przegrany
Powiem bez ogródek:
- Na aut, panie Dudek!

PK

Związkowcy "Solidarności" KWK "Budryk" S.A., w ramach poszerzania wiedzy o
naszym regionie, zorganizowali dla swoich członków wycieczkę do Muzeum Piwowar-
skiego w Tychach, która zakończona została degustacją piwa.


