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Stanowisko „Solidarności” w sprawie strajku zorganizowanego przez Ogólnopolski

Związek Zawodowy Lekarzy jest jednoznaczne: podwyżki powinni otrzymać wszyscy

pracownicy ochrony zdrowia, a nie tylko jedna grupa zawodowa.

Lekarze zaostrzyli protest

W numerze:

"Solidarność" ma młodzie-
żowego mistrza świata ka-
tegorii junior średniej bok-
serskiej organizacji WBC!
Został nim Damian Jonak,
który w miniona sobotę w
Spodku po 10 rundach poko-
nał jednogłośnie na punkty
Rosjanina Michaiła Szubowa.

Czytaj na stronie 4

Opel zatrzymał się

na 2 godziny
28 maja w gliwickiej fabryce
Opla przeprowadzony został
dwugodzinny strajk ostrze-
gawczy. Od godz. 13. do 14.
protestowała poranna zmiana
a od 14. do 15. popołudnio-
wa.
Strajk to efekt fiaska zeszło-

tygodniowych mediacji, w których brał udział Klaus Franz,
przewodniczący Europejskiego Forum Pracowniczego GME.

czytaj na stronie 5

Bez dokapitalizowania Kompania

się „posypie”
Górnicza "S" jest doskonale
przygotowana merytorycznie
m.in. do obrony praw pracow-
ników. Górnicy doskonale zda-
ją sobie sprawę z naszej roli i
siły i dlatego chętnie zasilają
nasze szeregi. Spółka zatrudnia
70 tys. pracowników. Blisko 35
tys.z nich należy do "S". - po-

wiedział w wywiadzie dla TŚD Jarosław Grzesik.
Czytaj na stronie 4
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Krótko Liczba tygodnia... Cytat tygodnia

Napisano

Wieœci

z Biur Terenowych ZR

BT Gliwice
Z inicjatywy I Społecznej Szko-

ły w Gliwicach odbywa się I Plener
Fotograficzny tematem którego jest
architektura miejskiej starówki.
Bierze w nim udział 70. uczniów
szkół podstawowych, gimnazjów i
liceów. Patronat nad imprezą objął
prezydent Gliwic Zygmunt Fran-
kiewicz. W organizacji Pleneru
szkołę wsparł Zarząd Regionu Ślą-
sko-Dąbrowskiego NSZZ "S", któ-
ry udostępnił pomieszczenia BT w
celu przeszkolenia uczestników Ple-
neru. W siedzibie gliwickiego BT
prezentowana jest również wysta-
wa fotograficzna przygotowana
przez uczniów Społecznej Szkoły.
Ponadto ZR udostępnił organizato-
rom duży namiot, w którym znaj-
duje się baza Pleneru.

***
Gliwickie BT informuje, że

zgodnie z artykułem 162 §1 usta-
wy z 27 lipca 2001 r. Prawo o
Ustroju Sądów Powszechnych or-
ganizacje związkowe mają prawo
do zgłaszania kandydatów na ław-
ników. W siedzibie Biura można
odebrać kartę zgłoszeniową kandy-
data na ławnika sądu rejonowego i
okręgowego na nową kadencję, do
orzekania z zakresu prawa pracy i
ubezpieczeń społecznych. Wypeł-
nioną kartę zgłoszeniową należy
dostarczyć do BT do 18 czerwca.

***
BT w Gliwicach zwraca się z

prośbą o kontakt do osób zaintere-
sowanych przynależnością do
NSZZ "S", które nie mają możli-
wości przystąpienia do Związku w
swoim zakładzie pracy.

BT  Pszczyna
19 maja w Gałkowicach odbył się

cykliczny festyn organizowany
przez firmę EKO-JAS z Żor. W tym
roku współorganizatorem festynu
była "Solidarność", która powstała
w Zakładzie w styczniu. Na festy-
nie bawili się pracownicy wraz z
rodzinami. Chętnie uczestniczyli w
rozmaitych konkursach. Na zakoń-
czenie imprezy rozegrano mecz pił-
ki nożnej o puchar "Solidarności".
Naprzeciw siebie stanęły drużyny
reprezentujące pracowników doło-
wych i pracowników powierzchni.
Puchar zdobyli ci pierwsi.

***
24 maja w siedzibie pszczyńskie-

go BT odbyło się cykliczne spotka-
nie przedstawicieli organizacji
związkowych z obszaru działania
Biura. W spotkaniu udział wzięli
członek Prezydium ZR Mirosław
Truchan i szef Biura Ewidencji
Związkowej Jerzy Półtorak, spe-
cjalista do spraw dotyczących ZUS.

BT Tarnowskie Góry
Terenowa Sekcja Problemowa

NSZZ "S" Powiatu Tarnogórskie-
go zaprasza do odwiedzenia swo-
jej strony internetowej: www.soli-
darnosc.zamiast.net.

BT Zawiercie
W najbliższy piątek (1 czerwca)

w samo południe rozpocznie się
Walne Zabranie Delegatów zawier-
ciańskiej "Solidarności" Ochrony
Zdrowia, podczas którego powięk-
szony zostanie skład władz tej mię-
dzyzakładowej komisji. W jego
skład wejdą reprezentantki spółki
Intergos, która w końcu ubiegłego
roku przejęła salowe ze Szpitala
Powiatowego oraz przedstawicie-
le z SPZOZ w Ogrodzieńcu. Ta
niewielka placówka może pochwa-
lić się rzadko spotykanym w na-
szym kraju uzwiązkowieniem - do
"S" należy tam niemal trzy czwar-
te załogi!

- We władzach komisji powinny
być reprezentowane wszystkie pla-
cówki, gdyż dzięki temu można
szybko reagować na problemy w
każdej z nich - mówi Małgorzata
Grabowska, przewodnicząca za-
wierciańskiej "Solidarności" Ochro-
ny Zdrowia.

MOZ "Solidarność" Ochrony
Zdrowia w Zawierciu działa w
dwóch szpitalach (w Zawierciu i
Siewierzu), trzech placówkach le-
czenia otwartego (Zawiercie,
Ogrodzieniec, Poręba) oraz wspo-
minanej już spółce Intergos, mają-
cej centralę w... Bielsku-Białej.

***
Związkowcy z oświatowej "So-

lidarności" w Zawierciu nie przy-
łączyli się do strajku zorganizowa-
nego przez ZNP. Ich zdaniem ko-
niecznych zmian systemowych nie
osiąga się w ten sposób, a już na
pewno nauczycielki protest nie
powinien odbywać się kosztem
procesu dydaktycznego.

- Zamiast organizować krucjatę
przeciwko nielubianemu ministro-
wi lepiej negocjować podwyżki
płac z samorządami, którym pod-
legają szkoły - mówi Małgorzata
Benc, szefowa Biura Terenowego
Śląsko-Dąbrowskiej "S" w Zawier-
ciu. - I dzięki takiemu podejściu
oświatowej "Solidarności" płace
nauczycielskie wzrosły w tym roku
o 5 proc.

Należy również pamiętać, że za-
równo prezydent, jak i premier za-
powiedzieli korzystne dla pedago-
gów rozwiązanie kwestii przecho-
dzenia na wcześniejsze emerytury,
co jest jednym z podstawowych
żądań strajkujących.

(zaw)

- Chcą pracować i nie uciekną za
granicę - tłumaczą ten boom praco-
dawcy. Niedawno większość ogło-
szeń o pracę była obarczona klauzulą
"do 35 lat", a pracodawcy chcieli za-
trudniać jedynie młodych, znających
języki i koniecznie po studiach. O roz-
mowach kwalifikacyjnych w dobrej
firmie czterdziestoletni kandydat
mógł tylko pomarzyć.

- Nikt nie odpowiedział przez dwa
lata na moją ofertę - przyznaje 54-
letnia Kazimiera Wojtczak z Legni-
cy, do niedawna jeszcze bezrobotna.
- Jedyne zajęcie, jakie mogłam zna-
leźć, to opieka nad ludźmi starszymi
i schorowanymi. Ale wszystko na
czarno, bez etatu czy jakichkolwiek
składek - mówi. Ale w sierpniu ub.r.
otrzymała ofertę pracy z marketu za
1100 zł.

- Popłakałam się z radości, a panią
z urzędu pracy po rękach całowałam
z wdzięczności - opowiada Wojtczak.
Dziś cieszy się, gdy kolejne jej czter-
dziesto- i pięćdziesięcioletnie znajo-
me bez trudu otrzymują kolejne ofer-
ty zatrudnienia. Po wejściu Polski do
UE i odpływie młodych ludzi praco-
dawcy rzucili się na starszych pracow-
ników. Coraz więcej ogłoszeń o za-
trudnieniu jest skierowanych wyłącz-
nie do nich.

"Masz 50 lat? Zostań naszym
przedstawicielem handlowym" - kusi
jedna z firm. "Praca po 40-tce!" - nęci
sieć drogerii Rossmann. Firma nie
stawia żadnych wymagań, a wybra-

nym osobom oferuje zatrudnienie na
etacie, pełen zakres szkoleń i bogatą
ofertę socjalną. Dodatkowo zaznacza,
że zatrudni chętnie osoby, które dłuż-
szy czas nie pracowały. Z myślą o star-
szych pracownikach powstał nawet
serwis internetowy.

Na jaką pracę może liczyć czter-
dziestolatek? Budowlańca, kasjera,
handlowca, ochroniarza czy kierow-
cy. Ale nie tylko. - Szukamy kierow-
ników sklepów, pracowników biuro-
wych, w tym do działu logistyki, ma-
gazynierów i sprzedawców - mówi
Roman Lewandowski, rzecznik pra-
sowy Rossmann Polska. - Tylko w
tym roku do 30 nowo otwartych skle-
pów chcemy zatrudnić kilkaset osób.

Oferty "od czterdziestki w górę"
pojawiają się nawet wśród firm he-
adhunterskich. - Nadchodzi moda na
tzw. drugą karierę, a to jest korzystne
i dla pracodawców, i pracowników -
mówi Anna Buczyńska, PR Mana-
ger portalu jobpilot.pl. - Osoby star-
sze chwalą sobie stabilność pracy i
pakiet socjalny oraz atmosferę, jaką
zapewnia pracodawca. Dla nich jest
to największa wartość, którą chcą za-
chować aż do emerytury.

Według danych GUS bez pracy w
tym przedziale wiekowym może być
w Polsce ok. 1,5 mln ludzi. W IV
kwartale ub. roku stopa bezrobocia
wśród 40-latków wynosiła 8,9 proc.
a pośród 50-latków bezrobotnych
było 10,5 proc.

13,7 proc...
... tyle wynosiło w naszym kraju bezrobocie na koniec kwietnia. To był

kolejny miesiąc, w którym liczba osób bez pracy spadała - w marcu bezro-
botnych było 14,4 proc.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w koń-
cu kwietnia 2 mln 103,1 tys. osób i była niższa niż przed miesiącem o 129,4
tys. osób, czyli o 5,8 proc.  W stosunku do bezrobotnych zarejestrowanych
przed rokiem liczba ta była niższa o 600,5 tys. osób, czyli o 22,2 proc.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w stosunku do marca
2007 r. spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich wojewódz-
twach, najbardziej znaczący w zachodniopomorskim (o 7,5 proc.) i  wiel-
kopolskim (o 7,4 proc.). Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w woje-
wództwach: warmińsko- mazurskim (21,5 proc.) i zachodniopomorskim
(19,8 proc.), a najniższą w małopolskim (10,4 proc.), wielkopolskim (10,5
proc.) oraz mazowieckim (11,0 proc.). Bez prawa do zasiłku pozostawało 1
mln 817,9 tys. osób (tj. 86,4 proc. ogółu zarejestrowanych bezrobotnych).

Niestety, z danych na koniec kwietnia 2007 r. wynika, że 106 zakładów
pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 7,5 tys. pracowni-
ków, w tym z sektora publicznego - 1 tys. osób.

21 maja (Jastrzębie Zdrój). Jarosław

Zagórowski, od dwóch miesięcy
pełniący obowiązki prezesa Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej (JSW), został
wybrany jej prezesem na trzyletnią
kadencję. JSW nie miała prezesa od
5 marca, kiedy bez podania przyczyn
minister gospodarki odwołał z tej
funkcji Włodzimierza Hereźniaka.
Funkcję prezesa czasowo pełnił de-
legowany przez radę nadzorczą 37-
letni Jarosław Zagórowski, dotąd
urzędnik i doradca w resorcie gospo-
darki. On też od początku uważany
był za najpoważniejszego kandyda-
ta do fotela prezesa.

***
23 maja (Warszawa) Klub Prawa i
Sprawiedliwości podjął uchwałę, w
której upoważnił władze klubu do
przygotowania projektu ustawy
zmierzającego "do ostatecznego i
pełnego otwarcia archiwów" Insty-
tutu Pamięci Narodowej. Klub za-
apelował do innych sejmowych
ugrupowań o zbudowanie większo-
ści, dzięki której otwarcie archiwów
będzie możliwe.

***
23 maja (Warszawa). Na Zamku
Królewskim odbyła się konferencja
z okazji 25-lecia powstania Tymcza-
sowej Komisji Kordynacyjnej
NSZZ "Solidarność" - władzy dzia-
łającego wówczas w podziemiu
związku. Organizatorem obchodów
rocznicowych był marszałek sena-
tu Bogdan Borusewicz, a patronat
nad konferencją objął prezydent
Lech Kaczyński. TKK powstała w
stanie wojennym 22 kwietnia 1982
roku. Komisja wyraziła gotowość
podjęcia negocjacji z władzą po
zwolnieniu wszystkich internowa-
nych, oraz po ogłoszeniu amnestii
dla aresztowanych i skazanych. Za-
powiedziała też, że na delegalizację
Związek odpowie strajkiem gene-
ralnym. W jej składzie byli Zbi-

gniew Bujak, Bogdan Lis, Włady-

sław Frasyniuk i Władysław Har-

dek.
***

24 maja (Sewilla). Zakończył się
kongres Europejskiej Konfederacji
Związków Zawodowych. Kongres
przebiegał pod hasłem przejścia eu-
ropejskiego ruchu związkowego do
ofensywy skupiając przyszłe działa-
nia na organizowaniu pracowników,
kampanii na rzecz wzrostu płac i rów-
ności szans. Kongres przyjął uchwa-
łę w sprawie Europejskiej Karty Praw
Podstawowych domagając się włą-
czenia jej do Traktatu Unii Europej-
skiej. Kongres dokonał wyboru
władz EKZZ. Sekretarzem General-
nym został ponownie John Monks

(TUC Wielka Brytania), przewodni-
czącą zaś Wanja Lundby-Wedin

(LO Szwecja). Janusz Śniadek został
członkiem Komitetu Wykonawcze-
go i Sterującego EKZZ, a Józef Nie-

miec dostał ponownie mandat sekre-
tarza konfederalnego.

***
26 maja (Polska). Idą chyba lepsze
czasy dla śląskiego futbolu. Górnik
Zabrze i Odra Wodzisław utrzyma-
ły się w ekstraklasie, a w przyszłym
sezonie na pewno dołączy do nich
Ruch Chorzów, który na dwie ko-
lejki przed zakończeniem rozgry-
wek zapewnił sobie awans. Szanse
na powrót do ekstraklasy mają też
Zagłębie Sosnowiec i Polonia By-
tom.  Do drugiej ligi wszedł GKS
Jastrzębie, którego prezesem jest ...
Joachim Langer, członek Zarządu
Regionu. Gratulujemy!

Mężczyzna to mocny człowiek. Mówi się dzisiaj czasem, że

jest deficyt mocnych ludzi, mężczyzn. Trzeba ludzi zdol-

nych do ryzyka, do zmiany, do podjęcia wyzwań, do mocnej

ekspansji, do odwagi. Bracia, mężczyzn trzeba!

Bp Edward Dajczak w homilii wygłoszonej podczas Piel-
grzymki Mężczyzn i Młodzieńców do Piekar Śląskich

Praca zaczyna się

po czterdziestce
(Metro, Dariusz Brzostek, 25 maja 2007 r.)

Podziękowanie
Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w "FAZOS" S.A. składa

serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji:
"Pomoc dla Oliwii".

W szczególny sposób dziękujemy Zarządowi "FAZOS" S.A., KZ
NSZZ "S" ZUS Tarnowskie Góry, ZOZ NSZZ "S" Tagor, POZ NSZZ
"S" Nitroerg S.A., firmie Remondis, wszystkim tym, którzy przeka-
zali 1 proc. swego podatku oraz pracownikom Fazosu, którzy uczest-
niczyli w zbiórce pieniędzy.

Za KZ NSZZ "S" w "FAZOS" S.A.

Dariusz Warda
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Drugi tydzień ogólnopolskie-
go strajku lekarzy rozpoczął
się zaostrzeniem protestu.

Szpitale, które przystąpiły do akcji
nadal pracują jak na ostrym dyżurze, a

lekarze zapowiadają, że nie będą wy-
pełniać dokumentacji dla Narodowe-
go Funduszu Zdrowia. 25 maja Ogól-
nopolski Związek Zawodowy Leka-
rzy zerwał negocjacje z rządem, któ-
ry do rozmów na temat sytuacji w
służbie zdrowia zaprosił pozostałe or-
ganizacje związkowe. Zarząd Krajo-
wy OZZL zapowiedział przeprowa-
dzenie do 30 maja w szpitalach an-
kiet w sprawie gotowości lekarzy do
masowych zwolnień z pracy. Na Ślą-
sku strajkuje już 41 spośród 110 szpi-
tali.

21 maja - w dniu rozpoczęcia prote-
stu - OZZL domagał się 11 mld zło-
tych na podwyżki dla lekarzy. 22 maja
zaproponował rządowi kompromis: 1
mld na podwyżkę w tym roku, obiet-

Lekarze zaostrzyli protest

Pusta poczekalnia poradni specjalistycznej
działającej przy szpitalu w Ochojcu

Piotr Duda
- przewodniczący Śląsko-
Dąbrowskiej „Solidarności”.

Sytuacja w całej służbie zdro-
wia jest bardzo trudna, ale swoje
niezadowolenie powinna demon-
strować cała branża. Nie wyobra-
żam sobie sytuacji, w której "So-
lidarność" mogłaby rozpocząć
akcję protestacyjną i doprowadzić
do podwyżek tylko dla jednej
grupy zawodowej. Pracownicy
wszystkich szpitali mało zarabia-
ją. Więc jak panowie lekarze so-
bie to wyobrażają? Czy za dzień
lub dwa wybuchną strajki pielę-
gniarek i salowych? Z całym sza-
cunkiem dla lekarzy, ale w tej
trudnej pracy nie poradziliby so-
bie bez personelu średniego.

Przypomnę też, że w pewnym
momencie "Solidarność" wspiera-
ła akcję lekarzy, żeby wspólnie

walczyć o całą służbę zdrowia, a
teraz okazuje się, że oni załatwia-
ją podwyżki dla siebie. Nie przy-
pominam sobie akcji strajkowej
prowadzonej przez "S" w górnic-
twie, hutnictwie, szkolnictwie, czy
służbie zdrowia, na której zyskali
tylko członkowie "Solidarności".

Halina Cierpioł - przewod-
nicząca MOZ NSZZ „Soli-
darność” Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego
nr 2 w Jastrzębiu Zdroju,
który przystąpił do akcji.

Nie kwestionujemy faktu, że
podwyżki należą się, tak leka-
rzom, jak każdej grupie zawodo-
wej. Lekarze stanowią jedno
ogniwo łańcucha, jakim jest służ-
ba zdrowia. A ten łańcuch może
działać tylko wtedy, gdy wszyst-
kie ogniwa są ze sobą połączone.

- "Solidarność" nie poparła straj-
ku prowadzonego przez OZZL?

Podwyżki należą się wszystkim pra-
cownikom ochrony zdrowia. Nie mo-
żemy zgodzić się na protest w obronie
jednej grupy zawodowej. Przez kilka
lat "Solidarność" walczyła o pieniądze,
nie tylko dla Śląska, ale i dla całej Pol-
ski. 19 czerwca 2006 r. na Śląsku pod-
pisane zostało porozumienie dotyczą-
ce podwyżek, w którym uczestniczy-
ły wszystkie centrale związkowe, rów-
nież OZZL oraz prezes NFZ, minister
zdrowia i wojewoda śląski. W naszym
województwie to porozumienie obo-
wiązywało już od czerwca ub. r., w po-
zostałych od października. Do trwają-

cego obecnie strajku OZZL
przygotowywał się od wielu
miesięcy i nie chciał rozma-
wiać z innymi centralami
związkowymi uważając, że
tylko interes tej grupy powi-
nien być brany pod uwagę. O
ubiegłorocznym porozumie-
niu wszyscy zapomnieli, a
przecież podwyżki dochodzi-
ły nawet do 40 proc. Przypo-
mnę tylko, że porozumienie
zostało podpisane, ponieważ
wszystkie centrale zapowie-
działy strajk generalny na Ślą-
sku, który miał się rozpocząć na drugi
dzień
- OZZL zaostrzył protest, zapowia-

da przeprowadzenie ankiet, w
których lekarze mają wyrazić go-
towość do zwalniania się z pra-
cy. Jakie "S" podejmie działania,
jeżeli ten strajk zakończy się pod-
pisaniem porozumienia z rzą-
dem?

-  Na pewno rozpoczniemy akcję pro-
testacyjną i strajki okupacyjne w
obronie pozostałych grup zawodo-
wych. Służba zdrowia to łańcuch na-
czyń połączonych, w którym jeden od
drugiego jest zależny. Każdy zdaje
sobie sprawę, że lekarze powinni do-
stać znaczące podwyżki, ale pozosta-
ły personel nie może być pominięty.
- Pojawia się jeszcze jeden pro-

blem. Według aktualnego algo-
rytmu Śląsk w przyszłym roku
otrzyma 750 mln mniej na ochro-
nę zdrowia ...

- O te pieniądze należałoby zawal-
czyć!. To środki, nie tylko na świad-

Z  przewodniczącą Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia

NSZZ „Solidarność”, Ewą Ficą rozmawia Agnieszka Konieczny.

Pieniądze dla wszystkich

czenia medyczne, ale również na pod-
wyżki płac w naszych placówkach.
- Dziękuję za rozmowę.

Kolejnym etapem protestu może być zwalnianie się
lekarzy z pracy

24 maja - czwarty dzień straj-
ku. Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiej
Akademii Medycznej w Kato-
wicach.

To jeden z dwóch katowickich szpi-
tali, który przystąpił do akcji strajko-
wej. W poczekalni przychodni specja-
listycznej działającej przy placówce
panuje cisza. 19 specjalistycznych po-
radni nie przyjmuje pacjentów.

- Mamy kontakt telefoniczny z pa-
cjentami i ustalamy nowe terminy.
Kilku lekarzy stale jest obecnych na
terenie placówki i zabezpiecza jej dzia-
łalność na wypadek ostrych stanów.
Nie można więc mówić o zagrożeniu
życia pacjentów - mówi dyrektor po-
radni dr Urszula Kanik.

Normalnie przychodnia udziela 3,5
tys. porad w ciągu miesiąca, każdego
dnia przyjmuje ok. 200 pacjentów.

- Zawsze staramy się, by pacjenci,
którzy zwracają się do nas po raz
pierwszy byli przyjęci, jak najszybciej.

Są jednak takie poradnie, w których
na wizytę trzeba czekać kilka tygodni
np. endokrynologiczna, nefrologiczna,
reumatologiczna - dodaje dr Kanik i
podkreśla, że spowodowane strajkiem

Czekamy
na zakończenie strajku

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim uruchomiona została specjal-
na infolinia dla pacjentów. Pod numerami telefonu - 032-20-77-628
(z telefonu komórkowego) oraz 0 800 119 793 i 0 800 196 006
(z telefonu stacjonarnego) można uzyskać informacje dotyczące pla-
cówek, w których można otrzymać pomoc medyczną.

nicę stopniowego wzrostu nakładów
na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB i
ustalenie płacy lekarza - rezydenta i
stażysty na poziomie dwóch średnich
krajowych.

Agnieszka Koneczny

- Jako człowiek, pacjent jestem
pełna obaw, że za kilka lat będę

potrzebowała pomocy medycznej
moich kolegów, a ich już w Polsce
nie będzie - mówi dr Urszula Kanik

przesunięcie terminu wizyty
nie musi oznaczać wydłużenia
oczekiwania na nią - Lekarze
ustalili, że pojedynczy pacjen-
ci np. ze zdiagnozowaną cho-
robą nowotworową będą przyj-
mowani - mówi i przyznaje, że
na razie trudno oszacować stra-
ty, gdyż placówka zawsze wy-
rabia 100 proc. kontraktów.

Pani dyrektor rozumie deter-
minację lekarzy. - Jestem peł-
na obaw, że za 5, 10 czy 15 lat
będę potrzebowała pomocy
medycznej moich kolegów, a
ich już w Polsce nie będzie -
mówi dr. Kanik - Jednak jako
lekarz, pracujący od 30 lat w
zawodzie, jestem w ogromnym
dyskomforcie nie przyjmując
pacjentów z powodu strajku.

Dr Kanik od wielu lat jest związana
z "Solidarnością" i przyznaje, że ma
żal do OZZL, o to, że występuje w
imieniu jednej grupy zawodowej.

Agnieszka Konieczny

28 maja Rada Regionalnego Se-
kretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ
"S" zwróciła się do wszystkich or-
ganizacji związkowych "S" w
ochronie zdrowia o przygotowanie
się do rozpoczęcia procedury straj-
kowej w swoich zakładach pracy.

- Sygnałem do rozpoczęcia akcji
strajkowej będzie ogłoszenie przez
Rząd RP przyznania podwyżek
płac tylko jednej grupie zawodowej
- napisała Rada RSOZ. - Uważa-
my, że wzrost wynagrodzeń doty-
czyć powinien wszystkich grup za-
wodowych zatrudnionych w
Ochronie Zdrowia. Wyróżnienie
jednej grupy zawodowej spowodu-
je pogłębienie się już istniejących
konfliktów personalnych, co będzie
skutkować rozbiciem naszej bran-
ży na zakładach pracy.
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Od 11 maja w Kombinacie
Koksochemicznym „Zabrze”
S.A. trwa spór zbiorowy wsz-
częty przez zakładową „Soli-
darność”.

Związkowcy domagają się pod-
pisania nowego Układu Zbiorowe-
go Pracy i podwyższenia wynagro-
dzeń. Zabrzański kombinat należy
do spółek Skarbu Państwa, coraz
częściej pojawiają się propozycje
przyłączenia zakładu do Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej.

- Od kilku lat nie mogliśmy my-
śleć o podwyżkach, mimo że ko-
niunktura na rynku jest bardzo do-
bra - mówi Irena Przybysz, prze-
wodnicząca MOZ NSZZ "Solidar-
ność" Kombinatu Koksochemicz-
nego "Zabrze" S.A. i podkreśla, że

Obradowało Sprawozdawcze
Zakładowe Zebranie Koordyna-
cyjne Delegatów Zakładowej
Organizacji Koordynacyjnej
NSZZ „Solidarność” Kompani
Węglowej S.A.

- Niewątpliwym fenomenem
"S" Kompani Węglowej jest
uzwiązkowienie, przewyżające
ilość członków w kilku krajo-
wych regionach "S". Czy po-
zyskiwanie górników do związ-
ku jest tak proste, a może oni,
jak żadna inna grupa zawodo-
wa, rozumieją, że
przynależność do
silnej i reprezenta-
tywnej organizacji
związkowej sku-
tecznie gwarantu-
je należne im pra-
wa pracownicze?

Rzeczywiście, górni-
cza "S" jest doskonale
przygotowana mery-
torycznie m.in. do
obrony praw pracow-
ników. Górnicy do-
skonale zdają sobie
sprawę z naszej roli i
siły i dlatego chętnie
zasilają nasze szeregi.
Spółka zatrudnia 70
tys. pracowników. Bli-
sko 35 tys.z nich nale-
ży do "S".
- Gościem zebrania

był odpowiedzialny za górnic-
two wiceminister gospodarki
Krzysztof Tchórzewski. Czy
jego stosunek do "S" jest przy-
chylny?

Minister Tchórzewski był człon-
kiem "S", o czym nie omieszkał
poinformować delegatów. Oznaj-
mił również, że zawsze stara się
wychodzić naprzeciw oczekiwa-
niom organizacji związkowych. Z
naszych obserwacji wynika, że do
działalności związkowej odnosi się
z życzliwością i zrozumieniem.
Mamy nadzieję, że głos strony spo-
łecznej jest dla niego ważny.
- Przewidujecie, że bez dokapi-

talizowania Kompani z budże-
tu państwa dalsze funkcjono-
wanie koncernu nie będzie
możliwe. Czy minister jedno-
znacznie odpowiedział na py-
tanie, kiedy i w jakiej kwocie
finansowy zastrzyk od rządu
stanie się faktem?

Minister poinformował, że już
wkrótce KW będzie miała możli-
wość upłynnienia akcji, które po-
zyskała w zamian za akcje "Cie-
chu". Ich wartość szacowana jest
na ok. 900 mln zł. Kompania zna-
lazła się w zapaści i jeśli w krót-
kim czasie nie odzyska finansowej
płynności, to po prostu się "posy-
pie". W związku z tym, że płyn-
ność finansowa wynika również z

przychodów i wydatków, można
postawić pytanie o sposób zarzą-
dzania Kompanią.
- W trakcie spotkania wskazali-

ście na niepokojące zjawiska
w spółce. Które z nich zaakcen-
towaliście w szczególny spo-
sób?

- Zwróciliśmy uwagę na centra
wydobywcze, które nie spełniają
swoich zadań i źle funkcjonują. W
związku z tym opóźniane są pro-
cedury przetargowe, co oznacza
braki materiałowe w kopalniach.
Poinformowaliśmy też ministra, na

jakich zasadach sieć dealerska KW
sprzedaje węgiel. Na Górnym Ślą-
sku jest najwięcej dealerów, a w

pozostałych częściach kraju ich
brakuje. Kompania szczyci się, że
czeska firma Polske Uhli będzie
sprzedawać jej węgiel w Czechach,
gdy tymczasem wydobywany w
KW surowiec sprzedawany jest u
naszych sąsiadów z ok. 10-80 pro-
centowym upustem. To paradoks,
że węgiel eksportowany do Czech
jest tańszy od sprzedawanego w
naszym kraju.
- Czy minister przedstawił rzą-

dowy pogląd na temat ewen-
tualnej prywatyzacji kopalń?

Oświadczył, że prywatyzacja jest
konieczna ze względu na możli-
wość pozyskania środków na inwe-
stycje w górnictwie. W wyniku
uzgodnień Zespołu Trójstronnego
w rządowej "Strategii dla górnic-
twa" zostało już zapisane, że ewen-
tualna prywatyzacja kopalń może
nastąpić wyłącznie poprzez giełdę,
a pakiet większościowy musi po-
zostać w rękach Skarbu Państwa.
Ważne jest, że prywatyzacja może
być przeprowadzona dopiero w
momencie, gdy załogi górnicze
wyrażą na nią zgodę.
- Które z uchwał i stanowisk

przyjętych przez delegatów są
szczególnie ważne?

Zwłaszcza te, które dotyczą zatrud-
nienia w kopalniach. W nich dele-
gaci m.in. zobowiązują Prezydium
ZOK do wystąpienia do zarządu
spółki o podjęcie natychmiasto-
wych działań zmierzających do
uzupełnienia stanów osobowych
kopalń.
- Dziękuję za rozmowę.

w ubiegłym roku spółka wypraco-
wała 62 mln zysku. - Prowadzone
są inwestycje np. budowa baterii,
remonty - dodaje.

Rozpoczęte w zakładzie rozmo-
wy doprowadziły do przygotowa-
nia przez zarząd propozycji nowe-
go układu, które po wprowadzeniu
drobnych korekt zostały zaakcep-
towane przez Związek.

- Mam nadzieję, że w najbliż-
szych dniach układ zostanie pod-
pisany i przekazany Państwowej
Inspekcji Pracy - mówi przewod-
nicząca. - "S" stoi na stanowisku,
że podniesienie płac do poziomu
obowiązującego w innych kombi-
natach nie zachwieje sytuacji eko-
nomicznej spółki.

Agnieszka Konieczny

"Solidarność" ma młodzieżo-
wego mistrza świata kategorii ju-
nior średniej bokserskiej organi-
zacji WBC! Został nim Damian
Jonak, który w miniona sobotę
w Spodku po 10 rundach poko-
nał jednogłośnie na punkty Ro-
sjanina Michaiła Szubowa. Sę-
dziowie punktowali 95:92, 96:92
i 95:91 dla Polaka. Styl, w jakim
22-letni były pracownik kopalni
"Zabrze-Makoszowy" zdobył pas
mistrzowski był naprawdę impo-
nujący. - Pierwszy raz walczyłem
na Śląsku i to przy tak wielkiej
publiczności, więc na początku

Z Jarosławem Grzesikiem, wiceprzewodniczącym ZOK rozmawia

Beata Gajdziszewska.

Bez dokapitalizowania

Kompania się „posypie”

Spór

w kombinacie

Dwóch pracowników Huty
Szkła Gospodarczego w Za-
wierciu złożyło wypowiedze-
nia umów o pracę i to w trybie
art. 55 § 1 Kodeksu Pracy.

Innymi słowy dali oni dyscypli-
narkę pracodawcy ciężko narusza-
jącemu swoje podstawowe obo-
wiązki. Chodziło o nieterminowe
wypłacanie wynagrodzeń - obaj
miesiącami otrzymywali pensję w
formie nieregularnych zaliczek.

Postępowanie pracowników
znajduje pełne potwierdzenie w
orzecznictwie Sądu Najwyższego.
W wyroku z 2000 roku sąd stwier-
dził, że pracodawca, który nie wy-
płaca pracownikowi w terminie
całości wynagrodzenia ciężko na-
rusza swoje podstawowe obowiąz-
ki z winy umyślnej, nawet jeśli z
przyczyn niezawinionych nie uzy-
skał pieniędzy na wynagrodzenia.

- Słowem obowiązkiem praco-
dawcy jest terminowe wypłacanie
wynagrodzeń i nie ma tu żadnego
znaczenia koniunktura gospodar-
cza, ani fakt, że kontrahenci mu nie
płacą - mówi Małgorzata Benc,
szefowa zawierciańskiego Biura

Terenowego Śląsko-Dąbrowskiej
"Solidarności". - Pracodawca nie
może przerzucać na załogę ryzyka
związanego z prowadzoną przez
siebie działalnością gospodarczą.

Niestety wiele firm udaje, że
tego nie wie, a wypłacanie wyna-
grodzeń w formie "kroplówki za-
liczek" jest w naszym kraju nieste-
ty powszechne. Podobnie, jak pła-
cenie z opóźnieniem. W ten spo-
sób pracodawcy wymuszają na za-
łodze udzielenie darmowego kre-
dytu - firma korzysta z pieniędzy
od których nie musi płacić odse-
tek. Takich warunków nie oferuje
żaden bank. Problem tylko w tym,
że jest to metoda równie zgodna z
prawem co rozbój na gościńcu.

W przypadku rozwiązania przez
pracownika umowy o pracę w try-
bie art. 55 § 1 Kodeksu Pracy pra-
cownikowi przysługuje odszkodo-
wanie w wysokości wynagrodze-
nia za okres normalnego wypowie-
dzenia. Jako, że dyrekcja huty od-
szkodowania wypłacić nie zamie-
rzała, obaj pracownicy skierowali
pozwy do sądu o wypłatę należ-
nych pieniędzy.                     (zaw)

byłem trochę spięty. Szkoda, że
nie udało mi się szybko zakoń-
czyć walki, bo przecież Rosjanin
dwa razu leżał na macie - mówi
Damian Jonak. - Przeciwnik tro-
chę unikał walki, a pod koniec,
trochę dzięki mokremu ringowi,
przycisnął mnie, ale na szczęście
wszystko skończyło się po mojej
myśli.

To było zwycięstwo numer 13.
w zawodowym ringu Jonaka. Z
taką ambicją i techniką eksperci
wróżą mu świetlaną przyszłość.

Wojciech Gumułka

Zdjęcie: Tomasz Stępień

- Górnicy doskonale zdają sobie sprawę
z siły oraz roli górniczej „Solidarności”
i dlatego chętnie zasilają jej szeregi

- mówi Jarosław Grzesik Dyscyplinarka

dla pracodawcy
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Szkoła Podstawowa nr 10 w
Jastrzębiu Zdroju świętuje
35-lecie powstania.

Nauczyciele z tej szkoły to
prawdziwi kronikarze jastrzęb-
skiej "Solidarności". W ostatnich
latach dzięki ich zaangażowaniu
i ciężkiej pracy powstały opraco-
wania: "Nasza Solidarność. Rok
pierwszy" i " Nasza Solidarność.
Stan Wojenny", a także album
"Jastrzebska Solidarność 1980-
2005". Nauczyciele i uczniowie
z "dziesiątki" aktywnie włączają
się zawsze do organizacji konkur-
sów oświatowych. Zawsze moż-
na ich też spotkać 3 września pod
Pomnikiem Porozumienia Ja-
strzębskiego.

Z okazji jubileuszu do dyrek-
tora szkoły Adama Płaczka spe-
cjalny list gratulacyjny wystoso-
wał przewodniczący Zarządu Re-
gionu. "Dziękuję za staranność i
zaangażowanie, z jakimi przeka-
zujecie Waszym wychowankom

„Solidarność” Szpitala Spe-
cjalistycznego w Dąbrowie
Górniczej przystąpiła do me-
diacji z dyrekcją placówki.
Przedmiotem sporu zbioro-
wego są podwyżki wynagro-
dzeń o 20 proc. dla wszyst-
kich pracowników.

W trakcie pierwszych mediacji
związkowcy przekonywali o ko-
nieczności podwyżek płac w
szpitalu. Przedstawiciele dyrek-
cji podtrzymali stanowisko, że
obecnie szpital nie dysponuje
środkami, które mógłby przezna-
czyć na ten cel. Poinformowali,
że oczekują na rozwiązania sys-
temowe, które pozwoliłyby na
zwiększenie kosztów finanso-
wych placówki z tytułu świad-
czonych przez nią usług medycz-
nych.

- Pracodawca zaproponował

Nauczyciele, którzy do koń-
ca 2007 r. uzyskają - zgodnie
z obecnymi przepisami Kar-
ty Nauczyciela - uprawnienia
do przejścia na wcześniejsze
emerytury, będą mogli
przejść na nie również po 1
stycznia 2008 r. - wynika z
rządowego komunikatu.

Obecnie, zgodnie z ustawą
Karta Nauczyciela, nauczyciele
mogą przejść na wcześniejsze
emerytury bez względu na
wiek, jeśli mają 30 lat sta-
żu pracy, w tym 20 lat pra-
cy w oświacie lub 25 lat
stażu pracy, w tym 20 lat
w szkolnictwie specjal-
nym. Choć przepisy obo-
wiązują do końca roku, to
nauczyciele chcący sko-
rzystać z nich muszą zło-
żyć wypowiedzenie na
trzy miesiące przed po-
czątkiem nowego roku
szkolnego, czyli do koń-
ca maja.

W komunikacie rzecz-
nik prasowy rządu wyja-
śnia, że w przekazanym pod ko-
niec kwietnia do konsultacji spo-
łecznych i międzyresortowych
projekcie ustawy o emeryturach
pomostowych, zaproponowano

zmianę art. 88 Karty Nauczycie-
la, polegającą na odstąpieniu od
spełnienia do końca 2007 r. wa-
runku rozwiązania stosunku pra-
cy.

- Sądzę, że jest to odpowiedź
na wspólne wystąpienie do pre-
miera z 16 maja 2007 roku wice-
premiera Romana Giertycha i
szefa oświatowej "Solidarności"
Stefana Kubowicza - komentuje
Lesław Ordon, przewodniczący
Regionalnej Sekcji Oświaty i

Wychowania NSZZ "Solidar-
ność" Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego. - Sekcja Krajowa Oświa-
ty NSZZ "Solidarność" już od
dawna prowadzi negocjacje w

28 maja w gliwickiej fabryce
Opla przeprowadzony został
dwugodzinny strajk ostrze-
gawczy. Od godz. 13. do 14.
protestowała poranna zmiana
a od 14. do 15. popołudniowa.

Strajk to efekt fiaska zeszłoty-
godniowych mediacji, w których
brał udział Klaus Franz, prze-

wodniczący Europejskiego Forum
Pracowniczego GME. W trwają-
cym od lutego konflikcie płaco-
wym "Solidarność" domaga się
stałego comiesięcznego bonusu w
wysokości 500 zł., począwszy od
maja 2007 r.

Nie strajkują

lecz negocjują

prawdę o najnowszej historii Pol-
ski i naszego regionu. Jestem też
niezwykle wdzięczny za Waszą
pracę, jaką wkładacie w upamięt-
nienie dziejów jastrzębskiej "So-

opracowanie projektu dotyczące-
go wartościowania stanowisk.
Projekt przedstawiony zostanie
związkom zawodowym. My na-
tomiast wystąpiliśmy z wnio-
skiem do obecnej na mediacjach
wiceprezydent miasta Iwony
Krupy, by ewentualne podwyż-
ki płac objęły wszystkie grupy
zawodowe zatrudnione w pla-
cówce - informuje przewodniczą-
ca zakładowej "S" Elżbieta Żu-
chowicz.

Strony zdecydowały o zawie-
szeniu mediacji do 6 czerwca.
Wtedy też, w oparciu o solidne
przygotowanie merytoryczne,
prowadzić będą kolejne rozmo-
wy, które, jak optymistycznie
podkreśla przewodnicząca, po-
winny zakończyć się podpisa-
niem satysfakcjonującego poro-
zumienia.

Beata Gajdziszewska

Jubileusz jastrzębskiej

„dziesiątki”

Nauczyciele z SP nr 10 i kierownik BT w Jastrzębiu Zdroju
Danuta Jemioło (pierwsza z lewej)

Opel

zatrzymał się

na 2 godziny

lidarności" - napisał w liście
Piotr Duda.

wg

sprawie emerytur nauczyciel-
skich. Pierwszym krokiem jest
wydłużenie okresu przejściowe-
go o minimum rok, a nawet do
roku 2010. Potem trzeba dopro-
wadzić do utrzymania starego za-
pisu w Karcie Nauczyciela bez-
terminowo, ewentualnie z nie-
wielkimi zmianami - dodaje Or-
don.

Tymczasem na 29 maja  Zwią-
zek Nauczycielstwa Polskiego
zaplanował przeprowadzenie

ogólnopolskiej akcji straj-
kowej, od której zdecydo-
wanie odcina się oświatowa
"Solidarność" L. Ordon
wskazuje na czysto poli-
tyczne podłoże protestu .

- Ten strajk odbędzie się
w atmosferze medialnej na-
gonki na MEN. Media w
ogóle nie wspominają o do-
konaniach "Solidarności" w
kwestii nauczycielskich
emerytur. Szkoła nie tylko
uczy i wychowuje, ale spra-
wuje także opiekę nad
uczniami. Zamknięcie pla-
cówek w dniu strajku może

stanowić zagrożenie dla dzieci.
To zupełnie niepoważne działa-
nia - mówi Lesław Ordon.

ak

Mediacje

zawieszone

Kolejną turę mediacji zaplanowano w fabryce
na wtorek 29 maja

- Mediacje pokazały, że dyrek-
cji naszego zakładu nie zależy na
szybkim zakończeniu sporu zbio-
rowego - mówi szef "Solidarno-
ści" w Oplu Sławomir Ciebiera.
Jego zdaniem, kierownictwo fa-
bryki zaprzecza oczywistym fak-
tom. - Uważa, że podwyżek chce
tylko jedna czwarta załogi, bo tyle
mniej więcej osób należy do

związków zawodowych, a reszta
jest zadowolona z poziomu wyna-
grodzeń. Autor tego stwierdzenia
widać dawno nie rozmawiał z pra-
cownikami - komentuje Ciebiera.

Wojciech Gumułka
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Nie chcemy pomników Armii
Czerwonej w centrach na-
szych miast. Tak przynaj-
mniej wynika z sondy prze-
prowadzonej na naszej witry-
nie internetowej.

Tylko 30 proc odpowiadających
na ankietę umieszczoną na
www.solidarnosc-kat.pl uznało, że
pomników "chwały" radzieckiego
oręża nie należy ruszać z dotych-
czasowych miejsc. Prawie połowa
(48 proc.) jest za tym, by zostały
one przeniesione na cmentarze i
muzea socrealizmu. Pozostali in-
ternauci są bardziej radykalni. 19
proc. jest za tym, by takie pomniki
znalazły się w składnicy złomu, a
4 proc,. proponuje by wywieźć je
do Rosji...

W kolejnej sondzie umieszczonej
na naszej stronie internetowej py-

Na stronie internetowej Biblioteki Śląskiej www.bs.katowice.pl już wkrótce znajdą się rysunki z czasów stanu wojennego. Oryginały trafiły  do BŚ od osób prywatnych,
m. in. od rodziny zmarłego niedawno Zdzisława Zwoźniaka. Ok. 30 rysunków zachowało się w bardzo dobrym stanie. Mają jednak "swoje lata", więc pracownicy BŚ
zeskanowali je i już wkrótce udostępnią internautom na podstronie czytelni zbiorów specjalnych. Wiele z nich to prawdziwe unikaty. Niektóre rysowane były jeszcze
przed wprowadzeniem stanu wojennego, inne tworzono w obozach dla internowanych, jeszcze inne tuż przed przełomem 1989 roku.

Podziemna satyra na stronach Biblioteki Śląskiej

Uczestnicy Walnego Zebrania
Delegatów Regionalnej Sekcji
Hutnictwa Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego NSZZ „Soli-
darność” w przyjętym stano-
wisku sprzeciwili się podję-
tym przez rząd działaniom po-
zbawiającym pracowników
branży hutniczej uprawnień
do wcześniejszych emerytur.

Uznali, że sposób przedstawie-
nia przez rząd projektu ustawy z
27 kwietnia br. w sprawie emery-
tur pomostowych bez podstawo-
wego aktu prawnego, jakim powi-
nien być wykaz prac w warunkach
szkodliwych i w szczególnym cha-
rakterze, przy jednoczesnym po-

woływaniu się na termin, o którym
mowa w ustawie o związkach za-
wodowych, jest pogwałceniem
kryteriów konsultacji społecznych.

Delegaci zwrócili się do Sekcji
Krajowej Hutnictwa o podjęcie
zdecydowanych działań, włącznie
z akcją protestacyjną, której głów-
nym celem byłoby przeciwstawie-
nie się wprowadzeniu przez rząd
uregulowania prawnego krzyw-
dzącego branżę hutniczą.

Gośćmi WZD byli przewodni-
czący Śląsko-Dąbrowskiej "S"
Piotr Duda i jego zastępca Wła-
dysław Molęcki, którzy omówili
aktualną sytuację w regionie.

B.G.

Związkowców Krajowej Sek-
cji Pogotowia Ratunkowego
NSZZ "Solidarność" niepokoi
fakt, że niektórzy wojewodo-
wie próbują wprowadzać pry-
watne podmioty do ratownic-
twa medycznego.

Na Konwencie przewodniczą-
cych KSPR omówili sytuację w ra-
townictwie medycznym po pół-
rocznym funkcjonowaniu ustawy o
ratownictwie.

Konwent wystąpił z pismem do
premiera RP, w którym zasygnalizo-
wał niepokojące praktyki. Przewod-
niczący zwrócili się do Jarosława
Kaczyńskiego o wyznaczenie jak
najszybszego terminu spotkania z
przedstawicielem rządu RP odpowie-
dzialnym za ratownictwo medyczne.

- Uważamy, że firmy prywatne
doprowadzają do obniżenia jakości
świadczonych usług - mówi prze-
wodniczący Regionalnej Sekcji Po-
gotowia Ratunkowego NSZZ "S"
Jacek Szarek - W tych podmiotach
pogwałcone są wszelkie prawa pra-
cownicze. Zatrudnieni otrzymują
marne wynagrodzenia za pracę w
maksymalnych ilościach godzin.

Związkowcy sygnalizują rów-
nież, że do tej pory nie została
wyznaczona jednakowa w całym
kraju stawka za "dobokaretkę".
Wskazują, że uregulowanie tego
problemu pozwoliłoby ujednolicić
kontrolowanie usług ratownictwa
medycznego i wyeliminowałoby
nieuczciwe firmy prywatne.

Konwent postuluje również, by
obniżony został wiek emerytalny
pracowników ratownictwa me-
dycznego. Związkowcy z KSPR są
oburzeni propozycją Ministerstwa
Pracy dotyczącą obniżenia wieku
emerytalnego... o 5 lat, wyłącznie
wśród wyjazdowych zespołów
specjalistycznych pogotowia.

- Zgodnie z propozycją resortu 60-
letni mężczyźni mieliby ratować lu-
dzi. To prawdziwy skandal!- mówi
zbulwersowany Jacek Szarek. - W
krajach Unii Europejskiej ratownicy
medyczni pracują maksymalnie do 45
roku życia. Dlatego żądamy, by prze-
pisy ustawy o emeryturach pomosto-
wych objęły bezwzględnie wszyst-
kich członków zespołów wyjazdo-
wych ratownictwa medycznego. Do-
magamy się również obniżenia wie-
ku emerytalnego do granic obowią-
zujących w większości krajów Uni.
Jeżeli nie uda się rozwiązać tych pro-
blemów na zasadzie kompromisów,
to będziemy próbowali wyjść na uli-
cę. O sytuacji poinformowaliśmy za-
rządy regionów, które, mamy nadzie-
ję, będą wspierać nasze działania.

Beata Gajdziszewska

60-letni ratownicy
medyczni?

Przed Sądem Okręgowym w Katowicach zakończyły się już
mowy końcowe w trzecim procesie przeciwko zomowcom, któ-
rzy w grudniu 1981 r. pacyfikowali kopalnie „Wujek” i „Manifest
Lipcowy”. Jako ostatni mowy wygłosili dwaj obrońcy i wszyscy
oskarżeni. Żaden z nich nie przyznał się do winy. Ogłoszenie
wyroku nastąpi 31 maja.

Hutnicy chcą

wcześniejszych emerytur

Radzieckie pomniki
do muzeów

tamy, czy popierają Państwo postu-
laty i formę protestu lekarzy.     wg
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BHP

Helena Cioch, Specjalista ds. BHP Zarządu Regionu

Komisja Krajowa NSZZ "So-
lidarność" uruchomiła infoli-
nię, której celem jest pomoc
pracownikom doświadczają-
cym złych praktyk pracodaw-
ców lub też potrzebującym
pomocy w negocjacjach swo-
ich warunków zatrudnienia.

Infolinia którą obsługują eksperci z
zakresu prawa i ekonomii, działa w ra-
mach Ogólnopolskiej Kam-
panii Społecznej "Niskie
płace barierą rozwoju Pol-
ski". Eksperci NSZZ Soli-
darność czekają w każdy
wtorek i czwartek od 24
maja do 28 czerwca, w go-
dzinach od 12.00 do 14.00.
Pod gdańskim numerem te-
lefonu 0-58 308 43 31, do dyspozycji
zainteresowanych osób będą zawsze
prawnik oraz ekonomista. Porady eks-
pertów mają pomóc pracownikom
głównie w rozwiązaniu bieżących pro-
blemów związanych z zatrudnieniem
oraz wyjaśnieniu zawiłości prawnych.

- Coraz więcej grup zawodowych
wyraża swoje niezadowolenie z powo-
du zbyt niskich płac. Wielu pracowni-
ków ciągle ma poczucie bezsilności wo-
bec nieuczciwych praktyk niektórych
pracodawców. Rozwiązaniem wielu
tych problemów jest organizowanie się
pracowników w związek zawodowy.
Mamy nadzieję, że rzetelne informacje
pomogą rozwiązać przynajmniej nie-
które problemy i spowodują, że niepra-

widłowości w relacjach pra-
codawca - pracownik nie
będą narastać - mówi Janusz
Śniadek, przewodniczący
NSZZ "Solidarność".

Pomimo wzrostu gospo-
darczego, płace nie rosną tak
szybko, jak można by się
spodziewać, a pracownicy

nadal doświadczają złych praktyk pra-
codawców. Jednocześnie, świadomi
rozwoju firm, które ich zatrudniają, do-
tkliwiej odczuwają swoje niskie zarob-
ki. Dlatego domagają się wyższych płac.
Ogólnopolskie badania przeprowadzo-
ne w ramach kampanii, na grupie re-

Dużo kontrowersji budzi zapis w no-
wej ustawie o Państwowej Inspekcji
Pracy pozwalający inspektorom kon-
trolować wszystkich zatrudnionych, a
więc nie tylko na podstawie stosunku
pracy. Czyli, jak zatrudnię malarza do
pomalowania swojego mieszkania, to
mogę liczyć się z kontrolą PIP? Nie
jest to pewna przesada?

To jest dobry zapis, bo przepisy bhp
dotyczą różnych pracujących (nie tyl-
ko pracowników) i widać to przecież
w kodeksie pracy. Trzeba było więc dać
inspektorom możliwość wydawania
nakazów w przypadku stwierdzenia nie-
prawidłowości w ramach zatrudnienia
niepracowniczego. Pewnym novum, co
do którego też nie można mieć wątpli-
wości, jest nałożenie na pracodawców
obowiązku zapewnienia bezpieczeń-
stwa pracy osobom, które na terenie
zakładu wykonują pracę w ramach sa-
mozatrudnienia.
A czy nie jest to nadmierna ingerencja
w swobodę umów cywilnych?

Zdrowie i bezpieczeństwo osób wy-
konujących pracę nie jest sprawą pry-
watną. Ten pogląd znajduje odzwier-
ciedlenie w prawie międzynarodowym,
w tym w dyrektywach unijnych. To jest
sprawa publiczna i państwo nie może
dopuścić, żeby praca była wykonywa-
na z narażeniem życia i zdrowia. Trud-
no wracać do dziewiętnastowiecznego
modelu, w którym - mówiąc najogól-
niej - to pracownik odpowiadał za wy-
padek, któremu uległ, bo przecież wie-
dział, co mu grozi i powinien był uwa-
żać. Zresztą, konstytucja mówi, że wa-
runki pracy znajdują się pod kontrolą
państwa.
Więc co z tym malarzem? Inspektor
będzie mógł wejść do mojego miesz-
kania i sprawdzić, czy zapewniam za-
trudnionemu bhp?

Nie, inspektor pracy kontroluje w
zakładzie i nie ma żadnego tytułu do
wejścia do prywatnego mieszkania.
Kontrole PIP dotyczą pracodawców.
W opinii o ustawie o PIP, którą przy-

gotował pan dla Senatu, krytykuje pan
przyznanie PIP kontroli legalności za-
trudnienia.

Nie należy mnożyć bytów ponad
potrzebę. Skoro się kontroluje legalność
zatrudnienia, to trzeba mieć odpowied-
nie środki do usunięcia nieprawidłowo-
ści. A te pozostaną w ręku wojewody,
który wydaje decyzje z tego zakresu.
Inspektor po stwierdzeniu nieprawidło-
wości i tak będzie musiał zawiadomić
wojewodę. Może to zrobić i bez wpro-
wadzonych przez ustawę uprawnień,
gdyż każdy organ administracji, który
stwierdzi naruszenie prawa, powinien
zawiadomić inny, właściwy organ.
Przejście pracowników zajmujących się
w urzędach wojewódzkich kontrolą le-
galności zatrudnienia do PIP spowodo-
wało rozdzielenie jednorodnej kompe-
tencji na kilka organów. Jeden będzie
kontrolował, a drugi wydawał decyzje.

Pełna treść wywiadu w ostatnim nu-
merze miesięcznika Atest.

Od 1 kwietnia 2007 r. obowią-
zują nowe stawki jednorazowych
odszkodowań z tytułu wypadku
przy pracy lub choroby zawodo-
wej. Czas ich stosowania określo-
no do 31 marca 2008 r. (Obwiesz-

Nowe stawki

jednorazowych

odszkodowań

Rozmowa z dr. Jackiem Skoczyńskim z Katedry Prawa Pracy Wydziału Prawa

i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspertem parlamentarnym.

Nowa ustawa potrzebna, ale nie taka

prezentatywnej 1004-osobowej dowo-
dzą, że aż 44% badanych jest przeko-
nanych, że pracodawcy po prostu nie
chcą dzielić się wspólnie wypracowa-
nym zyskiem firmy. Drażliwa jest tak-
że ogromna dysproporcja w zarobkach.

Dział Informacji KK

Infolinia dla pracowników

Ogólnopolska Kampania Spo-
łeczna "Niskie płace barierą rozwo-
ju Polski", której inicjatorem jest
NSZZ Solidarność ma na celu po-
prawę warunków płacowych pra-
cowników dzięki promocji idei dia-
logu i solidarności społecznej. Or-
ganizatorzy kampanii poprzez dzia-
łania edukacyjne chcą zwrócić uwa-
gę polskiej opinii publicznej na fakt,
iż niskie płace w Polsce przyczynia-
ją się do braku rozwoju gospodar-
czego kraju oraz pogłębiają emigra-
cję polskiej ludności. Eksperci kam-
panii chcą również rozpocząć pu-
bliczną debatę na temat przyczyn
różnic w zarobkach Polaków i Eu-
ropejczyków.

Za każdy procent stałego lub długotrwałego
uszczerbku na zdrowiu

Za każdy procent stałego lub długotrwałego
uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego
uszczerbku co najmniej o 10 pkt. procentowych

Z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pra-
cy i niezdolności do samodzielnej egzystencji ubez-
pieczonego

Z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pra-
cy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty

Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnio-
ny jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpie-
czonego lub rencisty

Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnio-
ny jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego
lub rencisty inny niż małżonek bądź dziecko

Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni
da równocześnie małżonek i 1 lub więcej dzieci
zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 8.670
zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przy-
sługującego na każde z tych dzieci

Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnio-
nych jest równocześnie 2 lub więcej dzieci zmar-
łego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 8.650 zł. z
tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysłu-
gującego na drugie i każde następne dziecko

Gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego
odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni
członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego
bądź rencisty, każdemu z nich niezależnie od od-
szkodowania przysługującego małżonkowi lub
dzieciom

Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni
są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub
dzieci ubezpieczonego bądź rencisty, i 8.670 zł. z
tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysłu-
gującego na drugiego oraz każdego następnego
uprawnionego

495 zł.

495 zł.

8. 670 zł.

8. 670 zł.

44.590 zł.

22.295 zł

44.590 zł.

44.590 zł.

8.670 zł.

22.295 zł.

czenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 7 marca 2007 r.
w sprawie wysokości kwot jedno-
razowych odszkodowań z tytułu
wypadku przy pracy lub choroby
zawodowej M.P. nr 18, poz. 218).
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Znalezione

www sieci

W karykaturze
s³ów

Po godzinach

Nasza scena polityczna
Miota siê pan Olechowski,
Tworzy nowy Ruch.
Jest tam Hausner i Kwaœniewski
Jako ten z³y duch!

I Borowski i pan Kalisz
Te¿ w tym Ruchu s¹.
To, co kiedyœ spaskudzili
Reperowaæ chc¹.

Wiêc b³¹kaj¹ siê po Polsce
Demony sprzed lat,
G³owê ludziom zawracaj¹,
¯e chc¹ zmieniæ œwiat.

Znak czasu
W parku, na ³awce, tul¹ siê m³odzi.
A on jej szepcze: "kocham ciê szcze-
rze,
Choæ ty z Bytomia, a ja spod £odzi"
- Wszystko to dzia³o siê w ... Man-
chesterze.

PK


