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W numerze:

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” jednogłośnie zdecydowała o rozpoczęciu przy-

gotowań do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.  Protest nastąpi, jeśli do 15 sierpnia

nie zostaną wynegocjowane z rządem satysfakcjonujące nasz Związek rozwiązania.

Jesienią strajk generalny?

Rynek pracy i „Pierwsza Szychta”
Pracownicy na rynku pracy
mają coraz mocniejszą pozycję
- podkreślali uczestnicy konfe-
rencji „Pilnie zatrudnię”. Spo-
tkanie zorganizowano w Kato-
wicach w ramach programu
„Pierwsza Szychta”.

Do rozmowy o regionalnym rynku pracy zaproszono na-
ukowców, polityków, przedstawicieli ośrodków pomocy
społecznej, urzędów pracy oraz organizacji pozarządo-
wych zajmujących się pomocą osobom bezrobotnym i dys-
kryminowanym na rynku pracy.

Czytaj na stronie 4

Coś optymistycznego...
- Dziś mija rok od chwili, gdy ponow-
nie podjęłam pracę. Chcę raz jeszcze
podziękować za udzielone wsparcie w
bardzo trudnych dla mnie chwilach - taki
budujący telefon odebraliśmy niedaw-
no w redakcji.
Wszystko stało się jasne. To była pani
Alicja Kozłowska, bohaterka opubliko-

wanego przed trzema laty na łamach TŚD artykułu pt. "Po-
traktowano mnie jak przedmiot".

Czytaj na stronie 5

Słyszę chichot

komunistycznych oprawców
Teczka "Bolka" powstała po to, by
Lechowi Wałęsie uniemożliwić przy-
znanie Nagrody Nobla. Kacyki peere-
lowskie zdawały sobie sprawę z wagi
kandydatury Wałęsy i przekazywały
drogami dyplomatycznymi te materia-
ły do Sztokholmu. Przyznanie Lecho-
wi tej prestiżowej nagrody uniemożli-

wiało jego łatwą likwidację. Przecież od tej chwili cały
świat interesował się nim i ruchem, któremu przewodził.

Czytaj na stronie 7
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Krótko Liczba tygodnia... Cytat tygodnia

Napisano

Wieœci

z Biur Terenowych ZR

Czas pracy: Pracujący w handlu
będą mieli wolne w święta

Posłowie PiS planują wprowadzenie
zakazu pracy we wszystkie święta ko-
ścielne i państwowe dla pracowników
handlu. Chodzi o wszystkie święta wy-
mienione w ustawie z 18 stycznia 1951
r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. nr
4, poz. 28 z późn. zm.), czyli m.in. o
Boże Narodzenie (dwa dni), Wielkanoc
(dwa dni), Święto Niepodległości, 1 i 3
maja, Wszystkich Świętych, Nowy Rok
oraz Boże Ciało. Razem 12 dni świą-
tecznych. Dopuszczalne ma być nato-
miast wykonywanie pracy w niedziele
w placówkach handlowych, chyba że
jedno z wymienionych wcześniej świąt
wypadnie właśnie w tym dniu. (...)

Nad projektem ustawy pracowała już
nadzwyczajna sejmowa Komisja do
Spraw Zmian w Kodyfikacjach. W naj-
bliższym czasie trafi on do drugiego czy-
tania w Sejmie.

Pracodawcy: 20 mln zł kary za
łamanie praw pracowniczych

Pracodawcy zapłacą rekordowe
kary za przestępstwa popełnione wo-
bec osób zatrudnionych w firmie nie
tylko na podstawie umowy o pracę.
Jeśli pracodawca osiągnął jakiekol-
wiek korzyści dzięki łamaniu praw
osób zatrudnionych w jego firmie, na
przykład przez swojego przedstawicie-
la, to zostanie on pociągnięty do od-
powiedzialności i w stosunku do nie-
go, a nie reprezentanta, zostanie wy-
mierzona kara finansowa. Takie roz-
wiązanie przewiduje prezydencki pro-
jekt ustawy o odpowiedzialności za
czyny przeciwko prawom osób wyko-
nujących pracę zarobkową.

Warunkiem pociągnięcia pracodaw-
cy do odpowiedzialności ma być pra-
womocne skazanie wyrokiem sądu
(jego lub jego reprezentanta) za popeł-
nienie wskazanego w ustawie przestęp-
stwa lub wykroczenia. Pracodawca bę-
dzie mógł być ukarany grzywną w wy-
sokości 100 tys. zł za wykroczenie prze-
ciwko prawom osób zatrudnionych (nie
tylko na podstawie umowy o pracę). Z
kolei za przestępstwo popełnione wo-
bec takich osób sąd będzie mógł zasą-
dzić maksymalnie 20 mln zł kary.(...)
Telepraca: Nowe obowiązki i
uprawnienia telepracowników
oraz ich pracodawców

Zgodę na zatrudnienie telepracowni-
ka w przedsiębiorstwie będą musiały
wyrazić związki zawodowe. Firma nie
może też zmusić pracownika do wy-
konywania pracy w tej formie.

W porozumieniu, jakie w tej sprawie
pracodawca zawrze z organizacjami
związkowymi, muszą być uwzględnio-

ne wszelkie ustalenia, do jakich doszło
między stronami. W sytuacji, gdy u da-
nego pracodawcy nie działają związki
zawodowe, a pracodawca zamierza za-
trudniać pracowników w formie tele-
pracy, warunki jej stosowania powinien
ustalić w regulaminie, po konsultacji z
przedstawicielami pracowników.

Telepracownikami będą mogły zo-
stać zarówno nowo zatrudniane osoby,
jak i dotychczasowi pracownicy. Tym
drugim pracodawca zaproponuje zmia-
nę formy zatrudnienia, ale z inicjatywą
zmiany warunków zatrudnienia będzie
też mógł wystąpić pracownik.

Pracodawca będzie zobowiązany do
dostarczania telepracownikom niezbęd-
nego sprzętu. Ma też pokrywać koszty
związane z jego instalacją, serwisem,
eksploatacją i konserwacją. (...)

Uprawnienia rodzicielskie: Urlop
macierzyński może być dłuższy

Urlop macierzyński powinien zostać
wydłużony o dwa tygodnie. Ojciec bę-
dzie miał prawo do dłuższej nieobec-
ności w pracy w ciągu dwóch tygodni
po narodzinach dziecka.

Urlop przy pierwszym porodzie ma
wynosić 20 tygodni, 22 tygodnie przy
każdym następnym porodzie i 30 tygo-
dni w przypadku urodzenia więcej niż
jednego dziecka przy jednym porodzie
- wynika z senackiego projektu nowe-
lizacji kodeksu pracy.(...)

Na zmianach proponowanych przez
Senat skorzystają także ojcowie. W cią-
gu dwóch tygodni po urodzeniu się
dziecka przysługiwałoby im pięć, a nie
jak dotychczas, dwa dni robocze uspra-
wiedliwionej nieobecności w pracy, z
zachowaniem prawa do wynagrodze-
nia.

Ponad 6 mln...
... uczniów zakończyło w piątek 22 czerwca rok szkolny. Do szkół

dzieci i młodzież wrócą 3 września. Przez ten czas będą wypoczywać,
ale większość z nich nigdzie nie wyjedzie i wakacje spędzi w domu.

Nie dotyczy to ok. 2300 z naszego regionu, które na swój letni wypo-
czynek pojadą razem z Fundacją na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy. W tym roku Fun-
dacja wysyła swoich podopiecznych w góry i nad morze, a także na Wę-
gry i do Danii. Pierwsze turnusy rozpoczęły się już w miniony weekend.

Jakie zmiany w prawie pracy

czekają nas jeszcze w tym roku
(Gazeta Prawna, Łukasz Guza, 25 czerwca 2007 r.)

20 czerwca (Katowice) Sąd Apela-
cyjny w Katowicach zdecydował, że
były dowódca plutonu specjalnego
ZOMO Romuald Cieślak, skaza-
ny na 11 lat więzienia, pozostanie
w areszcie. Sąd odrzucił zażalenie
obrony na wcześniejszą decyzję
sądu okręgowego w tej sprawie.

***
22 czerwca (Katowice) Platformie
Obywatelskiej nie udało się odwo-
łać marszałka województwa śląskie-
go Janusza Moszyńskiego - do nie-
dawna członka tej partii. PO w ostat-
niej chwili wycofała wniosek w tej
sprawie, bo nie porozumiała się z
PiS-em i nie miała szans na prze-
głosowanie wniosku. Na sesji Sej-
miku doszło natomiast do prawdzi-
wej rzezi politycznej Prawa i Spra-
wiedliwości - Platforma, głosując
wspólnie z Lewicą i Demokratami
odwołała PiS-owskich szefów ko-
misji i wiceprzewodniczącego Sej-
miku z tej partii - Ryszarda Maje-
ra. PO i LiD chcą też zmniejszyć
marszałkowi pensję do tysiąca zło-
tych miesięcznie, co byłoby kurio-
zum w skali kraju.

***
23 czerwca (Bruksela) Po wielogo-
dzinnych negocjacjach podczas
unijnego szczytu przywódcy 27
państw uzgodnili kompromis w
sprawie podejmowania decyzji w
Radzie UE. Zgodnie z nim odłożo-
no w czasie wejście w życie konte-
stowanego przez Polskę mechani-
zmu podwójnej większości państw
(55 proc.) i obywateli (65 proc.). Eu-
rokonstytucja zakładała rok 2009.
W Brukseli postanowiono, że ma on
wejść w życie w roku 2014. Jednak
aż do 2017 każdy kraj będzie mógł
zgłosić wniosek o powtórzenie gło-
sowania metodą z traktatu z Nicei,
która jest o wiele bardziej korzyst-
na dla Polski. Jeśli będzie mniej-
szość blokująca - decyzja nie zapad-
nie.
Od 2017 roku nie będzie już możli-
wości głosowania metodą nicejską,
ale kraje będą mogły zastosować
hamulec bezpieczeństwa przewi-
dziany w tzw. kompromisie z Joani-
ny. Pozwala on na odwlekanie po-
dejmowania decyzji w Radzie przez
"rozsądny czas". Mechanizm będzie
mógł być użyty, jeśli wystąpią o to
kraje reprezentujące co najmniej 19
proc. ludności UE - tyle, ile dziś
mają np. łącznie Polska i Francja.
Eurokonstytucja zakładała pułap
26,25 proc.
- Udało nam się znacznie lepiej niż
mogłem sobie wyobrazić przed trze-
ma dniami - przyznał po szczycie
prezydent Lech Kaczyński. Podob-
nie uważa większość polskich poli-
tyków - z ustaleń podjętych w Bruk-
seli zadowolone były partie zarów-
no koalicji (poza LPR), jak i opozy-
cji.

***
25 czerwca (Warszawa). Trzy pie-
lęgniarki przebywające od 6 dni w
Kancelarii Premiera ogłosiły strajk
głodowy. Przed Kancelarią rozbi-
tych jest już 130 namiotów. Pielę-
gniarki, a także lekarze, po raz ko-
lejny odmówiły negocjacji z premie-
rem w Centrum Partnerstwa Spo-
łecznego "Dialog". Stawiły się tam
tylko przedstawiciele "Solidarno-
ści". Jak stwierdził Jarosław Ka-
czyński, pokazało to, komu napraw-
dę zależy na "załatwianiu spraw spo-
łecznych, a komu na polityce". Pod-
sumowując rozmowy premier za-
pewnił, że obie strony są przeciwko
prywatyzacji szpitali. Powiedział
też, że chce, by podwyżki były dzie-
lone bez pomijania żadnej z grup
pracowników ochrony zdrowia.

BT Gliwice
Gliwickie BT zaprasza wszystkie

zainteresowane osoby na szkolenie
ogólnozwiązkowe, które odbędzie się
na przełomie lipca i sierpnia. Szkole-
nie prowadzić będą pracownicy Dzia-
łu Szkoleń ZR. Osoby zainteresowa-
ne proszone są o kontakt z Biurem.

***
"Solidarność" KWK "Budryk"

S.A. zorganizowała dla swoich człon-
ków i ich rodzin wycieczkę krajo-
znawczo-turystyczną w piękne oko-
lice Beskidu Śląskiego i Krężelki.

Dla jej uczestników przygotowa-
no wiele atrakcji m.in. zabawę przy
ognisku, występ kapeli góralskiej i
wieczorek taneczny przy świecach. A
po górskich wędrówkach każdy mógł

zadbać o odnowę biologiczną i sko-
rzystać z basenu, sauny oraz siłowni.

BT Jastrzębie Zdrój
25 czerwca związkowcy z "Soli-

darności" z zakładów działających na
obszarze BT, w których istnieją Rady
Pracowników, wzięli udział w szko-
leniu zorganizowanym dla członków
Rad Pracowników przez Instytut
Spraw Obywatelskich w Katowicach.
Warsztaty "Jesteśmy u siebie. Rady
Pracowników jako narzędzie kształ-
towania postaw obywatelskich" od-
były się w katowickim hotelu "Dia-
ment". Uczestniczyli w nim związ-
kowcy "S" będącymi członkami Rad
Pracowników m.in. w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Ja-
strzębiu Zdroju, Spółdzielni Miesz-
kaniowej "Nowa", Spółdzielni Miesz-
kaniowej "Jas-Mos", Przedsiębior-

stwa Gospodarki Wodnej i Rekulty-
wacji oraz PKM.

***
Trwa kolejny etap realizacji karty

"Grosik". Komisje dostarczają listy
członków Związku przygotowane w
formie elektronicznej.

BT Pszczyna
29 czerwca o godz. 8.00 odbędzie

się pierwsze spotkanie Terenowej
Sekcji Problemowej NSZZ "Solidar-
ność" Miasta Pszczyny i Powiatu Psz-
czyńskiego, która powołana została
15 czerwca br.

BT Zawiercie
Tradycyjnie już zawierciańska "So-

lidarność" nauczycielska oraz oddział
Akcji Katolickiej
przy parafii św. Sta-
nisława Kostki w Za-
wierciu organizują
wakacyjne kolonie
dla dzieci z najuboż-
szych rodzin. W dru-
giej połowie lipca 30
maluchów pojedzie
do Zakopanego, w
tym aż 23 dzieci wy-
poczywać będzie za

darmo. Wolontariuszami będą wszy-
scy opiekunowie, związkowcy z na-
uczycielskiej "Solidarności".

- To kolejny przykład, że z "Soli-
darnością" nierozerwalnie związana
jest zwykła ludzka solidarność pisa-
na z małej litery - mówi Małgorzata
Benc, szefowa Biura Terenowego
Śląsko-Dąbrowskiej "S" w Zawier-
ciu. - Co roku nie brakuje związkow-
ców, gotowych poświęcić dwa tygo-
dnie wakacji, aby zobaczyć uśmiech
na twarzach dzieci. Inaczej większość
z tych maluchów spędziłaby lato na
podwórkach.

W Zakopanem na kolonistów cze-
ka moc atrakcji - wycieczki autoka-
rowe i piesze, wypady na basen, za-
wody sportowe oraz zwiedzanie mu-
zeów Tatrzańskiego i Przyrody.

(zaw)

W Centrum Kultury w Kato-
wicach-Giszowcu rozegrane
zostały Mistrzostwa Polski
Górników w Skacie o Puchar
Przewodniczącego Sekreta-
riatu Górnictwa i Energetyki
NSZZ „Solidarność”.

Imprezę, w trakcie której obowią-
zuje międzynarodowy regulamin
przepisów gry w skata, rokrocznie
organizuje SGiE wraz z klubem ska-
towym "Amicus Staszic", funkcjo-
nującym przy KWK "Staszic". W
tegorocznych rozgrywkach wzięło
udział 284 zawodników.

W kategorii kobiet niekwestiono-
waną mistrzynią Polski została repre-
zentantka "Amicusa" Ewa Lubec-
ka. Za nią kolejno uplasowały się
Ilona Badura z Klubu Skatowego
"Orkan Mikołów" i Ludmiła Ol-
brycht, grająca w barwach KWK
"Wujek".

Indywidualne mistrzostwo Polski
wśród seniorów wywalczył Mariusz
Pawlas z klubu "Asy Żory I". Dru-
gie miejsce zajał Henryk Banasik z
klubu "Strzybnica", a trzecie repre-
zentant "4 Koron" Jan Gorczyca.

Najlepszym w gronie juniorów
okazał się Marcin Piątek występu-

Są duże szanse na to, by Mistrzostwa Europy w Piłce Noż-
nej Euro 2012 były rozgrywane także na Stadionie Ślą-
skim. Rozmawialiśmy o atutach aglomeracji śląskiej, być
może wcześniej te atuty nie były zbyt eksponowane.
Minister sportu Tomasz Lipiec podczas wizyty w Chorzowie

(20 czerwca)

Najlepsi skaciorze z Żor
jący w barwach klubu "Dziergowi-
ce Odrzanka". W finałowym poje-
dynku pokonał zawodnika z Żor
Grzegorza Frysza. Zdobywcą trze-
ciego miejsca jest Jakub Szeliga z
"Amicusa"

Drużynowe mistrzostwo Polski
przypadło w udziale zawodnikom z
klubu "Asy Żory I". Wicemistrzo-
stwo kraju zdobyli reprezentanci klu-
bu "Multiform II", za którymi upla-
sowała się drużyna "Szombierki
Bytom II". Nagrody drużynowe
ufundował Polski Komitet Olimpij-
ski.

Red.
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Związkowcy z Sekcji Krajowej Hutnictwa NSZZ „Solidar-
ność” i Krajowego Sekretariatu Metalowców „S” nie godzą
się na rozwiązania emerytalne zaproponowane przez rząd.
18 czerwca związkowcy z branży metalowej, zbrojeniowej i
stoczniowej zademonstrowali swoje niezadowolenie przed
Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. W ogólnopolskiej
pikiecie wzięli też udział związkowcy z naszego regionu m.in.
z Mittal Steel Poland SA, CMC Zawiercie, Celsa, Huty Bail-
don, WM Dziedzice W trakcie demonstracji przewodniczą-
cy Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ „S” Adam
Ditmer przekazał na ręce Minister Pracy i Polityki Społecz-
nej Anny Kalaty dwie petycje, w których branża hutnicza i
metalowa wyraziły sprzeciw wobec rządowych propozycji
dotyczących emerytur pomostowych.

Komisja Krajowa NSZZ „So-
lidarność” zdecydowała o
rozpoczęciu przygotowań do
ogólnopolskiej akcji prote-
stacyjnej.

W jednogłośnie przyjętej 20
czerwca uchwale członkowie Ko-
misji Krajowej zdecydowali o po-
wołaniu Krajowego Sztabu Prote-
stacyjnego. Komisja Krajowa upo-
ważniła Krajowy Sztab Protesta-
cyjny do przygotowania harmono-
gramu akcji protestacyjnej i jego
realizacji, jeżeli do 15 sierpnia br.
nie zostaną wynegocjowane satys-
fakcjonujące nasz Związek rozwią-
zania.

Po obradach Komisji Krajowej
odbyła się konferencja prasowa,
podczas której przewodniczący "S"
Janusz Śniadek przyznał, że taka
decyzja to wyraz "rozczarowania"
rządami Prawa i Sprawiedliwości
oraz woli "bardziej stanowczych
działań". - Nie są prawdą, co pró-
buje nam się przypisywać, mniej lub
bardziej formalne związki z PiS-em.
Owszem, ideowo jest między nami
duża zbieżność, duża bliskość, ale

tylko na tym polegająca. Nie ma
czegoś takiego, jak parasol rozpi-
nany nad jakimkolwiek ugrupowa-
niem politycznym - wyjaśnił Śnia-
dek, który podkreślił, że głównym
przesłaniem stanowiska związku
jest "obrona państwa solidarnego i
tych, którzy mają najmniej".

Komentując protest pielęgniarek
przed kancelarią premiera Śniadek
powiedział, że cały personel służ-
by zdrowia powinien otrzymać
podwyżkę płac, a nie tylko wybra-
ne z tego środowiska grupy. - Szpi-
tal to jak drużyna i wszyscy jej za-
wodnicy muszą być uwzględniani
w tych podwyżkach. (...) Popiera-
my dziś postulaty płacowe całej
służby zdrowia, ale trzeba też po-
wiedzieć jasno i twardo, że jeśli
lekarze mówią, że poziom wyna-
grodzeń obraża ich godność, to
zapewniam państwa, że jest w Pol-
sce, zwłaszcza w sferze budżeto-
wej, bardzo wiele grup zawodo-
wych, u których poziom wynagro-
dzeń obraża ich godność w stop-
niu znacznie większym - oświad-
czył Śniadek.
Dział Informacji KK, onet.pl, wg

1. Wobec braku realizacji postu-
latów NSZZ "Solidarność" do-
tyczących:
– uwzględnienia realnego

wzrostu płacy minimalnej
co najmniej do 42 proc. pła-
cy przeciętnej w roku 2008
z jednoczesnym określe-
niem "ścieżki" wzrostu pła-
cy minimalnej do 60 proc.
płacy przeciętnej;

– ustalenia przyszłorocznych
wskaźników wzrostu płac w
sferze budżetowej na pozio-
mie co najmniej 10 proc.;

– uchylenia ustawy o negocja-
cyjnym wskaźniku wzrostu

wynagrodzeń w sferze przed-
siębiorstw uniemożliwiają-
cym wzrost płac w wielu za-
kładach pracy;

– przyjęcia kryteriów medycz-
nych w rozwiązaniach usta-
wowych dotyczących emery-
tur dla pracowników pracują-
cych w warunkach szczegól-
nych bądź o szczególnym
charakterze;

– porozumień zawartych z
NSZZ "Solidarność" w ostat-
nich miesiącach;

Komisja Krajowa postanawia
rozpocząć przygotowania do ogól-
nozwiązkowych akcji protestacyj-

nych i powołuje w tym celu Kra-
jowy Sztab Protestacyjny.
2. Komisja Krajowa upoważnia

Krajowy Sztab Protestacyjny do
przygotowania harmonogramu
akcji protestacyjnej i jego reali-
zacji, jeżeli do 15 sierpnia br. nie
zostaną wynegocjowane satys-
fakcjonujące nasz Związek roz-
wiązania.

3. Komisja Krajowa podkreśla, że
dotychczasowe propozycje stro-
ny rządowej w zakresie wymie-
nionych postulatów Związku nie
tylko stoją w rażącej sprzeczno-
ści z ideą "państwa solidarnego",
ale potęgują rozwarstwienie spo-

łeczne, sprzyjają dumpingowe-
mu zatrudnieniu i emigracji za-
robkowej. Wobec wzrastających
- także w wyniku akcji Związku
- wynagrodzeń w sferach poza-
budżetowych, "oszczędzanie" na
tych, którzy świadczą swoistą
służbę publiczną jest szczególnie
groźne i stanowi zaprzeczenie
fundamentalnej dla nas zasady -
"nigdy jeden przeciwko drugie-
mu".

4. Komisja Krajowa wzywa rząd
do realizacji zawieranych poro-
zumień z przedstawicielami
Krajowych Sekretariatów i Sek-
cji Branżowych naszego Związ-

ku, w tym z Krajowym Sekre-
tariatem Ochrony Zdrowia
NSZZ "Solidarność". Ich reali-
zacja oraz odstąpienie od rzą-
dowego projektu ustawy o
emeryturach pomostowych -
to zasadniczy sprawdzian wia-
rygodności tego rządu i jego
woli prowadzenia rzeczywi-
stego, a nie pozorowanego dia-
logu.

5. Od realizacji naszych postula-
tów Komisja Krajowa uzależ-
nia dalszy udział przedstawi-
cieli Związku w pracach nad
"Umową Społeczną".

Uchwała Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nr 12/07
w sprawie bieżącej sytuacji w kraju

Jesienią
strajk generalny? - Jest Pan zaskoczony, że Komi-

sja Krajowa podjęła decyzję o

rozpoczęciu przygotowań do

ogólnopolskiego protestu?

Piotr Duda, przewodniczący
Śląsko-Dąbrowskiej
„Solidarności”:
Jestem zaskoczony, że tak późno.
Trzeba to było zrobić wcześniej, bo
związkowi zaczyna zagrażać dez-
organizacja. Są jasne postulaty na
szczeblu krajowym i trzeba o nie
walczyć. W uchwale początkowo
planowano, aby protest odbywał
się tylko w niektórych miastach.

Nie wyraziliśmy na to zgody, ak-
cja musi być ogólnopolska. Zmie-
niliśmy też w uchwale kolejność
postulatów, bo uważam, że naj-

istotniejsze jest żądanie realnego
wzrostu płacy minimalnej.

Nie ma dialogu

Ponad dwie trzecie odpowia-
dających na naszą sondę in-
ternetową jest zdania, że
wcześniejsze emerytury przy-
znawane być powinny na
podstawie kryterium medycz-
nego. Co czwarty internauta
jest zdania, że te świadczenia
powinny zostać wkrótce zli-
kwidowane.

Zapraszamy do udziału w ko-
lejnej sondzie. Tym razem na
stronie www.solidarnosc-kat.pl
pytamy o to, czy w obronie praw

Przede wszystkim
kryterium medyczne!

pracowniczych, w tym prawa do
wcześniejszej emerytury, "Solidar-
ność" powinna podejmować tak ra-

dykalne akcje protestacyjne, jak
strajk generalny.

wg

- Jak taki protest może wyglą-

dać?

Nie będziemy zdradzać szczegółów.
Szczegółowy plan to zadanie szta-
bu protestacyjnego. Zaczynamy od
zawieszania udziału "Solidarności"
przy pracach nad umową społecz-
ną. Jeśli do 15 sierpnia nie porozu-
miemy się z rządem, to przystąpi-
my do dalszych działań. Na pewno
wtedy odbyłaby się duża demon-
stracja w Warszawie, w której - jako
Śląsko-Dąbrowska "S" - na pewno
weźmiemy licznie udział.
- Spodziewał się Pan, że dojdzie

do takiego napięcia na linii

"Solidarność" - rząd?

Nie ma dialogu, jest bałagan .Rząd
wybiórczo rozmawia z niektórymi
branżami, a równocześnie minister
Kalata robi co chce z projektem
dotyczącym wcześniejszych eme-
rytur.

Rozmawiał Wojciech Gumułka
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Pracownicy na rynku pracy
mają coraz mocniejszą pozy-
cję - podkreślali uczestnicy
konferencji „Pilnie zatrudnię”.
Spotkanie zorganizowano w
Katowicach w ramach progra-
mu „Pierwsza Szychta”.

Do rozmowy o regionalnym ryn-
ku pracy zaproszono naukowców,
polityków, przedstawicieli ośrod-
ków pomocy społecznej, urzędów
pracy oraz organizacji pozarządo-
wych zajmujących się pomocą oso-
bom bezrobotnym i dyskrymino-
wanym na rynku pracy. Wszyscy
podkreślali, że ostatnie dwa lata
przyniosły zupełną zmianę sytuacji
na rynku pracy.

- Nie wiadomo, ile dokładnie
osób w ostatnich latach wyjechało
z Polski do pracy zagranicę. Polity-
cy nie mają interesu, aby o tym in-
formować - mówił w swoim wystą-
pieniu prof. Romuald Jończy z
Uniwersytetu Opolskiego. - Pewne
są natomiast powody i skutki takich
wyjazdów. W większości prowadzi
do nich nie brak jakiejkolwiek pra-
cy, ale niskie zarobki. Z pewnością
zapewnienie tym ludziom wyższych
płac i innych udogodnień pozwoli-
łoby niektóre z tych osób zatrzymać.
Warto to robić, bo znacznie łatwiej
kogoś utrzymać w kraju, niż go póź-
niej skłonić do powrotu z emigracji
- mówił prof. Jończy.

Kwalifikacje w cenie
- Sytuacja na śląskim rynku pra-

cy poprawia się - podkreśla Bar-
bara Kubica z Obserwatorium
Rynku Pracy Wojewódzkiego
Urzędu Pracy. - Jako województwo
jesteśmy na czwartym miejscu w
kraju. Bezrobocie spada - w grud-
niu 2003 roku wynosiło 17,6 proc.,
teraz wynosi 11,7 proc.

Do Obserwatorium należy anali-
za naszego lokalnego rynku pracy i
tworzenie monitoringu zawodów
deficytowych. W tej chwili w na-
szym regionie najbardziej poszuki-
wani są kierowcy samochodów cię-
żarowych, budowlańcy, pracowni-
cy biurowi i przedstawiciele han-
dlowi. - To jednak nie oznacza, że
każdy w tym zawodzie znajdzie pra-
cę. Pracodawcy wciąż patrzą na
wykształcenie i konkretne kwalifi-
kacje - mówiła Barbara Kubica.

Konferencję zorganizowała Fun-
dacja Rozwoju Demokracji Lokal-
nej, która wspólnie z Izbą Rzemieśl-
niczą, Wojewódzkim Urzędem Pra-
cy i Śląsko-Dąbrowską "Solidarno-
ścią" uczestniczy w Partnerstwie na
rzecz Rozwoju "Pierwsza Szychta".
Program ma na celu stworzenie
modelu wyrównywania szans na
rynku pracy dla grup szczególnie
narażonych na wykluczenie: kobiet,
osób młodocianych i absolwentów,
osób bezrobotnych o niskim pozio-
mie wykształcenia.

- Trochę w świadomości spo-
łecznej pokutuje obraz związków
zawodowych, które nie wnoszą nic
konstruktywnego do rozwiązywa-
nia problemów rynku pracy. A
przecież to już kolejny program
temu służący, w którym jako Ślą-
sko-Dąbrowska "Solidarność" bie-
rzemy udział - mówił podczas kon-
ferencji wiceprzewodniczący Za-
rządu Regionu Ryszard Drabek.
- Ten region przeżywa problemy
związane z restrukturyzacją prze-

mysłu i naszym obowiązkiem jest
pomoc potrzebującym. "Pierwsza
Szychta" właśnie służy rozwiąza-
niu tych bolaczek - by doświadcza-
jący bezrobocia potrafili sobie po-
radzić ze swoimi problemami, a na
Śląsku powstały nowe gałęzie
usług.

Wytrwałość się opłaci
Do Śląsko-Dąbrowskiej "Soli-

darności", w ramach "Pierwszej
Szychty", należy rekrutacja uczest-
ników programu. Jak podkreślano

W największej sieci handlo-
wej, jaką po połączeniu z fir-
mą Geant jest Real Polska,
dialog z pracownikami i orga-
nizacjami związkowymi nie
istnieje. Zarząd firmy konse-
kwentnie odmawia zorganizo-
wania spotkania dotyczącego
problemów pracowniczych.

Kierownictwo sieci lekceważy
pisma związkowców odsyłając ich
do dyrektorów poszczególnych
marketów i dyrektorów regional-
nych, którzy tak naprawdę, bez
zgody warszawskiej centrali nie
mogą podjąć żadnej decyzji wią-
żącej, dotyczącej bytu pracowni-
ków.

- Pracodawca nie widzi potrze-
by spotykania się i rozmawiania z
przedstawicielami związków za-
wodowych, chociaż z dnia na dzień
przybywa spraw, które wymagają
jak najszybszego rozpoczęcia dia-
logu i są kluczowe dla przyszłości

firmy - mówi przewodnicząca Re-
gionalnej Sekcji Pracowników
Handlu NSZZ "Solidarność" i
przewodnicząca "S" w czeladzkim
Realu, Grażyna Wyczyńska.

Tematy, które związkowcy
chcieliby poruszyć z przedstawi-
cielami warszawskiej centrali to
przede wszystkim niestabilna sy-
tuacja personalna związana z du-
żym odpływem pracowników i ni-

Rynek pracy i „Pierwsza Szychta”

Real-ny dialog nie istnieje

- „Pierwsza Szychta” to szansa na rozwiązanie problemów

wielu bezrobotnych - podkreślał Ryszard Drabek

Roman Koteja - wzorowy
uczestnik pierwszej edycji pro-
gramu. Stuprocentowa frekwen-

cja, zaanga-
żowanie, pra-
cowitość i w
konsekwencji
sukces zawo-
dowy. Kiedyś
laborant foto-
graficzny, a
dziś przedsię-

biorca prowadzący własną dzia-
łalność w branży klimatyzacyj-
nej. - Trafiłem do Śląsko-Dą-
browskiej "Solidarności", potem
do Izby Rzemieślniczej. Potem 8
miesięczne szkolenie i egzamin
czeladniczy - wspomina. - I wtedy
zdecydowałem się na rozpoczęcie
własnej działalności gospodarczej.
Bo w tej branży są "poletka", które
można uprawiać bez wielkich na-
kładów finansowych. Mi udało się
zdobyć pomoc finansową od urzę-
du pracy dla osób rozpoczynają-
cych działalność gospodarczą. W
starcie w zeszłym roku pomogło mi
też gorące lato.

Józef Habura - przedsiębiorca
z branży chłodniczej z Piekar Ślą-
skich. To jeden z pracodawców,
którzy przy-
jęli na naukę
uczestników
p i e r w s z e j
edycji Pierw-
szej Szychty. -
Miałem już
kontakt z wie-
loma ucznia-
mi. W tym zawodzie, ale i w każ-
dym innym, bezwzględne są dys-
cyplina i konsekwencja - uważa
pan Józef i podkreśla, że w dzi-
siejszych czasach wielu młodych
ludzi jest przesadnie rozpieszczo-
nych, przez co nie potrafią wy-
trwać w nauce zawodu. - Niektó-
rzy rodzice są dziś tak nadopie-
kuńczy, że nie pozwalają dzie-
ciom nawet chodzić do szkoły,
żeby im się krzywda nie chciała.
Pan Roman Koteja był inny,
chciał zmienić swoje życie. Te-
raz we mnie ma anioła stróża -
zapewniał Habura.

podczas konferencji, to bardzo
trudne i odpowiedzialne zadanie.
Istotne było, by do szkoleń dopusz-
czono osoby najbardziej potrzebu-
jące, ale równocześnie takie, które
podejdą do nich odpowiedzialnie i
dotrwają do końca. Z tym bywa
różnie - szkolenia kończy tylko po-
łowa ich uczestników. - Często
walczymy z ich mentalnością. Z
rozmaitych powodów "uciekają"
nam z projektu. To przedsięwzię-
cie trochę eksperymentalne, nikt
przed nami nie przygotowywał za-
wodowo osób dorosłych, często
blisko pięćdziesięcioletnich - uwa-
ża koordynator projektu Piotr Su-

liga. Do tej pory w Polsce, w ra-
mach czeladniczego modelu przy-
gotowania do zawodu, uczyła się
tylko młodzież, najczęściej koń-
cząca szkoły zawodowe. "Pierwsza
Szychta" rozszerzyła model cze-
ladniczy również na dorosłe, dłu-
gotrwale bezrobotne osoby, o ni-
skim poziomie wykształcenia ogól-
nego. Jak mówi Piotr Suliga oso-
by, które pozostają do końca pro-
jektu i przystępują do egzaminu
czeladniczego są znacznie lepiej
przygotowane niż większość zda-
jącej go młodzieży.

Wojciech Gumułka

W imieniu Regionalnej Sek-
cji Pracowników Handlu NSZZ
"Solidarność" dziękuję wszyst-
kim strukturom branżowym
Związku, Komisjom Zakłado-
wym "S" oraz BT w Sosnowcu
za pomoc w przygotowaniu
włoskiego strajku w Święto
Bożego Ciała w handlu.

Przewodnicząca Regionalnej
Sekcji Pracowników Handlu
NSZZ "S"

Grażyna Wyczyńska

Grażyna Wyczyńska demonstruje jedno

z wielu pism, skierowanych przez „S”

do centrali firmy

skie wynagrodzenia.
Organizacje związ-
kowe coraz częściej
zadają pytanie, czy
ignorowanie tych
problemów przez
pracodawcę nie jest
celowym działa-
niem zmierzającym
do pozbycia się "sta-
rych" pracowników,
a tym samym wyeli-
minowania związ-
ków.

- Pracodawca po-
kłada nadzieję w fir-
mach zewnętrznych
i pracownikach tym-
czasowych - dodaje
Wyczyńska. - Pra-
cownicy ci są dla fir-
my wyśmienici, nie
mają żadnych praw,
o nic się nie upomną,
pracują po dziesięć
godzin dziennie i

muszą prosić o każdą przerwę i
wyjście do toalety. W stosunku do
nich nagminnie łamane jest prawo,
ale firmie przynosi to zyski.

Przewodnicząca podkreśla jed-
nak, że pracownicy z agencji tym-
czasowych też "są coraz mądrzej-
si" i sytuacje, w których po dwóch
lub trzech dniach nie przychodzą
do pracy nie należą już do rzadko-
ści.

- To również odbija się na pra-
cownikach etatowych, którzy mu-
szą zostawać po godzinach - doda-
je.

Strona społeczna jest oburzona
również postawą pracodawcy, któ-
ry bez konsultacji z pracownikami
zdecydował o zmianie firmy ubez-
pieczeniowej.

- Sami opłacamy składki, dlate-
go powinniśmy mieć prawo wybo-
ru firmy ubezpieczeniowej - mówi
Wyczyńska.

Agnieszka Konieczny
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- Dziś mija rok od chwili, gdy
ponownie podjęłam pracę.
Chcę raz jeszcze podzięko-
wać za udzielone wsparcie w
bardzo trudnych dla mnie
chwilach - taki budujący te-
lefon odebraliśmy niedawno
w redakcji.

Wszystko stało się jasne. To była
pani Alicja Kozłowska, bohater-
ka opublikowanego przed trzema
laty na łamach TŚD artykułu pt.
"Potraktowano mnie jak przed-
miot". W nim opisaliśmy poniża-
jące i upokarzające panią Alę prak-
tyki mobbingowe stosowane przez
jej zwierzchników w piekarni, w
której była zatrudniona. W rezul-
tacie straciła pracę, poważnie się
rozchorowała, ale nie straciła po-
czucia godności i wiary w to, że
prawo powinno stać po jej stronie.
W prywatnej piekarni nie funkcjo-
nowały organizacje związkowe.
Dlatego też pani Ala skontaktowa-
ła się z naszą redakcją i Śląsko-Dą-
browską "Solidarnością". Stało się
to wkrótce po rozpoczęciu przez
"S", skierowanej przeciwko mob-
bingowi akcji "Nie pozwól sobą
pomiatać". Przewodniczący Piotr
Duda bez wahania zdecydował, że
panią Alicję należy wesprzeć po-
mocą merytoryczną i prawną. W
sądzie pracy z powodzeniem repre-

zentował ją prawnik Zarządu Re-
gionu z Biura Terenowego w So-

snowcu Piotr Kisiel. Po wygranej
sprawie zaproponowaliśmy boha-
terce naszego artykułu, by opowie-
działa o jej przebiegu. Okazało się,
że pracodawca nawet w czasie
trwania procesu starał się obniżać
jej poczucie wartości. Ale werdykt
sądu był jednoznaczny. Właściciel
piekarni został zobligowany do
wypłaty na rzecz Alicji Kozłow-
skiej odszkodowania za nieprawi-
dłowo naliczane dniówki i stoso-
wany wobec niej mobbing w miej-

Sekcja Krajowa Górnictwa
Węgla Kamiennego NSZZ
„Solidarność” i inne górnicze
centrale związkowe zdecydo-
wały o podjęciu wspólnych
działań na rzecz utrzymania
uprawnień emerytalnych dla
wszystkich zatrudnionych w
warunkach szczególnych
pracowników przeróbki me-
chanicznej i wzbogacania
górnictwa naftowego, gazo-
wego, siarkowego, cynku i
ołowiu, rud miedzi i soli.

Rządowe plany związane z do-
kończeniem reformy emerytalnej
przewidują uchwalenie jeszcze w
tym roku projektów ustaw o eme-
ryturach pomostowych, emerytu-
rach kapitałowych z zakładów
ubezpieczeń emerytalnych oraz o
zmianie ustawy o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, jak również ustawy
o ubezpieczeniu społecznym z ty-
tułu wypadków przy pracy i cho-
rób zawodowych.

Górnicze centrale związkowe
domagają się utrzymania dotych-
czasowych zasad nabywania i ob-
liczania uprawnień emerytalnych
dla wszystkich pracowników prze-

róbki oraz odrzucenia wszystkich
propozycji zmian ustawowych
zmierzających do zastąpienia tych
uprawnień  emeryturami pomosto-
wymi. Takie świadczenia, w przy-
padku kobiet, wydłużałyby ich
wiek emerytalny z 50 do 55 lat lub
z 55 do 60 lat, a w przypadku męż-
czyzn z 55 do 60 lat lub z 60 do 65
lat.

- Sprzeciwiamy się, by pracow-
nicy zakładów przeróbczych, w
których panują niezwykle trudne i
uciążliwe warunki pracy, byli ob-
jęci systemem emerytur pomosto-
wych. Większość stanowisk w
przeróbce można porównać z pra-
cą na dole kopalni - mówi szef gór-
niczej "S" Dominik Kolorz.

Górnicze związki zawodowe
wystosowały w tej sprawie stano-
wisko do prezydenta RP, premie-
ra, ministra pracy i polityki spo-
łecznej i załóg górniczych, jedno-
cześnie ostrzegając, że zignorowa-
nie tego dokumentu spowoduje
podjęcie wspólnych działań prote-
stacyjno strajkowych w obronie
dotychczasowych uprawnień eme-
rytalnych pracowników przeróbki
górnictwa węglowego.

Beata Gajdziszewska

scu pracy. Tymi informacjami pani
Ala podzieliła się z nami nie kry-

jąc swojej satysfak-
cji, ale też i obaw.

- Boję się teraz no-
wej pracy - mówiła
wtedy ze łzami w
oczach - Każdy pra-
codawca na wieść o
tym, że wystąpiłam
na drogę sądową
przeciwko poprzed-
niemu, będzie się
obawiał mnie za-
trudnić. A przecież
jestem młodą osobą,
bardzo zależy mi na
tym, żeby realizować
się zawodowo.

Wówczas życzyli-
śmy pani Alicji wie-
lu pozytywnych
myśli i szczęścia,
które jak się okaza-
ło, po pewnym cza-
sie uśmiechnęło się
do niej szeroko. Rok

temu została zatrudniona w Domu
Opieki Społecznej. Z pracy jest bar-
dzo zadowolona, a o swoim nowym
pracodawcy mówi wyłącznie pozy-
tywnie.

- Chciałam dodać otuchy wszyst-
kim pracownikom szykanowanym
w miejscu zatrudnienia. Niech
mają odwagę walczyć o swoje pra-
wa i godność pracowniczą. Ja je-
stem tego najlepszym przykładem
- mówi Alicja Kozłowska.

Beata Gajdziszewska

W Wielospecjalistycznym
Szpitalu Powiatowym w Tar-
nowskich Górach związkow-
cy zakładowej „Solidarno-
ści”zorganizowali masówkę
dla pracowników.

Do takich działań sprowokowa-
li ich lekarze, którzy w ramach za-
ostrzenia swojego protestu zaprze-
stali wysyłania dokumentacji me-
dycznej do Narodowego Funduszy
Zdrowia. Tym samym pojawiła się
realna groźba, że pracownicy nie
otrzymają swoich wynagrodzeń,
ponieważ NFZ nie przekaże szpi-
talowi środków za wykonane usłu-
gi medyczne.

Oburzenia taką postawą lekarzy
nie kryją pracownicy wszystkich
grup. Twierdzą, że prowadzony
przez medyków strajk nie uderza
ani w rząd, ani w organ założyciel-
ski, lecz wyłącznie w nich samych.

- Działania podejmowane przez
Ogólnopolski Związek Zawodowy
Lekarzy w ogóle nie prowadzą do
konsolidacji środowisk medycz-
nych - mówi przewodniczący za-
kładowej "S" Jacek Szarek. -
Sprawdzają się nasze obawy, że
lekarze kierują się własnym inte-
resem i być może będą chcieli z

rozmów o podwyżkach płac wyru-
gować pozostałe grupy. Nie może
być tak, by uprzywi-
lejowana była tylko
jedna grupa zawo-
dowa.

Dlatego też związ-
kowcy z "S", chcąc
walczyć o wyższe
wynagrodzenia dla
wszystkich pozosta-
łych pracowników
szpitala, zdecydo-
wali o rozpoczęciu
akcji protestacyjnej.
Jednocześnie zapo-
czątkowali już pro-
cedury związane z
wszczęciem sporu
zbiorowego z praco-
dawcą.

Związkowcy z
OZZL niejasno tłu-
maczą, że podejmo-
wane przez lekarzy
działania narzucane
są "odgórnie". Jacek
Szarek wskazuje, że w wielu szpi-
talach w województwie śląskim le-
karze nie stosują się do tych "od-
górnych zaleceń", ponieważ nie
chcą dopuścić do skłócenia środo-
wiska medycznego.

Do końca miesiąca zarząd
Huty Szkła Gospodarczego w
Zawierciu ma złożyć w sądzie
wniosek o upadłość. Sytuacja
finansowa zawierciańskiego
producenta kryształów jest
fatalna.

Zakład jest zadłużony, a załoga
zamiast majowych pensji dostała
po 200 zł ostatniej raty wypłaty...
kwietniowej. Wynagrodzenia wy-
płacane są bowiem nie tylko w ra-
tach, ale i z miesięcznym pośli-
zgiem...

- Zarząd zlecił już napisanie
wniosku do sądu. Niestety nikt nie
potrafi nam powiedzieć, czy będzie
to upadłość likwidacyjna czy ukła-
dowa - mówi Mariusz Książek,
przewodniczący "Solidarności"
Huty Szkła Gospodarczego.

Tryb upadłości ma natomiast
ogromne znacznie dla pracowni-
ków. Upadłość likwidacyjna to w
praktyce wyprzedaż majątku nie-
wypłacalnej firmy, mająca umoż-
liwić spłacenie długów, natomiast
upadłość układowa ma na celu,
oprócz zaspokojenia wierzycieli,
także restrukturyzację przedsię-

biorstwa. Najczęściej poprzez wy-
dzielenie jego "zdrowego trzonu".

- Huta szkła powinna być objęta
układem - podkreśla Małgorzata
Benc, szefowa zawierciańskiego
Biura Terenowego Śląsko-Dą-
browskiej "S". - Szlifiernia krysz-
tałów, ręczne zdobnictwo czy pia-
skowanie to działalność, która po-
winna być dochodowa oraz pozwo-
li uratować choć część miejsc pra-
cy. I to dla rzadkich specjalistów.

Jednak w nawet w najlepszym
przypadku postępowanie układo-
we oznaczać będzie zwolnienia
grupowe wśród ponad 400-osobo-
wej, w większości żeńskiej, zało-
gi. Z myślą o umożliwianiu zagro-
żonym utratą pracy nowego zawo-
dowego startu Biuro Terenowe Ślą-
sko-Dąbrowskiej "Solidarności"
razem z Powiatowym Urzędem
Pracy w Zawierciu zamierza zor-
ganizować specjalny cykl kursów.
Na początek zostanie przeprowa-
dzana ankieta, która ma umożliwić
optymalne sformułowanie oferty
szkoleniowej. Kursy będą w cało-
ści finansowane z budżetu "pośred-
niaka".

(zaw)

Coś optymistycznego...

- Jestem najlepszym przykładem na to, że

warto walczyć o swoje prawa pracownicze

- mówi Alicja Kozłowska

Nie wykluczają
wspólnych protestów

Przygotowanie
do drugiego startu

Chcą skłócić

środowisko medyczne?
- Przed tymi medykami chylmy

czapki z głów - mówi - Natomiast

postawa przyjęta przez lekarzy z
tranogórskiego szpitala jest nie do
zaakceptowania przez "Solidar-
ność".

Beata Gajdziszewska

- Mogą sprawdzić się nasze obawy,

że lekarze z rozmów o podwyżkach płac

będą chcieli wyrugować pozostałe grupy

zawodowe - obawia się Jacek Szarek
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- Ustawa lustracyjna z 1992 r.

była chyba jedyną wspólną

inicjatywą "Solidarności" i

Unii Polityki Realnej...

To prawda. Tworzyliśmy ją do-
słownie "za pięć dziewiąta", by
zgłosić pod obrady przez zasko-
czenie. Dokument dawał podsta-
wy do przeprowadzenia pierwszej
lustracji, którą uważam za najbar-
dziej wiarygodną, bo na bazie za-
sobnego archiwum SB, którym
wówczas dysponował UOP. Ale
już wtedy archiwum poddawane
było różnym manipulacjom, a
przez kolejne lata wciąż było fał-
szowane, wciąż zacierano ślady.
Jeszcze w 1992 r. w mojej teczce
znajdowały się opatrzone nume-
rami materiały na temat prowa-
dzonych przeciwko mnie działań.
Gdy w 2006 roku otrzymałem sta-
tus pokrzywdzonego, to miałem
możliwość wglądu do swojej tecz-
ki. Okazało się, że wielu doku-
mentów brakuje, pozostały tylko
numery prowadzonych przeciwko
mnie działań. Mam dowody na to
że jeszcze po czerwcu 1992 r. nisz-
czono dokumenty.
- Jakieś szczegóły?

W 1991 r. wymazano z systemu
komputerowego ZSKO, który re-
jestrował w przeszłości agenturę
SB, informacje o pracy agentural-
nej wysokiego urzędnika pań-
stwowego. Dysponuję kopią pi-
sma podpisanego przez zastępcę
Kiszczaka, Henryka Dankow-
skiego, w którym zwracał się do
Centralnego Archiwum o przesła-
nie w trybie pilnym charaktery-
styk tajnych współpracowników,
którzy znaleźli się w składzie par-
lamentu "kontraktowego". Dan-
kowski sugerował, by zdjęto ich
z ewidencji Biura "C", ale to nie
powinno oznaczać przerwania
kontaktu. Jasno wskazał, że nale-

ży podejmować różnorodne dzia-
łania, by osoby te "były coraz sil-
niej z nimi związane i coraz bar-
dziej dyspozycyjne w realizacji
zadań". Niszczenie, w szczególno-
ści dokumentacji operacyjnej, re-
alizowane było na ogromną skalę
i objęło wszystkie wymiary i
aspekty działalności tajnych
służb. Objęło część kartotek, zbio-
ry dokumentów, a także dużą ilość
akt operacyjnych. Ze zniszczo-
nych akt wyłączane były doku-
menty o szczególnej wartości ope-
racyjnej, przede wszystkim zobo-
wiązania do współpracy, pokwi-
towania za otrzymane pieniądze,
czyli tzw. materiały kompromitu-
jące. Takie praktyki mogą świad-
czyć o chęci pozostawienia sobie
możliwości odnowienia kontaktu.
Wiem, że niektórzy politycy byli
nimi szantażowani w celu podję-
cia decyzji przynoszących niektó-
rym osobom niesamowite fortuny.
Gdy pracowałem w komisji lustra-
cyjnej, to niejednokrotnie miałem
możliwość przeglądać akta, z któ-
rych powyrywane były strony.
Były również otwarte, puste ko-
perty, wcześniej zawierające
oświadczenia o współpracy z SB.
Na kopertach pozostały tylko na-
pisy, że np. można je otworzyć w
2030 r.
- Był jakiś klucz, na podstawie

którego niszczono te informa-

cje?

Przede wszystkim likwidowano
materiały dotyczące ludzi i środo-
wisk związanych współpracą z
KGB. W następnej kolejności ma-
teriały mogące naprowadzić na
ślad wartościowego dla Moskwy
agenta, wysoko uplasowanego w
strukturach politycznych. Wg klu-
cza niszczono również dokumen-
ty szczególnie kompromitujące
dawne władze PRL i kierownic-

two MSW. Zniszczenie dokumen-
tacji nie zawsze miało na celu wy-
łącznie usunięcie pewnych infor-
macji. Podejrzewałem, że miało
też być narzędziem dezinformacji,
tworzyć wrażenie, że w Pol-
sce istniały środowiska
mniej lub bardziej
uwikłane w agentu-
ralną przeszłość.
- Jak zbiory ar-

chiwalne były

zabezpieczone?

Pierwszym posu-
nięciem nowo mia-
nowanego komen-
danta główne-

go policji Romana Huli było anu-
lowanie przepustek rezydentom
KGB, którzy do tej pory posiada-
li pełną swobodę poruszania się po
budynkach MSW oraz mieli sze-
roki dostęp do akt operacyjnych.
Pomimo tego, Sowietom udało się
zdobyć kopie Połączonego Syste-
mu Ewidencji Danych o Przeciw-
niku (PSED). W nim zawarte były
informacje o obywatelach będą-
cych w zainteresowaniu jednostek
operacyjnych państw należących
do Układu Warszawskiego. Nie
można wykluczyć, iż dostęp do
tych informacji mają teraz zagra-
niczne wywiady.

Instytut Pamięci Narodowej sporządził listę nazwisk około 500 osób pełniących obecnie ważne funkcje w życiu

publicznym, które były współpracownikami komunistycznych służb. Prezes Janusz Kurtyka powiedział, że

znajdują się niej nazwiska osób, które obecnie „kreują się bądź też występują w roli autorytetów”. Póki co,

z powodu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, nie można listy opublikować.

To nie pierwsze i pewnie nie ostatnie zamieszanie związane z tajnymi współpracownikami wywodzącymi się

z najwyższych kręgów w Polsce. Niedawno minęła 15 rocznica ujawnienia tzw. listy Macierewicza i obalenia

rządu Jana Olszewskiego. Przypomnijmy, że 28 maja 1992 roku Sejm RP uchwałą zobowiązał ministra spraw

wewnętrznych do podania pełnej informacji na temat urzędników państwowych, senatorów i posłów, sędziów,

prokuratorów, adwokatów i samorządówców, którzy w latach 1945-1990 byli współpracownikami UB i SB.

Jednym z autorów tej uchwały był poseł Alojzy Pietrzyk, członek pierwszej komisji lustracyjnej, z którym

rozmawia Beata Gajdziszewska.

Słyszę chichot

komunistycznych oprawców

- Lustracji nie udaje się zakoń-

czyć już 17 lat. Są jeszcze na

to szanse?

Pierwszą lustrację przeszedłem
jako poseł w 1992 r. i uważam ją

za najbardziej wiarygod-
ną. Żeby można było

zapoznać się z ma-
teriałami zgroma-
dzonymi w archi-
wach, trzeba było
mieć status po-
krzywdzonego i
taki dokument
otrzymałem. Te-
raz wiem, który
czerwony kacyk

i ubek po-

dejmował decyzję, żeby mnie za-
mknąć w więzieniu czy zwolnić z
pracy. Tajnych współpracowni-
ków odpuszczam, bo wiem, że są
to w większości ofiary komuni-
stycznego reżimu. Lech Wałęsa
też ma taki dokument, a publicz-
nie jest pomawiany o współpracę
z SB. W tej chwili słyszę chichot
komunistycznych oprawców, któ-
rzy śmieją się, że do takiej sytu-
acji doszło.
- Jaki zatem był sens utworze-

nia teczki TW "Bolka"?

Teczka "Bolka" powstała po to, by
Lechowi Wałęsie uniemożliwić
przyznanie Nagrody Nobla. Kacy-

ki peerelowskie zdawały sobie
sprawę z wagi kandydatury Wa-
łęsy i przekazywały drogami dy-
plomatycznymi te materiały do
Sztokholmu. Przyznanie Lechowi
tej prestiżowej nagrody uniemoż-
liwiało jego łatwą likwidację.
Przecież od tej chwili cały świat
interesował się nim i ruchem, któ-
remu przewodził. Jeżeli rzeczywi-
ście pewne materiały z teczki
"Bolka" zginęły, to byłaby to nie-
powetowana strata dla historii na-
rodu polskiego. Ja zapoznawałem
się z tymi dokumentami i wiem,
że tam zapisana została przez lu-
dzi z drugiej strony barykady, hi-
storia powstania "Solidarności" i
naszej walki o niepodległość.
Udokumentowane zostały wszyst-
kie działania operacyjne podejmo-
wane przez czynnych esbeków i
tajnych współpracowników, będą-
cych w strukturach związku.
- Pewnie wiele osób marzy o

tym, że podzieli się Pan z nimi

swoją wiedzą wyniesioną z te-

czek?

Mimo wielu nalegań, zwłaszcza
przewodniczących zarządów re-
gionów, nie wypowiadałem się na
temat czyjejś ewentualnej działal-
ności agenturalnej. Nie chciałem
być ani sędzią, ani prokuratorem.
Teraz okazuje się, że niektórzy
wyręczają IPN i inne instytucje
prawne, tylko po to, by się wza-
jemnie niszczyć. Dlatego uwa-
żam, że wszystkie materiały, któ-
rymi dysponuje IPN należy ujaw-
nić. Dokumentują ogromne brudy
i funkcjonowanie słusznie minio-
nego systemu. Tam znajdują się
materiały bardzo niewygodne dla
wielu osób, które obecnie niejed-
nokrotnie piastują ważne funkcje
publiczne.
- Dziękuję za rozmowę.
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Zofia R. z Bydgoszczy pracuje w

firmie, w której pracodawca w cią-

gu ostatnich 12 miesięcy pracy kil-

kakrotnie zmieniał wymiar etatu,  np.

z 1 na 3, itd. Pyta, czy pracodawca

po każdej zmianie wymiaru etatu

powinien przekazać informację o

zmianie warunków zatrudnienia, tj.

o zmianie wymiaru przysługującego

urlopu wypoczynkowego.

W myśl art. 29 § 3 kp pracodawca
informuje pracownika na piśmie, nie
później niż w ciągu 7 dni od dnia za-
warcia umowy o pracę o obowiązu-
jącej pracownika dobowej i tygodnio-
wej normie czasu pracy, częstotliwo-
ści wynagrodzenia za pracę, wymia-
rze przysługującego pracownikowi
urlopu wypoczynkowego, obowiązu-
jącej pracownika długości okresu wy-
powiedzenia umowy o pracę.

Zgodnie z art. 3 ustawy z 23 czerw-
ca 2006 r. o zmianie niektórych ustaw
w związku z członkostwem Polski w
Unii Europejskiej przepis art. 29 § 32
kp w brzmieniu nadanym powołaną
ustawą, nakłada na pracodawcę obo-

wiązek informowania pracownika o
zmianie jego warunków zatrudnienia,
o objęciu pracownika układem zbio-
rowym pracy, a także o zmianie ukła-
du zbiorowego pracy, którym pra-
cownik jest objęty, niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 1 miesią-
ca od dnia wejścia w życie tych zmian.
W przypadku, gdy rozwiązanie umo-
wy o pracę miałoby nastąpić przed
upływem tego terminu - nie później
niż do dnia rozwiązania umowy. Po-
informowanie pracownika o zmianie
jego warunków zatrudnienia, może
nastąpić przez pisemne wskazanie
odpowiednich przepisów prawa pra-
cy.

Pracodawca jest obowiązany zatem
informować o każdej zmianie warun-
ków zatrudnienia, o których mowa w
art. 29 § 3 kodeksu pracy. W związku
z tym, że wymiar urlopu wypoczyn-
kowego jest ściśle powiązany z wy-
miarem czasu pracy (art. 154 § 2 kp)
każdorazowa zmiana wymiaru za-
trudnienia będzie pociągała za sobą
zmianę w zakresie wymiaru urlopu
wypoczynkowego.

Ile wynosi płaca minimalna?
Jak płatne są nadgodziny?
Co robić jeśli się nie dostanie
zapłaty za pracę? Co robić w
razie wypadku przy pracy?
Te i inne problemy, pomogą
polskim pracownikom zatrud-
nionym przy pracach sezono-
wych we Francji, rozwiązać
związki zawodowe.

NSZZ "Solidarność" i francuski
związek FO (Force Ouvriere) od 20
czerwca do 19 września specjalnie

dla polskich pracowników zatrud-
nionych przy pracach sezonowych
we Francji uruchomiły telefon, pod
którym mogą oni uzyskać przydat-
ne informacje. W siedzibie Force
Ouvriere w Paryżu przez najbliż-

Komisja Krajowa NSZZ "So-
lidarność" uruchomiła serwis in-
ternetowy dla pracowników po-
szukujących pracy za granicą,
szczególnie w krajach Unii Eu-
ropejskiej. Jak piszą autorzy stro-
ny, jej celem nie jest zachęcania
polskich pracowników do wy-
jazdu za granicę. Strona ma na-
tomiast służyć udzieleniu rzetel-
nych informacji w sprawach
istotnych dla pracowników  wy-
jeżdżających do pracy do krajów
Unii Europejskiej. Serwis ma
służyć również pomocy w na-
wiązaniu kontaktów z tamtejszy-
mi organizacjami związkowymi.

 Póki co na stronie www. soli-
darnosc.org.pl/praca_ue szcze-
gółowo omówiono uwarunko-
wania zatrudnienia w Anglii,
Francji, Holandii i Irlandii. Na
stronie znajdują się też pomoc-
ne informacje o prawach pra-
cowniczych w Unii Europej-
skiej.

PPPPPrzyjaciel przy Przyjaciel przy Przyjaciel przy Przyjaciel przy Przyjaciel przy Prrrrracyacyacyacyacy
Miesiêcznik BHPMiesiêcznik BHPMiesiêcznik BHPMiesiêcznik BHPMiesiêcznik BHP

Likwidacja bezpośrednich za-
grożeń życia i zdrowia ok. 60 tys.
pracowników, wyegzekwowanie
dla blisko 220 tys. poszkodowa-
nych pracowników 140 mln zł za-
ległych należności, udzielenie za-
ległych urlopów wypoczynko-
wych 95 tys. zatrudnionym - to
tylko niektóre z efektów ubiegło-
rocznych działań Państwowej In-
spekcji Pracy. Główna Inspektor
Pracy Bożena Borys-Szopa za-
prezentowała Radzie Ochrony
Pracy sprawozdanie z działalno-
ści inspekcji w 2006 r. Jak pod-
kreśliła, PIP na coraz szerszą ska-
lę rozwija także pozakontrolne
formy działań, takie jak poradnic-
two, szkolenia i promowanie rze-
telnych pracodawców. - Obejmu-
jąc 15 marca 2006 r. stanowisko

Zmiana warunków

zatrudnienia a urlop

Pani Leokadia B. z Bielska-Bia-

łej wróciła z podróży służbowej.

Pyta, jakie przepisy regulują zwrot

kosztów podróży służbowej.

Zgodnie z art. 775 kp pracowni-
kowi wykonującemu na polecenie
pracodawcy zadania służbowe poza
miejscowością, w której znajduje się
siedziba pracodawcy lub poza stałym
miejscem pracy, przysługują należ-
ności na pokrycie kosztów związa-
nych z podróżą służbową.

Wysokość oraz warunki ustalania
należności przysługujących pracow-
nikowi, zatrudnionemu w państwo-
wej lub samorządowej  jednostce sfe-
ry budżetowej, z tytułu podróży służ-
bowej na obszarze kraju określa roz-
porządzenie ministra pracy i polity-
ki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w
sprawie wysokości oraz warunków
ustalania należności przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu w
państwowej lub samorządowej jed-
nostce sfery budżetowej z tytułu pod-
róży służbowej na obszarze kraju

(Dz.U. nr 236, poz. 1990). Warunki
wypłacania należności z tytułu pod-
róży służbowej pracownikowi za-
trudnionemu u innego pracodawcy
niż w ww. rozporządzeniu, określa
się w układzie zbiorowym pracy lub
w regulaminie wynagradzania albo
w umowie o pracę, jeżeli pracodaw-
ca nie jest objęty układem zbioro-
wym pracy lub nie jest obowiązany
do ustalenia regulaminu wynagra-
dzania.

Należy dodać, iż z tytułu podróży
służbowej przysługują pracowniko-
wi:
- diety,
- zwrot kosztów przejazdów,
- zwrot kosztów noclegów,
- ryczałt na pokrycie kosztów do-

jazdów środkami komunikacji
miejscowej,

- zwrot kosztów innych udoku-
mentowanych wydatków, okre-
ślonych przez pracodawcę, odpo-
wiednio do uzasadnionych po-
trzeb.

A. G.

Do pracy do Francji?

Zadzwoń!

Zwrot kosztów

podróży służbowej

sze trzy miesiące będzie dyżurował
i pomagał pracownikom przedsta-
wiciel "Solidarności".

- W przypadku prac sezonowych
często dochodzi do nadużyć ze
strony pracodawców. Pracownicy
mają możliwości obrony przed ta-
kimi sytuacjami organizując się w
związek zawodowy - mówi Ewa
Kędzior z NSZZ "S", która od 20
czerwca r. udziela informacji pol-
skim pracownikom.

- Zawsze przed takim wyjazdem
trzeba zasięgnąć informacji o moż-

liwości podjęcia legalnej pracy.
Można je uzyskać w urzędach pra-
cy lub na stronach internetowych
Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej - radzi Ewa Kędzior.

Informacje dotyczące pracy we

We Francji o sezonową pracę najłatwiej przy winobraniu

Francji można uzyskać pod nume-
rem telefonu: 00 33 634 49 39 75
(z Polski) i 0634 49 39 75 (z Fran-
cji), a także pisząc na maila: fran-
cja.spspoz@solidarnosc.org.pl. W
pomoc polskim pracownikom za-
angażowany jest także Sekretariat
Przemysłu Spożywczego NSZZ
"S".

Dział Informacji KK

głównego inspektora pracy zapo-
wiedziałam realizację programu,
który w skrócie określiłam 3 x S,

czyli samodzielność, specjalizacja,
skuteczność. Prezentowane dziś
wyniki naszych ubiegłorocznych

działań są rezultatem konsekwen-
cji w realizacji tych zasad - pod-
kreśla Bożena Borys-Szopa, jesz-

cze do marca zeszłego roku wice-
przewodnicząca Śląsko-Dąbrow-
skiej "S".
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www sieci

W karykaturze
s³ów
Us³yszane w autobusie
- S³ysza³eœ? Na Bia³orusi og³oszono kon-
kurs na najlepszy dowcip polityczny.
- ???
- Pierwsza nagroda - piêæ lat wiêzienia.

Pieni¹dz nie œmierdzi(?)
Pan Kwaœniewski forsy szuka,
No wiêc puka do Pinczuka.
"¯adna kasa mi nie œmierdzi!"
- Tak przynajmniej Olek twierdzi.

Okruchy sportowe
By³o to niezwykle barwne widowisko spor-
towe. Najpierw by³a zielona murawa
boiska, póŸniej bia³e i ró¿owe kostiumy
pi³karzy, nastêpnie ¿ó³te i czerwone kart-
ki, a na koniec niebieskie stroje policji.

***
Sêdziowie uznali tê bramkê stosunkiem
g³osów 2 : 1

***
- Spada nam frekwencja - biadoli³ pre-
zes klubu - po ostatnim meczu uzbierali-
œmy tylko 129 butelek.

***
Czy pocz¹tkuj¹cy szachista mo¿e ZA-
SZACHOWAÆ ca³y klub?...


