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W numerze:

Górnicy z kopalni „Budryk” w Ornontowicach rozpoczęli w poniedziałek strajk. Powodem

protestu jest brak porozumienia płacowego dla załogi. Na czas strajku związkowcy wszyst-

kich organizacji związkowych funkcjonujących w „Budryku” przejęli odpowiedzialność

za kopalnię.

Podziel się darem krwi
Zbliża się druga rocznica śmierci Jana Paw-
ła II. "Solidarność" - jak przed rokiem -
uczci pamięć Papieża Polaka organizując
wśród swoich członków zbiórkę krwi. 2
kwietnia uchwałą XIX KZD w Wasilko-
wie ustanowiony został Dniem Honorowe-
go Krwiodawstwa NSZZ "S".
W tym roku Dni Honorowego Krwiodaw-
stwa będą trwały od 26 marca do 6 kwiet-
nia.

Czytaj na stronie 4

Porażające
działania pracodawcy

Porozumienie
z mocnymi gwarancjami

Otwarte archiwum
Nawet kilkaset tysięcy osób pełniących
funkcje publiczne będzie musiało złożyć
oświadczenia lustracyjne. To jedna z naj-
ważniejszych zmian w ustawie o INP - Ko-
misji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodo-
wi Polskiemu, która weszła w życie 15
marca br. Znowelizowana została także
ustawa o ujawnianiu informacji o doku-
mentach organów bezpieczeństwa państwa
z lat 1944 - 1990.
W oddziałach Instytutu Pamięci Narodo-
wej trwa organizacja IV pionu, w którym
pracować będą prokuratorzy, historycy i in-
formatycy.

Czytaj na stronie 5

W Aluronie na razie jednak związkowcy
mają status wrogów śmiertelnych, których
wszelkimi sposobami trzeba trzymać za bra-
mą zakładu. I jednocześnie zastraszać resz-
tę załogi, a niepokornych zwolnić. Aby jed-
nak jednocześnie nie sparaliżować produk-
cji spółka okleiła wszystkie przystanki au-
tobusowe w Zawierciu ulotkami o poszuki-
waniu pracowników. Nie zapytała przy tym
o zgodę właściciela wiat, Zakładu Komuni-
kacji Miejskiej, ani tym bardziej za rozwie-
szenie tych ofert nie zapłaciła.

Czytaj na stronie 4

14 marca na nadzwyczajnym posiedzeniu
Rada SGiE podjęła decyzję o nieprzeprowa-
dzeniu zaplanowanej na 16 marca manife-
stacji w ramach akcji protestacyjno-strajko-
wej.
- Podpisany protokół uzgodnień oceniamy
bardzo pozytywnie. Dostaliśmy to, o co się
dopominaliśmy. - komentuje przewodniczą-
cy SGiE Kazimierz Grajcarek - Tylko szko-
da, że w tak oczywistych sprawach jakimi
są zawarte porozumienia społeczne musie-
liśmy niepokoić pana premiera.

Czytaj na stronie 5
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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”

BT Pszczyna
15 marca w Czechowicach-Dziedzicach od-

była się sesja zwyczajna Zakładowego Zebra-
nia Delegatów MOZ NSZZ "S" Walcowni
Metali Dziedzice S.A. W obradach uczestniczył
przewodniczący Regionalnego Sekretariatu
Przemysłu Metalowego Krzysztof Piętak.

Przewodniczący MOZ Bolesław Jonkisz
przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z
działalności związkowej w 2006 roku oraz
wynegocjowany przez związkowców regula-
min świadczeń socjalnych na 2007 rok. Za naj-
większy sukces uznał podpisanie w listopadzie
ub.r. Układu Zbiorowego Pracy. Delegaci jed-
nogłośnie udzielili MOZ absolutorium.

BT Jaworzno
Trwają negocjacje płacowe w jaworznickim

Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej. Za-
rząd PKM wyraźnie gra na zwłokę i dlatego
związkowcy "S" oraz pozostałych związków
zawodowych funkcjonujących w Przedsiębior-
stwie rozważają decyzję o wejściu w spór zbio-
rowy z pracodawcą.

***
17 marca odbyły się wybory władz związko-

wych do nowo powstałej Komisji Zakładowej
PKZ PRG. Przewodniczącym Komisji został
Jacek Ciupek. Komisja zrzesza blisko 100
członków.

BT Jastrzębie Zdrój
13 marca w KWK "Marcel" odbyło się spra-

wozdawcze Walne Zebranie Delegatów NSZZ
"S". Natomiast 15 marca sprawozdawcze WZD
zorganizowane zostało w KWK "Jas-Mos".
Uczestniczyli w nim szef Śląsko-Dąbrowskiej
"S" Piotr Duda i przewodniczący Sekcji Krajo-
wej Węgla Kamiennego NSZZ "S" Dominik
Kolorz.

BT Bytom
W połowie listopada ub. roku związkowcy z

Bytomia zaczęli wdrażać związkowy program
"Grosik" na obszarze działania bytomskiego BT.

- Obecnie mamy podpisane umowy z siecią
sklepów spożywczo-przemysłowych PSS "Spo-
łem", ze sklepami "Rabat" i "AGD", apteką "Urc-
tica-Fix, zakładem wulkanizacyjnym oraz ze ślą-
skim ZOO w Chorzowie. Kolejne umowy ne-
gocjujemy z Cechem Rzemiosł Różnych, z kil-
koma aptekami i placówkami handlowymi.
Wdrażając program "Grosik" pomagamy człon-
kom "S", a jednocześnie promujemy bytomskich
handlowców i rzemieślników
- mówi kierownik BT w By-
tomiu Andrzej Kurek.

Wszystkich zaintereso-
wanych uczestnictwem w
"Grosiku" prosimy o kon-
takt z Biurem. Adres: By-
tom ul. Powstańców War-
szawskich 34/4 tel. 032
2817165 lub e-mail by-
tom@solidarnosc-kat.pl.

BT Zawiercie
Wyłonienie sześciu repre-

zentantek na Walne Zebranie
Delegatów zawierciańskiej
Solidarności Ochrony Zdro-
wia było głównym celem
piątkowego spotkania związ-
kowego, w którym wzięło
udział 30 pracownic spółki
Intergos, która jesienią ubie-
głego roku przejęła salowe ze
Szpitala Powiatowego w Za-
wierciu. W ten sposób związ-
kowcy z tej firmy będą repre-
zentowani na WZD, wcze-
śniej wśród delegatów nie
było żadnej salowej.

- Podczas dyskusji wyszło

na jaw, że Intergos skrajnie wykorzystuje pra-
cowników i łamie zasady utrzymania higieny
obowiązujące w szpitalu - mówi Małgorzata
Benc, szefowa zawierciańskiego Biura Tereno-
wego Śląsko-Dąbrowskiej "Solidarności" i jed-
nocześnie wiceprzewodnicząca "S" Ochrony
Zdrowia w Zawierciu. - Salowe już nawet nie
narzekały na głodowe zarobki, lecz na stawia-
nie zadań nie do zrealizowania.

W spółce brakuje bowiem personelu. Zgod-
nie z umową Intergos miał przejąć 82 pracowni-
ków, ale ostatecznie zatrudnił tylko 67 osób. W
efekcie dochodzi do sytuacji, gdy jedna salowa
ma posprzątać dwa oddziały, co uwzględniając
prześcielenie łóżek i wydanie obiadu (to też ich
obowiązek) jest po prostu niemożliwe. Trudno
też myśleć o uzupełnieniu wakatów, gdy oferuje
się płace na poziomie najniższego ustawowego
wynagrodzenia, a dodatkowe umowy o dzieło
właśnie zmniejszono o 200 zł miesięcznie.

- Co gorsze, osoba nadzorujące prace salo-
wych kompletnie nie zna się na specyfice szpi-
talnej - dodaje Małgorzata Grabowska, prze-
wodnicząca zawierciańskiej "Solidarności"
Ochrony Zdrowia. - Przenosi pracownice w cią-
gu dnia np. między blokiem operacyjnym i od-
działem zakaźnym, kompletnie nie dbając, czy
ma się ona w co przebrać.

Tymczasem salowe dostały tylko po dwa kom-
plety roboczych mundurków, które zresztą od
marca muszą prać na własny rachunek. Wcze-
śniej zresztą też praktycznie płaciły same, bo 4
zł, które otrzymywały od pracodawcy z trudem
wystarczało na zapłacenie rachunku za wodę.

Intergos oszczędza zresztą nie tylko na pra-
niu odzieży roboczej. Lekarze narzekają na brak
mydła i papierowych ręczników w łazienkach,
a salowe na fatalną jakość środków czyszczą-
cych i ich znikomą ilość.

- Samą wodą szpitala umyć się nie da - pod-
kreśla Małgorzata Grabowska. - A tam, gdzie
walczy się o życie ludzkie powinno być czysto,
a nie tylko mniej brudno.

Tym bardziej, że za utrzymanie czystości szpi-
tal sporo płaci. Trzyletni kontrakt z Intergosem
opiewa na ponad 5,67 mln zł, co rocznie daję
1,89 mln zł. Na razie mało profesjonalne - naj-
delikatniej mówiąc - podejście do cięcia kosz-
tów nie doprowadziło jeszcze do tragedii, ale
salowe już zaczęły poprawiać wykorzystanie
kontraktu w poradni dermatologicznej. Tanie
środki czystości niszczą im skórę.

 (zaw)

600 zł...
... czyli najniższa emerytura - takie świadczenie mają dostawać byli funkcjonariusze Służ-

by Bezpieczeństwa. Przygotowywany projekt ustawy deubekizacyjnej zakłada również wpro-
wadzenie na 10 lat zakazu zajmowania tysięcy stanowisk publicznych dla esbeków.

PiS-owska ustawa deubekizacyjna jest już prawie gotowa. Jej ostrze jest jeszcze szlifowa-
ne. Wszystko wskazuje jednak na to, że jej niesławni bohaterowie mogą się coraz bardziej
obawiać. Okazuje się, że ustawa obejmie nie tylko byłych funkcjonariuszy Urzędu i Służby
Bezpieczeństwa, ale też wszystkich pozostałych PRL-owskich specsłużb. Za czas pracy w
nich dostawać się będzie najniższą możliwą emeryturę, czyli około 600 złotych, ale jeśli ktoś
służył w nich przed 1957 rokiem, to ten okres w ogóle nie będzie wliczany do stażu pracy.

Dla czynnych dziś zawodowo byłych esbeków bolesne mogą być ograniczenia w dostępie
do funkcji publicznych. Ustawa zakazuje im ubiegania się o wszystkie stanowiska, objęte
lustracją. Nie mogliby być nie tylko ministrami czy dyplomatami, ale też dyrektorami szkół,
pracownikami naukowymi, szefami banków, firm ubezpieczeniowych i spółek giełdowych.
Mogliby - to wyjątek - startować w wyborach i pracować jako dziennikarze.

Projekt ustawy jest już praktycznie gotowy. Politycy PiS i eksperci dopracowują szczegó-
ły, by wkrótce oficjalnie go ogłosić.

Związkowcy z "Solidarności" domagają się
uchylenia przepisów blokujących możliwość
swobodnego podwyższania płac w przedsię-
biorstwach.

Związkowcom chodzi o uchylenie ustawy z
16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie
kształtowania przyrostu przeciętnych wynagro-
dzeń u przedsiębiorców (Dz. U. z 1995 r. nr 1,
poz. 2 z późn. zm.). Ich zdaniem obecnie obo-
wiązująca ustawa zdezaktualizowała się i jej
stosowanie w obecnych warunkach gospodar-
czych i społecznych nie jest w stanie zapewnić
prowadzenia polityki płacowej w przedsiębior-
stwie zgodnie z regułami ekonomii i w duchu
dialogu społecznego. - Oczekujemy jej uchyle-
nia i całkowitego przejścia do metodologii
kształtowania płac w przedsiębiorstwie opartej
na negocjacjach zakładowych i ponadzakłado-
wych układach zbiorowych pracy oraz regula-
minach wynagrodzeń. Ustawa ta nie pozwala
pracodawcom prowadzić długofalowej polity-
ki płacowej. Firmy działają doraźnie w tym za-
kresie - mówi Henryk Nakonieczny z Komi-
sji Krajowej NSZZ "Solidarność".

Postulat zniesienia ustawy jest elementem
Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej: Niskie
płace barierą rozwoju Polski. Kampania ma na

celu poprawę warunków płacowych pracow-
ników promocji idei dialogu i solidarności spo-
łecznej. Organizatorzy kampanii poprzez dzia-
łania edukacyjne chcą zwrócić uwagę polskiej
opinii publicznej na fakt, iż niskie płace w Pol-
sce przyczyniają się do braku rozwoju gospo-
darczego kraju oraz zwiększają emigrację za-
robkową.

Zdaniem profesor Zofii Jacukowicz z Insty-
tutu Pracy i Spraw Socjalnych to właściwy
moment na zniesienie tej ustawy, która coraz
częściej i tak nie jest przestrzegana przez pra-
codawców. - Gdyby chcieli oni ograniczyć się
tylko do podwyżki przewidzianej w ustawie, to
trudno byłoby im utrzymać w swoich firmach
specjalistów - dodaje prof. Zofia Jacukowicz.

Zdaniem Polskiej Konfederacji Pracodaw-
ców Prywatnych są możliwe rozmowy na te-
mat zmian w przepisach określających wyso-
kość podwyżek w przedsiębiorstwach. - Płace
w firmach powinny rosnąć w zależności od
wzrostu wydajności i efektywności pracy, a nie
w oparciu o jakiś wskaźnik, na ustalanie które-
go od lat ani pracodawcy, ani związkowcy nie
mają wpływu, bo jest on narzucany przez rząd -
podkreśla Rafał Baniak, ekspert KPP.

„Solidarność” nie chce

barier płacowych
(Gazeta Prawna, Tomasz Zalewski, 19 marca 2007 r.)

Informacja dla KZ
Informujemy przedstawicieli komisji zakładowych, że w siedzibach Biur Terenowych są

do odebrania przepustki upoważniające ich do wejścia do siedziby Zarządu Regionu.
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Zwolnienia z pracy, nakłanianie do wypi-
sywania się ze związku zawodowego, prze-
noszenie na inne stanowiska pracy a czasa-
mi likwidacja firmy, to tylko niektóre meto-
dy stosowane przez pracodawców do pozby-
cia się związku z przedsiębiorstwa.

Jak co roku, Komisja Krajowa NSZZ "Soli-
darność" wysyła do Międzynarodowej Konfe-
deracji Związków Zawodowych, roczny prze-
gląd naruszania praw związkowych w Polsce.
Raport zawiera zarówno przypadki łamania in-
dywidualnych, jak i zbiorowych praw związ-
kowych. Niestety, informacje zgromadzone w
raporcie "Solidarności" wskazują, że pracodaw-
cy ciągle są źle nastawieni do związków zawo-
dowych. Dodatkowo łamanie praw pracowni-
czych to niestety zjawisko prawie powszechne.

Pracodawcy lekceważą sądy
Związki zawodowe są jednym z głównych

elementów systemu ochrony praw pracowni-
czych. Wolność organizowania się w związki,
chronią postanowienia międzynarodowych kon-
wencji, przepisy konstytucji, kodeksu pracy oraz
ustawy o związkach zawodowych. Niestety
przewlekłość spraw sądowych wpływa bardzo
niekorzystnie na przestrzeganie prawa pracy w
Polsce - mówi Adam Bodnar z Fundacji Hel-
sińskiej.

Grupa Solid, Ekotrade, Media Markt, go-
rzowska Faurecia, Jutrzenka w Poznaniu, Ke-
iper Polska w Świebodzinie, Formet w Byd-
goszczy, Miranda w Turku, PKS Connex w
Kołobrzegu to przykłady firm wymienionych
w raporcie przygotowanym przez "S", które
łamią zbiorowe i indywidualne prawa członków
związku.

Sprawy wprawdzie trafiają do sądów pracy,
ale pomimo prawomocnych wyroków, praco-
dawcy nie wykonują postanowień sądów. W
ubiegłym roku przedsiębiorcy nie zrealizowali
połowy sprawdzonych przez inspekcję pracy
orzeczeń i ugód. W 2003 r. odsetek ten wynosił
64 proc. a, rok później 57 proc. Pracodawcy
uchylają się najczęściej od wypłaty zasądzonych
pracownikom świadczeń pieniężnych, w tym
również wynagrodzeń. W drugiej kolejności nie
wykonują wyroków przywracających do pracy
oraz dotyczących sprostowania świadectwa pra-
cy.

Opinię publiczną w dalszym ciągu bulwer-
sują przypadki rażącego naruszania praw pra-

cowniczych przez pracodawców dużych sieci
handlowych, takich jak "Żabka", "Biedronka",
"Kaufland". W odpowiedzi na liczne przypad-
ki zastraszania i wyzysku w sieci LIDL po po-
konaniu wielu trudności udało się założyć "So-
lidarność".

W hipermarkecie REAL w Cze-
ladzi pracownice były zatrudniane
przy transporcie towaru o masie
przekraczającej wartość określoną w
wykazie prac wzbronionych kobie-
tom, błędnie prowadzono ewidencję
czasu pracy, dręczono psychicznie
pracowników. Pracownice, niektó-
re z orzeczonym stopniem niepełno-
sprawności, zmuszane były do od-
śnieżania dachu.

Dość znaną sprawą stał się przy-
padek sieci "Stokrotka" (należącej do
grupy kapitałowej spółki Eldorado).
Pracownicy twierdzili m. in. że nie
dostają wynagrodzenia za nadgodzi-
ny a przełożeni zakazują zrzeszania
się w związki zawodowe. PIP po-
twierdziła zarzuty podnoszone przez
byłych i obecnych pracowników. W
sprawie interweniował główny in-
spektor pracy, który zlecił kontrolę
w sieci "Stokrotka". Nieoficjalnie w
rozmowie z mediami inspektorzy
porównywali sytuację w lubelskich
supermarketach do głośnej sprawy
wykorzystywania pracowników w
sieci "Biedronka", opisywanej w ze-
szłorocznym raporcie.

Ponad połowa płaci nieuczciwie
Najpoważniejsze naruszenia prawa pracy to

niewypłacalnie wynagrodzeń lub ich wypłata
ze znacznym opóźnieniem. W ubiegłym roku
PIP przeprowadziła prawie 94 tys. kontroli u
67 tysięcy pracodawców. Ponad połowa (56
proc.) kontrolowanych pracodawców nie wy-
płaca wynagrodzeń lub płaci je ze znacznym
opóźnieniem. Rośnie liczba przypadków nie-
rzetelnego rozliczania czasu pracy, zaniżania
liczby nadgodzin, przekraczania dopuszczal-
nych norm czasu pracy, pozbawiania pracow-
ników prawa do wypoczynku i urlopu. 56 proc.
skontrolowanych przez Państwową Inspekcję
Pracy pracodawców nie wywiązuje się uczci-
wie z obowiązku płacenia za pracę.

- Tylko zorganizowani w silne związki za-
wodowe pracownicy mogą skutecznie bronić
się przed nieuczciwymi pracodawcami. Dla-
tego głównym celem Związku jest pomoc pra-
cownikom w organizowaniu się w związek.
Jednocześnie popieramy zmiany prawa, które
zniechęcą pracodawców do łamania praw pra-
cowników - mówi Janusz Śniadek, przewod-
niczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidar-
ność".

Raport o naruszaniu praw związkowych i pra-
cowniczych jest co roku przygotowywany przez
Działy: Ekonomiczny i Zagraniczny Komisji
Krajowej, na podstawie informacji przekazy-
wanych przez regionalne i branżowe struktury
NSZZ "Solidarność". W wersji angielskiej jest
przesyłany do Międzynarodowej Konfederacji
Związków Zawodowych, która następnie opra-
cowuje przegląd naruszania praw związkowych
na podstawie informacji z całego świata.

MKZZ zrzesza obecnie 166 milionów pra-
cowników zorganizowanych w 309 afiliowa-
nych organizacjach w 156 krajach.

Dział Informacji KK

Pełna wersja raportu dostępna jest na stro-
nie internetowej www.solidarnosc.org.pl/
obrona/pliki/rap2006.pdf.

 - Niskie płace oraz uciekanie pracodaw-
ców od stosunku pracy rujnują polski ry-
nek pracy - powiedział Janusz Śniadek,
przewodniczący NSZZ "Solidarność" na
spotkaniu z premierem Jarosławem Ka-
czyńskim.

W ramach ogólnopolskiej kampanii społecz-
nej "Niskie płace barierą rozwoju Polski", "So-
lidarność" przedstawiła premierowi swoje sta-
nowisko w sprawie obecnie proponowanych
przez stronę rządową i pracodawców działań

dla ratowania rynku pracy i finansów systemu
ubezpieczeń społecznych. Związek podkreśla,
że polityka niskich płac oraz uciekanie przez
pracodawców od uregulowanego stosunku
pracy przynosi negatywne skutki dla rynku
pracy i całej gospodarki. By ratować krajowy
rynek pracy, na którym już dzisiaj w niektó-
rych zawodach występuje brak wykwalifiko-
wanych pracowników oraz by zapobiec kra-
chowi systemu emerytalnego i opieki zdrowot-
nej, "Solidarność" zaproponowała rządowi i
pracodawcom podjęcie negocjacji i zawarcie
umowy promującej stałe zatrudnienie i prze-
ciwdziałanie pladze fałszywego samozatrud-
nienia. NSZZ "Solidarność" uważa, że niniej-
sza propozycja powinna być elementem trwa-
jących już prac nad umową społeczną: Praca,
Rodzina, Dialog.

W nadchodzących latach jednym z najwięk-
szych zagrożeń dla Polskiej gospodarki i bu-
dżetu państwa będzie pogłębiające się zjawi-
sko "kurczenia" rynku pracy. - Od szeregu lat

w naszym kraju szybko maleje odsetek osób
mających nawiązany stosunek pracy, w tym
szczególnie na czas nieokreślony. Maleje tym
samym ilość osób w pełni uczestniczących
przez opłacanie składek na ubezpieczenie spo-
łeczne w utrzymywaniu systemu opieki zdro-
wotnej i systemu emerytalnego. Rośnie nato-
miast liczba klientów tych systemów - uważa
Janusz Śniadek.

"Solidarność" zaapelowała również o uchy-
lenie ustawy z 16 grudnia 1994 r. O negocja-

cyjnym systemie kształtowania przyrostu prze-
ciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców,
zwanej także ustawą "neopopiwkową". Zwią-
zek jest zdania, że aktualnie obowiązująca usta-
wa zdezaktualizowała się i jej stosowanie w
obecnych warunkach gospodarczych i społecz-
nych nie jest w stanie zapewnić prowadzenia
polityki płacowej w przedsiębiorstwie zgod-
nie z regułami ekonomii i w duchu dialogu
społecznego.

Jarosław Kaczyński po spotkaniu z przed-
stawicielami NSZZ "Solidarność" zapewnił,
że będzie przekonywał ministrów, wicemini-
strów i wojewodów do podejmowania dialo-
gu społecznego. - We wszystkich instrukcjach,
jakie są przygotowywane dla ministrów jest
punkt o dialogu społecznym. Będziemy reali-
zować politykę solidarności społecznej, którą
zapowiedzieliśmy i którą krok po kroku wpro-
wadzamy w życie - powiedział szef rządu.

Dział Informacji KK

Raport „Solidarności”:

Prawa pracownicze wciąż łamane

„Niskie płace barierą rozwoju Polski”:

Przeciwko samozatrudnieniu

i ograniczaniu wynagrodzeń

Jarosław Kaczyński, premier rządu RP
i Janusz Śniadek, przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”

3 lata temu przeciwko niewypłacaniu
wynagrodzeń „Solidarność” prowadziła akcję

„Pracowałem - nie zapłacili”
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Po publikacji na łamach TŚD artykułu pt.
"Związek w starostwie" otrzymaliśmy od sta-
rosty Powiatu Tarnogórskiego Józefa Korpa-
ka sprostowanie, w którym uznał, że zamiesz-
czone w artykule informacje dotyczące kon-
fliktu pomiędzy związkowcami "Solidarno-
ści"a włodarzem powiatu są nieprawdziwe.

Według relacji starosty, konflikt sprowokowała
przewodnicząca Zakładowej Organizacji Związ-
kowej NSZZ "S" a zarazem naczelnik Wydziału
Edukacji i Kultury Fizycznej Elżbieta Susek,
zaraz po tym jak Józef Korpak zaproponował jej
powrót na stanowisko dyrektora Centrum Edu-
kacji Handlowej w Tarnowskich Górach. Staro-
sta zarzucił jej oraz związkowcom "S" m.in. sto-
sowanie wobec niego szantażu i groźb. W arty-
kule "Związek w starostwie" Elżbieta Susek
utrzymuje, iż jest szykanowana przez Józefa
Korpaka za to, że założyła organizację związko-
wą w kierowanym przez niego urzędzie.

Wyjaśnienia w tej sprawie przedstawiają
związkowcy "S" Ziemi Tarnogórskiej:

Barbara Panczocha z KM NSZZ „S”
Oświata Ziemi Tarnogórskiej:

- Pani Susek nigdy nie była jednocześnie na-
uczycielem, dyrektorem szkoły i naczelnikiem
Wydziału Edukacji. M.in. ten zarzut starosty pod
jej adresem jest nieprawdziwy. Ustawa o syste-
mie oświaty stanowi, że dyrektorem szkoły może

być tylko nauczyciel, któremu na ściśle określo-
ny czas powierzono tę funkcję. Od co najmniej
dwóch lat pani Susek korzysta z bezpłatnego urlo-
pu udzielonego jej z powodu świadczenia pracy
u innego pracodawcy. Od momentu utworzenia
"S" w urzędzie, starosta podjął działania mające
na celu szykanowanie i dyskryminowanie ujaw-
nionych członków Związku. Świadczą o tym jego
liczne wypowiedzi oraz wysyłane przez niego
pisma. O łamaniu przez starostę prawa związko-
wego zostali powiadomieni: radni powiatu, mi-
nister edukacji oraz PIP.

Zbyszek Klich, kierownik Biura
Terenowego ZR w Tarnowskich
Górach:

- E. Susek od chwili utworzenia "S" w staro-
stwie zawsze rozmawiała z pracodawcą w obec-
ności osób trzecich, w tym przedstawicieli Związ-
ku. W tych rozmowach nigdy nie było szantażu
ani gróźb ze strony związkowców. To starosta
przedstawiał zamiary, które miał podjąć w sto-
sunku do pracowników należących do "S". Zgod-
nie z ustawą o samorządzie powiatowym, każ-
dy, kto pełni funkcję publiczną z wyboru musi
się liczyć z tym, że wyborcy, a są nimi również
związkowcy, mają prawo domagać się odwoła-
nia z tej funkcji osoby, która w sposób rażący
łamie prawo. I nie ma to nic wspólnego z szanta-
żem ani groźbami.

Błyskawicznie zareagowała dyrekcja za-
wierciańskiego Aluronu na powstanie w tej
spółce organizacji związkowej. Działania te
były - delikatnie mówiąc - średnio zgodne z
obowiązującym prawem (i to nie tylko pra-
wem pracy) i doprowadziły do złożenia w pro-
kuraturze zawiadomienia o podejrzeniu po-
pełnienia przestępstwa.

Antyzwiązkowa ofensywa Aluronu jest o tyle
zastanawiająca, że szczyci się on tytułami "so-
lidnej firmy" i "przedsiębiorstwa fair play"? Czyż-
by kapituły obu nagród przyznawały dodatko-
we punkty za dyskryminowanie pracowników z
powodu prowadzenia działalności związkowej?

Tymczasowa Komisja Zakładowa NSZZ "So-
lidarność" Aluron Zawiercie została wpisana do
rejestru ewidencji związkowej 12 marca. Tego
samego dnia poinformowany o tym został za-
rząd Aluronu, któremu jednocześnie przedsta-
wiono trzyosobowy skład tymczasowych władz
organizacji związkowej. Następnego dnia około
godz. 22 członkowie Tymczasowej Komisji Za-
kładowej zostali pojedynczo wezwani na rozmo-
wę przez kierownictwo spółki. Dwóch zostało
poinformowanych o udzieleniu im od dnia na-
stępnego zaległego urlopu za rok 2006, o który
akurat w tym terminie nie występowali, a trzeci -
Łukasz Wójcik - miał 14 marca, czyli po zaled-
wie kilku godzinach, wyjechać do Poznania "ce-
lem pomocy w procesie obróbki profili w związ-
ku ze znacznym wzrostem ilości zamówień Od-
działu Aluron Poznań". Pracodawca nie wziął
więc pod uwagę, że urlopu zaległego zgodnie z
Kodeksem pracy (na którego art. 161 się powo-
ływał) udziela się wyłącznie na wniosek pracow-
nika. Pracodawca ma wprawdzie możliwość od-
mówienia udzielenia urlopu, ale w żadnym wy-
padku nie może nikogo "skierować na urlop".

To pracownik ma prawo do czterech dni urlopu
na żądanie rocznie, a nie jego firma.

Gdy Łukasz Wójcik, który trzy dni wcześniej
został ojcem, odmówił wyjazdu do Poznania
uzasadniając to koniecznością osobistego spra-
wowania opieki nad żoną i synem, zarząd Alu-
ronu wystąpił do zakładowej "Solidarności" z
wnioskiem o wyrażenie zgody na rozwiązanie z
nim umowy o pracę! Argumentując, że daje on
"zły przykład pozostałym pracownikom", co
"może mieć negatywny wpływ na dyscyplinę
pracy i narusza obowiązek dbania o dobro za-
kładu pracy". Jak widać, zdaniem Marcina Li-
wocha (bo to on się pod pismem do zakładowej
"S" podpisał) dobro zakładu pracy jest wartością
najwyższą i powinna przed nią ustąpić troska o
najbliższych. Innego zdania był lekarz, który 14
marca dał młodemu ojcu dziesięć dni zwolnie-
nia, aby mógł się on opiekować żoną i synem.

- Takie postępowanie spółki to skandal i jawna
szykana - mówi Małgorzata Benc, szefowa Biu-
ra Terenowego Śląsko-Dąbrowskiej "Solidarno-
ści" w Zawierciu. - Pracownik to nie tylko doda-
tek do maszyny, którym można dowolnie dyspo-
nować i rzucać nim niczym piłką po całym kraju.
Wydając polecenia służbowe pracodawca musi
brać pod uwagę zasady współżycia społecznego.

"Solidarność" Aluron nie wyraziła zgody na
zwolnienie z pracy członka swoich tymczasowych
władz. Jednocześnie jej działacze dowiedzieli się
od ochroniarzy, że zostało wydane polecenie o
zakazie wpuszczania ich na teren zakładu.

Jako, że takie działania ewidentnie narusza
zapisy ustawy o związkach zawodowych Śląsko-
Dąbrowska "Solidarność" złożyła 14 marca w
zawierciańskiej Prokuraturze Rejonowej zawia-
domienie o popełnieniu przestępstwa.

- Nie może być zgody na łamanie prawa -
wyjaśnia Małgorzata Benc. - Obowiązuje ono
wszystkich nawet Aluron. A swoją drogą cieka-
we, że firma jawnie łamiąca prawa pracownicze
zdobyła certyfikat ISO i nagrody biznesowe?

Jednocześnie z pismem złożonym w prokura-
turze Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiej "S"
zaapelował do kierownictwa Aluronu o podję-
cie rozmów z reprezentacją pracowniczą. Spół-
ka odpowiedziała listem, w którym deklarowa-
no chęć dialogu. To jednak w żaden sposób nie
przełożyło się na zmianę stosunku władz firmy
do związkowców z komisji tymczasowej.

- Po czynach ich poznacie - przypomina biblij-
ny cytat Władysław Molęcki, wiceprzewodni-
czący Śląsko-Dąbrowskiej "S". - Niestety, wielu
pracodawców nie rozumie wagi dialogu społecz-
nego i myli zarządzanie z wydawaniem rozkazów.
Najwyższy czas, by zrozumieli, że związki zawo-
dowe powinny być ich partnerem, a nie wrogiem.
Te działania Zarządu są porażające, ponieważ przy-
pominają jak żywo stan wojenny w Polsce. Terror
psychiczny załogi, zwalnianie z pracy, zmuszanie
do milczenia lub kłamstwa. Takie działania pra-
codawcy powinien rozstrzygać sąd w trybie przy-
spieszonym, bo czas pozwala pracodawcy na
zniszczenie nowej struktury związku.

W Aluronie na razie jednak związkowcy mają
status wrogów śmiertelnych, których wszelkimi
sposobami trzeba trzymać za bramą zakładu. I
jednocześnie zastraszać resztę załogi, a niepokor-
nych zwolnić. Aby jednak jednocześnie nie spa-
raliżować produkcji spółka okleiła wszystkie
przystanki autobusowe w Zawierciu ulotkami o
poszukiwaniu pracowników. Nie zapytała przy
tym o zgodę właściciela wiat, Zakładu Komuni-
kacji Miejskiej, ani tym bardziej za rozwieszenie
tych ofert nie zapłaciła. Jak widać biznesowe fair
play w Aluronie jest tylko na papierze. Co oczy-
wiście dla szykanowanych pracowników jest nie-
wielkim pocieszeniem.             Solidek  Jurajski

Zbliża się druga rocznica śmierci Jana
Pawła II. "Solidarność" - jak przed ro-
kiem - uczci pamięć Papieża Polaka or-
ganizując wśród swoich członków zbiór-
kę krwi. 2 kwietnia uchwałą XIX KZD
w Wasilkowie ustanowiony został Dniem
Honorowego Krwiodawstwa NSZZ "S".

W tym roku Dni Honorowego Krwio-
dawstwa będą trwały od 26 marca do 6
kwietnia.

W 2006 r. Śląsko-Dąbrowska "Solidar-
ność" przyłączyła się do ogólnopolskiej ak-
cji. W naszym regionie zebrano ponad 100
litrów krwi. Punkty oddawania krwi zor-
ganizowane zostały m.in. w Jaworznie, By-
tomiu, Jastrzębiu Zdroju i Rudzie Śląskiej.
W Katowicach, w siedzibie Śląsko-Dą-
browskiej "S" krew oddawali pracownicy
Zarządu Regionu i górnicy z KWK "Kazi-
mierz-Juliusz. W Piekarach Śląskich auto-
kar do poboru najcenniejszego z leków
ustawiony został w pobliżu pomnika Jana
Pawła II.                                               Red.

Zawiercie:

Porażające działania

pracodawcy

Elżbieta Susek:
Jeszcze we wrześniu ub.r. starosta podpisał ze

mną umowę o pracę na czas nieokreślony. Mó-
wił, że ceni sobie naszą współpracę. Po utworze-
niu związku, wiedząc, że jestem jego przewod-
niczącą, starosta przyjął rozwiązanie, że muszę
wrócić do szkoły. Oświadczył, że nie mogę pra-
cować w charakterze naczelnika wydziału w sta-
rostwie i jednocześnie reprezentować interesów
pracowników. Nigdy nie straszyłam swego pra-
codawcy. To starosta przedstawiał mi wizje czar-
nych scenariuszy. Do organizacji związkowej
wystosował pismo, w którym przedstawia zamiar
dyscyplinarnego zwolnienia mnie z pracy, bez
zachowania okresu wypowiedzenia. Wypowie-
dzenie umowy o pracę umotywował tym, że nie
potrafi ze mną współpracować, ponieważ ja po-
woduję konflikty. Przedstawił nieprawdziwe in-
formacje o mojej pracy. Podtrzymuję stanowi-
sko, że starosta dyskryminuje członków "S".
M.in. znacznie obniżył mi wynagrodzenie, od-
sunął od wielu przypisanych mi zadań, ograni-
czył moje kompetencje, informując, że zobowią-
zana jestem wykonywać tylko ścisłe polecenia
pracodawcy. Ponadto odmówił mi udzielenia za-
ległego urlopu wypoczynkowego. To wszystko
wskazuje na dyskryminację i z tego tytułu za-
mierzam dochodzić swoich praw w sądzie pra-
cy.

B.G.

Tarnowskie Góry:

Nigdy nie straszyłam pracodawcy

Dni Honorowego Krwiodawstwa:

Podziel się darem krwi

Oddajmy hołd
Janowi Pawłowi II
dzieląc się darem
krwi z osobami,
które najbardziej

jej potrzebują



rzyć, że ministrowie gospodarki i skarbu nie od-
ważą się ich naruszać. Jestem przekonany, że sy-
gnowanie protokołu uzgodnień przez premiera i
przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "S"
daje nam mocne gwarancje. My nie zawieszamy
akcji protestacyjno-strajkowej. Z uwagą będzie-
my obserwować realizację zawartych porozumień.

Na mocy zawartego protokołu uzgodnień
podstawową wersją wydzielania Operatorów
Systemów Dystrybucyjnych będzie model
polegający na wydzieleniu obrotu jako spół-
ki zależnej (100% OSD) chyba, że strona spo-
łeczna zaakceptuje inne rozwiązanie, nato-
miast ustawa o zasadach nieodpłatnego na-
bywania od Skarbu Państwa akcji przez
uprawnionych pracowników w procesie kon-
solidacji sektora energetycznego - po uzgod-
nieniach ze stroną społeczną zostanie podda-
na szybkiej ścieżce legislacyjnej.

Strona rządowa oświadczyła, że wszystkie po-
rozumienia i uzgodnienia z SGiE NSZZ "Soli-
darność" będą przestrzegane, a wszelkie nego-
cjacje dotyczące dialogu społecznego, w ramach
sektora paliwowo-energetycznego, będą prowa-
dzone wyłącznie ze strukturami związkowymi.

Strony zobowiązały się dokonać analizy
przyczyn zaistniałej sytuacji w sektorze pali-
wowo-energetycznym. Jej wyniki zostaną

przedstawione na spotkaniu dwustronnym do koń-
ca kwietnia br.                                             B.G.
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Nawet kilkaset tysięcy osób pełniących
funkcje publiczne będzie musiało złożyć
oświadczenia lustracyjne. To jedna z naj-
ważniejszych zmian w ustawie o INP - Ko-
misji Ścigania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu, która weszła w życie 15
marca br. Znowelizowana została także
ustawa o ujawnianiu informacji o doku-
mentach organów bezpieczeństwa pań-
stwa z lat 1944 - 1990.

W oddziałach Instytutu Pamięci Narodo-
wej trwa organizacja IV pionu, w którym
pracować będą prokuratorzy, historycy i in-
formatycy. W Katowicach Biuro Pionu Lu-

stracyjnego będzie znajdowało się w budyn-
ku IPN przy ul. Kilińskiego. Uruchomiona
zostanie również specjalna infolina.

- Do składania oświadczeń lustracyjnych
zobligowani zostaną pracodawcy - mówił
dyrektor katowickiego oddziału IPN An-
drzej Sikora podczas konferencji prasowej
dotyczącej zmian w ustawie. - Katalog
oświadczeń lustracyjnych ma ukazać się w
internecie już 15 czerwca.

Informacje na temat
dokumentów zgroma-
dzonych w zasobach
IPN będą publikowane
w Biuletynie Informacji
Publicznej.

Każdy może...
Od 15 marca każdy

może zajrzeć do doku-
mentów znajdujących
się w archiwum IPN.
Ograniczenia dotyczą
osób, które były pra-
cownikami, funkcjona-
riuszami, tajnymi infor-
matorami oraz pomocni-
kami przy operacyjnym
zdobywaniu informacji.
Te osoby mają prawo

wglądu tylko do materiałów, które ich doty-
czą. Nie przysługuje im natomiast prawo do
otrzymania kopii dokumentów oraz danych
osobowych pracowników, funkcjonariuszy
i tajnych współpracowników.

Każdy będzie mógł wnioskować o udo-
stępnienie informacji dotyczącej osób spra-
wujących funkcje kierownicze w organach
Polskiej Partii Robotniczej, Polskiej Zjed-
noczonej Partii Robotniczej, Zjednoczone-
go Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa
Demokratycznego. Możemy również doma-
gać się informacji na temat byłych człon-
ków Rady Ministrów państwa komunistycz-
nego do 23 sierpnia 1989 r.

Zniknie pokrzywdzony
Katowicki oddział IPN nie zdążył rozpa-

trzyć około 1400 wniosków o przyznanie
statusu pokrzywdzonego lub wydanie
stwierdzenia o braku dokumentów na temat
danej osoby. Zmiana w ustawie dotyczy
m.in. tych wniosków. Status pokrzywdzo-
nego nie będzie już przyznawany.

- Każda z osób, które nie doczekały się na
przyznanie statusu pokrzywdzonego, otrzy-
ma pismo z IPN z zapytaniem, czy nadal do-
maga się wglądu do swoich akt - wyjaśniał
Andrzej Sikora. - Jeżeli dokumenty dotyczą-
ce tej osoby znajdują się w zasobach IPN
będzie miała do nich dostęp.

Zaskarżona do TK
Znowelizowana ustawa została zaskarżo-

na do Trybunału Konstytucyjnego przez po-
słów SLD. 28 lutego TK zajął się tą sprawą,
ale jej nie rozpatrzył

- Nie wyobrażam sobie, by Trybunał Kon-
stytucyjny zakwestionował całość ustawy.
Oświadczenia lustracyjne były już przecież
składane. Sama idea ustawy nie jest kwe-
stionowana nawet przez część posłów SLD,
z inicjatywy których doszło do zaskarżenia
dokumentu - powiedział dyrektor Sikora.

Andrzej Sikora powołał się na rzecznika
praw obywatelskich, który zapowiedział, że
ustawa zaskarżona zostanie w części doty-
czącej składania oświadczeń lustracyjnych
przez dziennikarzy.

 Agnieszka Konieczny

Związkowcy Sekretariatu Górnictwa i Ener-
getyki NSZZ "Solidarność" odwołali zaplano-
waną na 16 marca w Warszawie wielotysięcz-
ną manifestację podczas której zamierzali za-
protestować przeciwko łamaniu przez mini-
strów gospodarki i skarbu państwa porozu-
mień społecznych zawartych z SGiE.

12 marca w obecności premiera Jarosława
Kaczyńskiego i przewodniczącego Komisji Kra-
jowej NSZZ "S" Janusza Śniadka, ministrowie
gospodarki i skarbu oraz przedstawiciele Sekreta-
riatu podpisali protokół uzgodnień.

Zanim porozumienie zostało podpisane prze-
wodniczący poszczególnych sekcji Sekretariatu
zrelacjonowali premierowi, w jakim zakresie mi-
nistrowie nie dotrzymali umów społecznych pod-
pisanych z SGiE. Szef rządu zobowiązał się do
poinformowania dziennikarzy na konferencji pra-
sowej o zawartym porozumieniu. W zamian
związkowcy zadeklarowali, że odwołają zapowia-
dany protest w stolicy.

14 marca na nadzwyczajnym posiedzeniu Rada
SGiE podjęła decyzję o nieprzeprowadzeniu za-
planowanej na 16 marca manifestacji w ramach
akcji protestacyjno-strajkowej.

- Podpisany protokół uzgodnień oceniamy bar-
dzo pozytywnie. Dostaliśmy to, o co się dopo-
minaliśmy. - komentuje przewodniczący SGiE
Kazimierz Grajcarek - Tylko szkoda, że w tak
oczywistych sprawach jakimi są zawarte porozu-
mienia społeczne musieliśmy niepokoić pana pre-
miera. W moim przekonaniu zapisy zawarte w
protokole uzgodnień będą realizowane. Chcę wie-

IPN:

Otwarte archiwum

Energetyka:

Porozumienie

z mocnymi gwarancjami

- Podpisany protokół uzgodnień jest dla
nas satysfakcjonujący. Teraz uważnie

będziemy przyglądać się jego realizacji
- mówi przewodniczący SGiE

Kazimierz Grajcarek

Szanowni Koleżanki i Koledzy
Wszystkim, którzy zaangażowali się w przy-

gotowania do przeprowadzenia manifestacji
serdecznie dziękuję i jestem przekonany, że to
właśnie Wasza mobilizacja oraz tak liczna de-
klaracja uczestnictwa w proteście były decy-
dującymi czynnikami, które spowodowały
podpisanie wspomnianych uzgodnień.

Podpisany protokół jest sukcesem nas
wszystkich. Sprawa jednak nie została za-
mknięta i musimy kontrolować, w jaki sposób
podpisane uzgodnienia będą realizowane przez
stronę rządową. W związku z tym, jeśli zaj-
dzie konieczność ponownego przygotowania
manifestacji, mam nadzieję na podobną mobi-
lizację i wsparcie.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję!
Za Radę
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
NSZZ "Solidarność"
Przewodniczący Kazimierz Grajcarek

Dyrektor katowickiego oddziału Instytutu Pamięci
Narodowej Andrzej Sikora podczas konferencji

prasowej poświęconej zmianom w ustawie o IPN

KWK „Budryk”:

Przejęli odpowiedzialność

za kopalnię
19 marca blisko 2,5-tysięczna załoga  samo-

dzielnej kopalni "Budryk" w Ornontowicach
przystąpiła do strajku. Na dół zjechały jedynie
służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i
utrzymanie ruchu zakładu.

Powodem protestu jest brak porozumienia pła-
cowego, którego domagają się wszystkie organi-
zacje związkowe funkcjonujące w spółce.

Jeszcze w ubiegłym tygodniu związkowcy pro-
wadzili z zarządem wielogodzinne negocjacje,
jednak strony nie doszły do porozumienia. W ich

wyniku wprawdzie uzgodniono wielkość tego-
rocznego wzrostu wynagrodzeń, jednak strona
społeczna nie zgodziła się na niektóre zapisy po-
rozumienia. Z relacji związkowców wynika, że
przedstawiciele zarządu, redagując tekst porozu-
mienia, wprowadzili szczegóły dotyczące m.in. ter-

minów wejścia w życie podwyżek i dodatku za
dojazdy do pracy, których związki nie zaakcepto-
wały.

Strajk rozpoczął się masówką zorganizowaną
przez związkowców.

- Na czas protestu  przejęliśmy odpowiedzial-
ność za kopalnię. Wyznaczyliśmy posterunki i za-
bezpieczyliśmy obsadę związaną z utrzymaniem
ruchu i bezpieczeństwa - poinformował przewod-
niczący zakładowej "Solidarności" Andrzej Po-
wała - Zarząd kopalni, mimo, że wiedział o pla-

nowanym strajku nie zadbał
o to właściwie.

Protest, który w zorga-
nizowanym 1 marca refe-
rendum, poparło 94 proc.
głosujących górników, ma
charakter ciągły. Wśród
wszystkich śląskich kopalń
"Budryk" osiąga najlepsze
wyniki ekonomiczne. W
minionym roku  kopalnia
osiągnęła zysk w wysoko-
ści ponad 5 mln zł netto.
Dlatego związki zawodo-
we zaproponowały pod-
wyżkę wynagrodzeń dla
załogi o 30 proc., która

miałaby być realizowana etapami. Tymczasem
zarząd skłaniał się do podwyższenia stawek oso-
bistego zaszeregowania pracowników o 6 proc.

Na razie nieznany jest termin ewentualnych
negocjacji pomiędzy związkowcami a przedsta-
wicielami zarządu.                                        B.G.

Ze strajkującymi górnikami spotkał się w poniedziałek
Dominik Kolorz, szef górniczej „S”
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W Zachodniej Europie moda na "postindu-
strial" trwa od dziesiątków lat. Z wielkim pie-
tyzmem ratuje się tam zabytki poprzemysło-
we. U nas, chociaż Zagłębie i Górny Śląsk moż-
na uznać za niekwestionowaną skarbnicę cen-
nych obiektów, które pozostały po nieczynnych
już kopalniach i hutach, ratowaniem tej spu-
ścizny władze często się nie interesują.

Niejednokrotnie zdarza się, że ludzie z różnych
stron świata chwalą się fotografiami śląskich za-
bytków postindustrialnych. Tymczasem nam,
mieszkańcom regionu, trudno zrozumieć, że na-
sza ziemia jest warta zainteresowania i chronie-
nia. A czas, niestety nagli. Poprzemysłowe zabyt-
ki, których nie uratujemy teraz, wkrótce na za-
wsze znikną z lokalnych map.

Na szczęście przybywa entuzjastów mody post-
industrialnej. Należą do nich Krzysztof Gogola i
Marcin Grędziel, autorzy strony internetowej, na
której prezentują zabytki godne uratowania. W ten
sposób uczulają władze oraz mieszkańców Gór-
nego Śląska, aby zadbali o swoje regionalne dzie-
dzictwo.

Autorzy strony internetowej upominają się m.in.
o zabytki techniki Chorzowa. Wprawdzie od nie-
dawna istnieje mapa szlaku zabytków techniki na
Śląsku i są nawet takie biura podróży, które orga-
nizują wycieczki szlakiem najcenniejszych poprze-
mysłowych obiektów, ale Chorzowa na tej trasie
nie ma. Musi to dziwić, bo trudno byłoby znaleźć
inne miasto, które miałoby tak istotny w historii
wpływ na rozwój przemysłu w naszym regionie i
w którym można znaleźć tak wiele obiektów post-
industrialnych godnych poznania.

Chorzów, w którego centrum, niemal w samym
rynku, do niedawna funkcjonowała huta, a w bli-
skim sąsiedztwie pełną parą pracowały kopalnie
jest ewenementem na skalę nie tylko Europy. Tym-
czasem obecnie trwa wojna dotycząca rekultywa-
cji terenów po hucie "Kościuszko" i nikt nie ma
pomysłu, jak rozwiązać ten problem. Władze mia-
sta uważają, że rekultywacją obszaru powinni za-
jąć się przedsiębiorstwa, do których z mocy pra-
wa sporne tereny należą, natomiast inwestorzy, a
jest ich kilku, sądzą, że przywróceniu terenom po-
hutniczym ich społecznej funkcji powinna zająć
się gmina. Spór jak na razie nie znajduje rozwią-
zania, a zabytkowe obiekty należące niegdyś do
zakładu bezpowrotnie niszczeją.

Entuzjaści mody postindustrialnej z żalem pa-
trzą na to, co dzieje się z szybem "Prezydent" sto-
jącym przy ulicy Kościuszki. Stanowił on unika-
tową konstrukcję żelbetową. Dzisiaj takich budow-
li już się niemal nie spotyka. A chorzowski szyb
rozpada się na naszych oczach i nikt nie wie, co z
nim zrobić.

Potrzebny plan zagospodarowania
Władze Bytomia też nie mają pomysłu, jak za-

gospodarować swoją poprzemysłową schedę. En-

tuzjaści "postindustrialu" martwią się o przyszłość
zabytkowych obiektów po dawnej KWK "Roz-
bark". Uważają, że błędem byłoby zniszczenie

zwartego kompleksu kopalni. Obawiają się, że
spotka je podobny los do tego, jaki spotkał za-
bytki z dawnej kopalni "Szombierki", gdzie re-
strukturyzację przetrwał jedynie mocno już te-
raz zdewastowany szyb "Krystyna". Innych
obiektów nie uznano nawet za zabytki i zrów-
nano je z ziemią.

Nie tylko w Chorzowie i w Bytomiu, lecz
także w wielu innych miastach naszego regio-
nu od zaraz potrzebny byłby rozsądny plan re-
kultywacji i zagospodarowania przestrzenne-
go dla terenów poprzemysłowych. Sprawa jest
trudna, bo wiele samorządów lokalnych nie ma
żadnej koncepcji na to, co począć z zabytkami
architektury postindustralnej. Brakuje im rów-
nież pieniędzy na przywracanie terenom ich
społecznych funkcji, a zabytkom - dawnej
świetności i zaadoptowanie do nowych celów,
tak aby je zachować dla przyszłych pokoleń i
równocześnie cieszyć się ich na nowo odzy-
skaną użytecznością.

Niedoceniona szansa
W naszym Tygodniku pisaliśmy m.in. o uda-

nych przykładach adaptacji dawnych obiektów
industrialnych do potrzeb współczesności. Za wzór

Spóźniona moda postindustrialna

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

zagospodarowania terenów poprzemysłowych
mogą służyć np. Katowice, gdzie w oparciu o za-

bytki poKWK "Gottwald"" powstało słynne "Si-
lesia City Center".

Podobnymi przykładami udanych adaptacji
zabytków mogą poszczycić się Gliwice i Czeladź.
Tereny po kopalni "Gliwice", jak i "Saturn" do-
skonale służą miastom.

Zwolennicy mody postindustrialnej sądzą, że
stara zabudowa poprzemysłowa jest ogromną i

W ubiegłym tygodniu byliśmy świadkami
kolejnych starć w walce o przyszłość doliny
Rospudy. Po tym, jak ekolodzy zeszli z drzew,
do kontrataku ruszyli zwolennicy autostra-
dy.

12 marca 350 osób uzbrojonych w transpa-
renty z hasłami: "Chcemy obwodnicy, chcemy
żyć", "Trzeba budować, a nie dyskutować" za-
blokowało dwie drogi krajowe na Podlasiu.
Mieszkańcy Augustowa i Wasilkowa zaprotesto-
wali, gdyż bali się, że niekorzystna z ich punktu
widzenia, decyzja władz Europy zniweczy trud
włożony w budowę trasy szybkiego ruchu.

Dwieście osób stanęło w samym Augustowie,
reszta w pobliskiej Suchowoli oraz w miejsco-
wościach Jurowce, Wasilków i Czarna Białostoc-
ka. Przepuszczali tylko autobusy, karetki, straż
pożarną. Zamieszanie powstało nieziemskie. W
korkach utknęły setki tirów. Chociaż kierowcy
samochodów, które ugrzęzły w augustowskim
korku dotąd nie ochłonęli po denerwujących
przejściach, psychicznie muszą przygotowywać
się do kolejnych trudnych jazd po okolicach są-
siadujących z Rospudą. Mieszkańcy Augusto-
wa już zapowiadają dalsze blokady. Protesty mają
być jeszcze ostrzejsze po tym, jak do opinii pu-
blicznej podane zostaną decyzje Komisji Euro-
pejskiej. Augustowianie zapowiadają, że zablo-
kują drogi na minimum 24 godziny, włącznie z
przejściem granicznym w Budzisku.

Władze lokalne, nie czekając na decyzje Unii,
zdecydowały o dalszej budowie autostrady. Pra-
ce trwają w najlepsze. Geolodzy robią pomiary.
Powstają plany inwestycji.

Natomiast przeciwnicy budowy autostrady
uspokoili się. Czekają obecnie na decyzję Ko-
misji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości
w sprawie ukarania Polski za plany budowy drogi
przez tereny, które ze względu na walory przy-
rodnicze powinny podlegać ścisłej ochronie.

Spór o Rospudę podzielił Polaków. Obecnie
chyba wszyscy zastanawiają się, czy Polska ła-

Przykładem udanej adaptacji obiektów
poprzemysłowych jest „Silesia City Center”

mie unijne prawo, budując drogę przez Rospu-
dę? Decyzja Komisji Europejskiej ma zapaść 21
marca. Nieczęsto się jednak zdarza, żeby Komi-
sja Europejska groziła jakiemuś krajowi Trybu-
nałem Sprawiedliwości. Czy Polska stanie się nie-
chlubnym wyjątkiem?

Minister Ochrony Środowiska Jan Szyszko
podczas konferencji prasowej uspokajał wszyst-
kich zainteresowanych, że Polsce za budowę
obwodnicy Augustowa żadne sankcje nie grożą,
bo decyzja o tej obwodnicy zapadła przed przy-
stąpieniem naszego kraju do Wspólnoty. - Pra-
wo unijne nie działa wstecz - zapewniał.

A jednak sprawa nie wydaje się tak oczywi-
sta. Wiadomo, że w Unii obowiązuje program
"Natura 2000". Został zainicjowany, kiedy na-
ukowcy w krajach należących do UE stwierdzi-
li, że w wysoko rozwiniętych krajach naszego
kontynentu dochodzi do bardzo szybkiego zani-
ku miejscowych gatunków roślin i zwierząt, a
tym samym do drastycznej degradacji środowi-
ska. Winę za ten stan rzeczy ponosi intensywnie
rozwijające się rolnictwo i stale zwiększająca się
infrastruktura. Z tego względu państwa UE po-
stanowiły stworzyć sieć terenów "Natura 2000",
które objęto szczególną ochroną. Na obszarach
objętych zczególnym nadzorem ekologicznym
nie wolno prowadzić inwestycji, które mogłyby
zagrozić istnieniu lokalnej fauny i flory.

Przeciwnicy budowy obwodnicy augustow-
skiej uważają, że skoro Polska przystąpiła do Unii
powinna respektować założenia programowe
"Natury 2000", w tym tzw. Dyrektywę Ptasią,
która w Europie obowiązuje od kilku lat. Zgod-
nie z nią kraje Wspólnoty muszą zapewnić ochro-
nę terenów, w których w różnych okresach swe-
go życia gnieżdżą się ptaki, jeżeli takie miejsca
są niezbędne dla ich występowania. Polscy eko-
lodzy w oparciu o wspomniane przepisy chcieli-
by prowadzić obronę Rozpudy.

Min. J. Szyszko przyznaje, że "Natura 2000"
stanowi bardzo sprawne narzędzie, pozwalające

uniknąć inwestycyjnych błędów, których skutki
byłyby dla środowiska nie do naprawienia i tym
samym daje szansę zrównoważonego rozwoju
dla całego kontynentu ale... przypomina także,
że Polska do wspomnianej sieci jeszcze nie nale-
ży.

- Jesteśmy w trakcie tworzenia sieci - powie-
dział minister. J. Szyszko przyznaje, że w pra-
cach nad programem nasz kraj ma spore spóź-
nienia, co niepokoi Komisję Europejską, ale jak
tłumaczy, przystąpienie do "Natury 2000" wy-
maga szeregu prac przygotowawczych i kosz-
townego monitoringu środowiska. Obecnie pro-
wadzona jest w naszym kraju inwentaryzacja
terenów, które powinny być objęte siecią "Natu-
ra 2000". Nie wiemy, czy i które tereny z nasze-
go województwa zostaną objęte ochroną.

- Zrobimy to bardzo rzetelnie - zapewnia mi-
nister.

Argument ministra, że przy ustalaniu sieci
"Natura 2000" nasz kraj nie może popełnić błę-
du, trafia do przekonania. Czy jednak prace nad
programem nie przeciągają się dlatego, iż wiele
środowisk niechętnie podchodzi do opracowa-
nia i wdrożenia w życie systemu? Obawy wo-
bec "Natury 2000" żywią nie tylko inwestorzy,
którym program siłą rzeczy ograniczy tereny,
które można przeznaczyć pod inwestycje. Boją
się go również rolnicy, którzy nie wyobrażają
sobie jak będzie wyglądała ich produkcja, jeżeli
będzie musiała podlegać tak ścisłym sankcjom
związanym z ochroną środowiska.

J. Szyszko uspokaja, że za żywność ekologicz-
ną rolnicy będą mogli wyznaczać wyższe ceny,
a to zrekompensuje ich straty.

- Ludzie będą chcieli kupować ekologiczny
miód, zbierany przez pszczoły z 1200 kwiatów,
a nie z modyfikowanego genetycznie rzepaku -
zapewnia minister.

Wiedząc, jaka jest kondycja ekonomiczna pol-
skiego społeczeństwa, można nie do końca wie-
rzyć tym zapewnieniom.     Elżbieta Budzyńska

Nikt na razie nie chce zająć się rekultywacją terenów
po hucie „Kościuszko”

wciąż niedocenianą szansą dla rozwoju turystyki
w naszym regionie, ponieważ Śląsk jest ciekawym

miejscem, do którego chce
się przyjeżdżać nawet z bar-
dzo daleka.

Odpowiednio zrekulty-
wowane tereny pogórnicze
i pohutnicze, w których za-
bytki techniki zostaną przy-
stosowane do nowych, re-
kreacyjno-kulturalnych
funkcji mogą przyciągnąć
rzesze turystów, nie tylko z
całej Polski, lecz również z
Europy.

Górny Śląsk i Zagłębie są
w stanie zaoferować atrak-
cje, jakich trudno szukać w
innych miejscach świata.
Jest to zadanie nie tylko dla
władz naszego regionu, lecz

wszystkich, którym bliskie jest nasze historyczne
i przyrodnicze dziedzictwo. Naszym zabytkom nie
zostało wiele czasu. Pozostawione bez opieki, bez-
powrotnie zniszczeją. Każdy miesiąc i rok przy-
nosi w tej dziedzinie niepowetowane straty. Pilnie
więc trzeba tylko poszukać skutecznego sposobu
na ratowanie naszej spuścizny przemysłowej.

EB

Kto się boi „Natury”?
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Śląska policja zatrzymała wojewódzkie-
go konsultanta ds. chirurgii prof. Jacka S.,
kierownika Katedry Kliniki Chirurgii
Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specja-
listycznego nr. 5 im. Św. Barbary w So-
snowcu, pod zarzutem wymuszania łapó-
wek w zamian za przeprowadzone opera-
cje.

W dniu zatrzymania media informowały,
że profesor S., to sława śląskiej chirurgii, ma
na swoim koncie setki operacji chirurgicz-
nych.

Niestety, nie wszystkie były udane, nie za-
wsze lekarz kierował się etyką zawodową i
dobrem pacjenta, czego boleśnie doświadczy-
ła pani Agata (członkini „S”, prawdziwe imię
i nazwisko do wiadomości redakcji).

Utajnił błąd medyczny
W  listopadzie 2001 r. poddała się laparo-

skopowemu zabiegowi usunięcia pęcherzy-
ka żółciowego, który przeprowadził prof. S.
Nie zaoferowała mu tzw."dowodu wdzięcz-
ności".

- Dopiero po czterech latach, które były dla
mnie zdrowotną gehenną, dowiedziałam się,
że profesor popełnił błąd medyczny i utajnił
go przede mną. Ponadto wykonał mi wyłącz-
nie doraźne, problematyczne zespolenie prze-
wodowo-jelitowe. Ten fakt jednoznacznie
stwierdzili kilka lat później specjaliści z War-
szawy.

Niepoinformowanie pacjentki oraz jej ro-
dziny o błędzie medycznym i jego skutkach
wyrządziło jej przez kolejne lata ogromną
krzywdę, stanowiło poważne zagrożenie dla
jej życia i zdrowia oraz naraziło ją na kolej-
ne, ryzykowne zabiegi operacyjne, częste
pobyty w szpitalach, nagminne wizyty u le-
karzy i drogie leczenie farmakologiczne.

- Jak większość pacjentów jestem medycz-
nym laikiem - przyznaje p. Agata - Poinfor-
mowano mnie, że zabieg się powiódł i zosta-
łam wypisana do domu w stanie dobrym. Gdy
w dniu wypisu ze szpitala udałam się z kwia-
tami do prof. S., by podziękować za udany
zabieg, ten przeprosił mnie jedynie za kilku-
centymetrowe cięcie operacyjne oraz zalecił
stosowanie ziołowych kropel, lakonicznie tłu-
macząc, że "mam troszkę gorszy przepływ
żółci". Wtedy darzyłam lekarzy ogromnym
zaufaniem...

Robili dobrą minę do złej gry
W pół roku po zabiegu p. Agata ponownie

trafiła na stół operacyjny. Lekarze stwierdzi-
li rozlane zapalenie otrzewnej i ropnia wą-
troby. W związku z poważnymi powikłania-
mi została przekazana ze szpitala, w którym
była operowana, na oddział prof. S. Lekarz
powtórnie zaniechał udzielenia pacjentce i jej
rodzinie informacji o popełnionym błędzie
medycznym. Gdy p. Agata ponownie udała
się do niego z kwiatami, by podziękować za
opiekę, zalecił, by w razie pogorszenia jej sta-
nu zdrowia kontaktowała się wyłącznie z nim.
Wtedy wzruszyła ją jego "troska"...

Przez 4 lata lekarze sprawujący nad pacjent-
ką opiekę medyczną "robili dobrą minę do
złej gry". Uczestniczyli, w ramach niepisa-
nej solidarności zawodowej, w zupełnie nie-
zrozumiałej zmowie milczenia. Nie potrafili
jej wskazać możliwości dalszego leczenia.

Chirurdzy kierowali ją do gastrologów, a
gastrolodzy odsyłali do chirurgów.

- Byłam zupełnie zdezorientowana - przy-
znaje p. Agata.

Sfałszowana dokumentacja
Przez 5 lat hospitalizowana była 10 razy.

Dopiero we wrześniu 2005 r. w trakcie jej
pobytu w Klinice Chorób Wewnętrznych
WSS nr 5 w Sosnowcu została poinformo-
wana o popełnionym błędzie medycznym i
jego konsekwencjach. Skierowano ją do Co-
legium Medicum w Krakowie, w celu roz-
ważenia przez tamtejszych specjalistów moż-
liwości przeprowadzenia operacji napraw-
czej. Lekarze uznali zabieg za zbyt ryzykow-
ny dla jej życia.

- Zwróciłam się do sekretariatu medyczne-
go prof. S. o udostępnienie mi kopii doku-
mentacji z mojego leczenia. - mówi p. Agata
- Otrzymałam  wersję bez skserowanych na-
zwisk operujących mnie chirurgów. Kilka nie-
czytelnych zdań, to cały protokół operacyj-
ny. Na mój wniosek dyrektor szpitala prze-
kazał mi kompletną kopię strony dokumen-
tacji, zawierającą nazwiska operujących.

Pani wygląda jak okaz zdrowia!
Bliscy p. Agaty na własną rękę zaczęli po-

szukiwać specjalistów, którzy podjęliby się
jej leczenia. Dowiedzieli się, że lekarze z Kli-
niki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i
Wątroby w Warszawie, jako jedyni w Polsce
przeprowadzają skomplikowane operacje w
zakresie dróg żółciowych.

- Tamtejsi specjaliści, za konieczność uzna-
li niezwłoczne przeprowadzenie operacji na-
prawczej. Byli zdumieni, że przez 5 lat funk-
cjonowałam z tak poważnym uszkodzeniem.
Leczenie mnie na oddziale prof. S. określili,
jako kompromitację i kryminał - mówi p. Agata

Przed operacją musiała poddać się wielu dro-
gim badaniom. O ich wykonanie zwróciła się
z wnioskiem do dyrekcji WSS nr 5, argumen-
tując, że są one konsekwencją popełnionego
w tej placówce, utajnionego przed nią błędu
medycznego Kierujący placówką wyraził na
nie zgodę, co już dawało jej prawo uznać, że
szpital przyznał się do winy. Gdy udała się tam
po skierowania, podwładny profesora S. pod
jej adresem rzucił skandaliczną uwagę: "pani
wygląda jak okaz zdrowia" i niedorzecznie za-
pytał "po co w ogóle chce się pani operować?"!
Potem zaczął ją "uświadamiać", jak bardzo ry-
zykowny jest to zabieg...

P. Agata za pośrednictwem kancelarii praw-
nej zwróciła się do WSS nr 5 w Sosnowcu o
wypłatę ugodowego odszkodowania. Szpital
uznał roszczenie za bezzasadne...

Życie bez bólu
Lekarze z Warszawy z powodzeniem prze-

prowadzili jej skomplikowaną operację na-
prawczą. Po zabiegu poinformowali, że bez
interwencji chirurgicznej przeżyłaby jeszcze
tylko kilka tygodni. Prosili, by w ich imieniu
życzyła powodzenia śląskim chirurgom, któ-
rzy odwodzili ją od zabiegu. Przy wypisie ze
szpitala otrzymała wzorcowy opis z przebie-
gu operacji i w pełni zrozumiałą kartę wypi-
sową. Minęło 8 miesięcy. Pani Agata wresz-
cie może cieszyć się życiem bez bólu i wzor-
cowymi wynikami badań.

- Skieruję doniesienie do prokuratury o po-
pełnieniu przestępstwa przez prof. S. - infor-
muje - Utajniając przede mną informacje o
popełnionym błędzie medycznym, naraził
mnie na bezpośrednie zagrożenie utraty ży-
cia oraz wiele cierpień fizycznych i psychicz-
nych. Przecież nie leczył mnie znachor lecz
wojewódzki konsultant, którego powinna ce-
chować najwyższa etyka zawodowa...    B.G.

Maria Ferdynus, przewodnicząca Komisji
Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Spółdziel-
ni Niewidomych "Promed"w Sosnowcu zosta-
ła uhonorowana tytułem "Lady D" przyzna-
wanym kobietom niepełnosprawnym, które
wyróżnia aktywna praca społeczna. Po angiel-
sku "lady" oznacza damę, a "d", to skrót od
słowa "niepełnosprawny".

Pani Maria przez całe swoje życie funkcjonuje w
świecie mroku, co nie przeszkadza jej być pogodną
optymistką, wrażliwą na problemy ludzi, zwłasz-
cza tych najbardziej pokrzywdzonych przez los.
Mieszka w Bytomiu i od 34 lat codziennie trzema
autobusami dojeżdża do pracy do oddalonego o 30
km Sosnowca. Prócz działalności związkowej od
lat aktywnie pracuje na rzecz Polskiego Związku
Niewidomych. W latach 2001-2004, z ramienia
zarządu głównego Związku, uczestniczyła w pra-
cach Parlamentu, m.in. opiniując projekty ustaw dla
niepełnosprawnych.

Przyznany tytuł był dla niej ogromnym zasko-
czeniem. Nigdy wcześniej nie słyszała o tej nagro-
dzie. O jej przyznanie bezinteresownie zawniosko-
wał człowiek nie związany z jej środowiskiem, je-
den z sygnatariuszy tego tytułu, katowicki radny, a
zarazem dziennikarz Radia "EM" Marek Plura.

Prócz niego w skład Kapituły "Lady D" wcho-
dzą m.in.: senator RP Krystyna Bochenek, dyrek-
tor Biblioteki Śląskiej prof. Jan Malicki, pomysło-

dawca biblioteki terapeutycznej dla niepełnospraw-
nych, dziennikarka Radia Katowice Beata Toma-
nek, autorka cyklicznych audycji dla osób niepeł-
nosprawnych " Gdzieś obok nas".

- Nagroda jest dla mnie bardzo cenna, ponieważ
zauważona została moja praca na rzecz niepełno-
sprawnych. W Polsce lobbing osób niepełnospraw-
nych nie jest skonkretyzowany. W miejscu zatrud-
nienia niejednokrotnie są oszukiwani i dyskrymi-
nowani - mówi Maria Ferdynus.

U siebie w pracy pani Maria nie spotyka się z
takimi problemami. Prezesem "Promedu" jest czło-
wiek niepełnosprawny, członek Krajowej Izby Re-
habilitacyjno-Gospodarczej opiniującej akty praw-
ne dla niepełnosprawnych. Jest świetnie zoriento-
wany w bolączkach swojego środowiska.

- Znakomicie rozumiemy się z prezesem. W
moim zakładzie niepełnosprawni otrzymują takie
same wynagrodzenia, co zatrudnione na tych sa-
mych stanowiskach osoby zdrowe. Dostają dofi-
nansowanie z Zakładowego Funduszu Rehabilita-
cyjnego. Niestety, nie wszędzie jest taka "sielanka".
W większości zakładów pracy chronionej niepeł-
nosprawni traktowani są jak "fabryka pięniedzy" z
PFRONU - mówi Lady D - W swojej działalności
związkowej i społecznej zawsze staram się tłuma-
czyć osobom zdrowym, że niepełnosprawni są god-
ni, by traktować ich w miejscu pracy, jak równego
partnera.                             Beata Gajdziszewska

"Solidarność" w gliwickim Oplu weszła w
spór zbiorowy z pracodawcą. Związek doma-
ga się 500-złotowego bonusu dla wszystkich za-
trudnionych.

Konflikt płacowy rozpoczął się w fabryce 20 lu-
tego. Wtedy "Solidarność" wystąpiła do pracodaw-
cy z 21 postulatami dotyczącymi poprawy warun-
ków pracy i płacy. Wprawdzie zarobki w gliwic-
kim Oplu należą do najlepszych w polskiej moto-
ryzacji, związkowcy nie mają jednak wątpliwości,
że wynagrodzenia pracowników powinny pójść w

górę. Zakład znajduje się w najlepszej kondycji od
ośmiu lat, czyli od początku działalności. - Spodzie-
wamy się produkcji kolejnych modeli i związanych
z nimi inwestycji dlatego musimy zacząć zakopy-
wać rowy płacowe - mówi szef zakładowej "S" Sła-
womir Ciebiera. - Coraz więcej młodych ludzi re-
zygnuje z pracy i wyjeżdża za granicę.

Ciebiera dodaje, że niezadowalające płace oraz
pogarszające się warunki pracy  to efekt proble-
mów narastających przez ostatnie kilka lat. - W
tym czasie pracownicy musieli na swoich barkach
dźwigać rozwój zakładu. Zgadzali się na zamro-
żenie wzrostu płacy realnej i ograniczenie płac
nowo zatrudnianych. Wiedzieliśmy, że to służy
poprawie międzynarodowej konkurencyjności na-
szego zakładu - mówi szef zakładowej "S". I do-
daje, że teraz nadszedł czas, aby załodze GM MP
przywrócić entuzjazm pracy i satysfakcję sprzed

kilku lat. To zaś zrobić to jedynie można przez
poprawę warunków płacy i pracy.

Póki co trwające od 20 lutego negocjacje nie przy-
niosły rozstrzygnięcia. Związkowcy zdecydowali
więc o zastąpieniu kilku postulatów płacowych jed-
nym, nowym, konkretnym i równym dla wszyst-
kich pracowników - miesięcznym bonusem w wy-
sokości 500 zł brutto. - Obecna sytuacja ekonomicz-
na firmy uzasadnia nasze roszczenia, a propono-
wany bonus pozwoli na zwiększenie wypłat bez
zmian obowiązującego jeszcze "zafirowego" po-

rozumienia płacowego -
mówi Sławomir Ciebiera.

Porozumienie "zafiro-
we" zawarte zostało w fa-
bryce w 2004 roku, po tym,
jak zakładowi w Gliwicach
przyznano produkcję opla
zafiry. - Przy każdorazo-
wym wprowadzeniu mode-
lu zmusza się pracowników
do większego wysiłku i re-
zygnacji z części swoich
praw - mówi Sławomir Cie-
biera. - Tyle tylko, że ten
straszak już nie działa, a

nasza załoga domaga się godnych płac, bo pracu-
ją żeby żyć, a nie żyją żeby pracować i nie intere-
sują ich zyski akcjonariuszy.

 Niezawarcie porozumienia z pracodawcą daje
związkowi prawo do ewentualnego strajku, o ile
tak zdecyduje w referendum załoga. - Liczę jed-
nak na otwartość pracodawcy na nasze postulaty.
Motto sporu zbiorowego zaczerpnęliśmy z doku-
mentu "Globalny System Produkcji General Mo-
tors - podkreśla Sławomir Ciebiera. - Każda fa-
bryka na świecie powinna spełniać wymogi za-
sadnicze tego systemu. A tam zapisano że "Firma
ceni swoich pracowników jako najcenniejsze ak-
tywa jakie posiada! Musimy więc stworzyć kul-
turę zorientowaną na ludzi, gdzie wszystko co ro-
bimy skupia się na ludziach i gwarantuje ich sa-
tysfakcję" - cytuje Sławomir Ciebiera.

 red.

Błędy medyczne:

Nie leczyłam się

u znachora...

Gliwicki Opel:

Spór zbiorowy rozpoczęty

Niepełnosprawni:

Lady D z Bytomia

„Solidarność” w gliwickim Oplu
weszła w spór zbiorowy z pracodawcą



8 Nr 12  (597) • 20 marca 2007 r.

TYGODNIK ŒL¥SKO-D¥BROWSKI
Wydawca: Zarz¹d Regionu Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ”
Redaguje zespó³: Beata Gajdziszewska (Redaktor naczelny), Agnieszka Konieczny.
Redaktor techniczny: Krzysztof WoŸniak
Sk³ad i ³amanie: Krzysztof WoŸniak
Druk: Agora Poligrafia sp. z o.o., Tychy
Adres redakcji: 40-286 Katowice, ul. Floriana 7, tel. 032-253-72-54
Numer zamkniêto: 20 marca 2007 r.
e-mail: tygodnik@solidarnosc-kat.pl

ISSN 1732-3940

www.solidarnosc-kat.pl

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

- Polacy są szczególnie krytyczni wobec
przychodzenia do pracy po spożyciu alko-
holu - wynika z badań dotyczących etyki
zawodowej przeprowadzonych przez Cen-
trum Badania Opinii Społecznej.

Raport CBOS pokazuje, że niemal wszyst-
kie kontrowersyjne zachowania pracownicze
spotykają się z dezaprobatą Polaków. Wyją-
tek stanowi jedynie przyzwolenie na dobro-
wolne i bezpłatne wykonywanie zadań wykra-
czających poza obowiązki danego pracowni-
ka.

Respondenci negatywnie ocenili "załatwia-
nie" lekarskiego zwolnienia z pracy mimo
dobrego stanu zdrowia. Co, dziewiąty badany
przez CBOS stwierdził, że nie ma nic prze-
ciwko spóźnianiu się do pracy, a co szósty za
dopuszczalne uznał załatwianie prywatnych
spraw lub "dorabianie" w godzinach pracy.
Podobnie ocenione zostało korzystanie ze służ-
bowego telefonu, faksu lub papieru.

Branie dodatkowych pieniędzy za zrobie-
nie czegoś co i tak należy do obowiązków pra-
cownika spotyka się z większym pobłażaniem
Polaków. Takie postępowanie zaakceptowało
20 proc. respondentów. Co czwarty badany
toleruje zachowania korzystne dla pracodaw-
ców: pracę w domu "po godzinach" bez do-

datkowego wynagrodzenia, rezygnację z przy-
sługujących przerw w pracy w celu zwiększe-
nia efektywności i pozostawanie w pracy "po
godzinach", mimo braku takiej konieczności.

CBOS spytało również swoich responden-
tów o aktywność zawodową Polaków. 30 proc.
badanych krytycznie oceniło odmowę wyko-
nania zadań nienależących do obowiązków
pracownika, jednak pozostających w granicach
jego możliwości.

Okazało się jednak, że większość zachowań:
korzystanie ze służbowych materiałów w ce-
lach prywatnych, załatwianie w godzinach
pracy osobistych spraw, spóźnianie się do pra-
cy, czy przychodzenie do niej pod wpływem
alkoholu częściej spotykało się z potępieniem
osób biernych zawodowo, niż pracujących.

- Natomiast aktywni zawodowo, w przeci-
wieństwie do niepracujących, częściej wyra-
żają sprzeciw wobec pozostawania w pracy
"po godzinach", dodatkowej pracy w domu bez
wynagrodzenia za nią, bezpłatnego wykony-
wania zadań wykraczających poza obowiązki
pracownika i rezygnacji z przerw przysługu-
jących w czasie pracy - czytamy w raporcie
zaprezentowanym przez Centrum Badania
Opinii Społecznej.

ak

Podobno autentyczne
Pewien socjalistyczny minister ekonomii
odwiedzi³ swoj¹ star¹ Alma Mater, a tam
zagl¹dn¹³ do gabinetu znanego profeso-
ra, który w³aœnie przygotowywa³ pytania
egzaminacyjne dla studentów.
- Coœ takiego - o¿ywia siê magister - py-
tania, jak 20 lat temu!
- Pytania te same - mruczy profesor - ale
odpowiedzi inne ...

Na swojsk¹ nutê
Jestem sobie stary Ubek,
Siêgam po gorza³y kubek,
Bardzo cieszy mnie ten szum
W barku stoi jeszcze rum.

£yk, ³yk, ³yk z kielicha,
Oj zabawa jest nielicha,
Tutaj teczka, tam notatka,
Dla pismaków to jest gratka!

Wiêc t³umacz¹ siê biskupi
Ten pomys³ to by³ nieg³upi,
Poci pose³ siê i ksi¹dz,
T³umaczy siê nawet brzd¹c

£yk, ³yk ...
Wiêc napijmy siê wódeczki
Pod te "sensacyjne" teczki,

Wznoszê toast za ten kraj,
Bo tu dla szubrawców raj!

£yk, ³yk ...

Prawda?
Na prasowe nudy
- Dolina Rospudy.

Z Ksiêgi Nowych Przys³ów
Polskich
Mokry marzec, kwiecieñ suchy
- Znowu w rz¹dzie bêd¹ ruchy.

***
Œwiêta, œwiêta i... znów d³ugi

***
Deszcze na œwiêtego Judy
- Zniknie Dolina Rospudy.

***
Gdy przymrozki na Józefa,
- Pewnie wykopi¹ ci szefa

Z³ote myœli Mañka z Rozbarku
Gdzie dwóch siê bije, tam trzeci ... obry-
wa.

***
Kto da³ w ³apê, aby do kalendarza wpro-
wadziæ "dzieñ bez ³apówki"?

***
Czy u Eskimosów te¿ panuje PRAWO
D¯UNGLI?

PK

CBOS:

Moralność w pracy


