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Sejm RP przegłosował nowelizację Kodeksu pracy wprowadzającą ustawowy zakaz

pracy w placówkach handlowych w 12 dni świątecznych w roku. Związkowcy „Soli-

darności” z ulgą przyjęli zmiany w prawie. Zapowiadają jednak, że nie jest to koniec

ich dążenia do wprowadzenia pełnego zakazu handlu również w niedziele.

Stop dla handlu w święta

„Solkarta” dla Grosika
- Programu Grosik
nie da się wprowa-
dzić bez zaangażo-
wania poszczegól-
nych regionów - pod-
kreślił Mirosław Ka-
sza z Komisji Krajo-
wej na spotkaniu z

przedstawicielami Biur Terenowych Śląsko-Dąbrowskiej
„S”. - Od regionów będzie zależało, czy program będzie się
rozwijał i w jakim stopniu skorzystają z niego nasi związ-
kowcy.

Czytaj na stronie 4

W Śląsko-Dąbrowskiej
„Solidarności” trwają
szkolenia uczestników
programu Pierwsza
Szychta. Ponad 60 osób
bezrobotnych przygo-
towuje się do zawodów

fryzjera, cukiernika, kucharza i sprzedawcy. Najpierw przecho-
dzą teoretyczne szkolenia aktywizujące i zawodowe. Potem
czeka na nich pół roku praktycznej nauki zawodu w zakładach
rzemieślniczych.

Czytaj na stronie 4

Dyskryminacja

to łamanie praw ludzkich
O różnicach między mobbin-
giem a molestowaniem i mo-
ralnych aspektach dyskrymi-
nacji rozmawiali uczestniczy
konferencji "Upowszechnia-
nie norm prawa dotyczących
dyskryminacji a kształtowanie

prawidłowych relacji międzyludzkich w stosunkach pracy".
Naukowcy, związkowcy, pracodawcy oraz przedstawiciele
instytucji rynku pracy wskazywali również na prawne spo-
soby walki o prawa pracownicze.

 Czytaj na stronie 5
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Krótko Liczba tygodnia... Cytat tygodnia

Napisano

Wieœci

z Biur Terenowych ZR

Przy obecnej sytuacji w służbie zdrowia wolałbym trafić

zamiast do ewakuowanego szpitala - w którym prowadzona

jest lekarska głodówka - wprost do zakładu pogrzebowe-

go. Te przynajmniej działają jeszcze w Polsce sprawnie.

Władysław Bartoszewski, 3 lipca 2007 r.

"Solidarność" w tyskiej fabry-
ce Fiata domaga się, by minimal-
na pensja wzrosła o sto procent!
Płace mają dorównywać tym we
włoskich fabrykach koncernu.

Związkowcy stawiają sprawę
jasno: skończył się czas podwy-
żek po sto, dwieście złotych.
Chcą, aby minimalna gwaranto-
wana płaca w fabryce podskoczy-
ła do 2,8 tys. zł brutto, a więc o
sto procent! Doświadczeni robot-
nicy mają zarabiać 4-5 tys. zł, czy-
li 80 proc. więcej niż teraz. To jak
do tej pory najwyższe żądania
podwyżek w polskiej motoryzacji.

Lista z postulatami trafiła już do
zarządu Fiata Auto Poland oraz
centrali firmy w Turynie. - Są
możliwe do spełnienia. Fabryka
ma tak dużo zamówień, że pod-
wyżki uszczupliłyby zysk zaled-
wie o 15 proc. - przekonuje Raj-
mund Pollak, wiceprzewodniczą-
cy "Solidarności" w Fiacie. Doda-
je, że płace w Tychach mają do-
równać tym we włoskich fabry-
kach koncernu, gdzie wynoszą
około 1,3 tys. euro. - To i tak po-
łowę mniej niż zarabia robotnik w
Niemczech - mówi związkowiec.

Ale to nie koniec. "Solidarność"
chce też, aby dodatek za godziny
nadliczbowe wzrósł do 150 proc.
oraz domaga się uśrednienia pre-
mii wakacyjnej dla wszystkich
pracowników. Dziś dawny fun-
dusz socjalny, tzw. wczasy po gru-
szą, uzależniony jest od zarobków
i stanowiska. - Robotnik dostaje
raz w roku niewiele ponad 1000
zł, a kierownik kilka tysięcy -
mówi Pollak i dodaje, że premia
ma wynieść 3,3 tys. zł dla wszyst-
kich.

"Solidarność" do 13 lipca chce
spotkać się z całym kierownic-
twem Fiata Auto Poland. Jeżeli
postulat nie zostanie spełniony,
związek zapowiada wejście w
spór zbiorowy oraz pikiety. W
ostateczności ma dojść do strajku,
ale całkiem innego niż do tej pory.
Związek nie zamierza organizo-
wać go na własną rękę, ale poro-
zumieć się z centralami w innych
krajach, gdzie również robotnicy
domagają się podwyżek. - Będzie-
my dążyć do strajku globalnego,
by na jeden dzień stanęły wszyst-
kie fabryki Fiata na świecie - nie
ukrywają związkowcy.

Wiadomo już, że "Solidarność"
nie da się przekonać argumenta-
mi o trudnej sytuacji finansowej
Fiata. Zamówień na nowego Fia-
ta 500 jest tak dużo, że koncern
zaproponował pracownikom skró-
cenie trzytygodniowej przerwy
wakacyjnej (to przerwa technolo-
giczna, m.in. na remonty). W za-
mian chce zapłacić ekstrastawki.
- Za tydzień mamy zarobić tyle,
ile za cały miesiąc - zdradza je-
den z pracowników.

- Auta sprzedają się jak ciepłe
bułeczki, więc pracodawca wyma-
ga dużej wydajności. Będzie mu-
siał jednak za nią dobrze zapłacić.
Fiat musi wreszcie zrozumieć, że
rynek pracy w Polsce zmienił się
- nie ukrywają związkowcy.

Bogusław Cieślar, rzecznik
prasowy Fiata Auto Poland za-
pewnia, że dyrekcja koncernu do-
kładnie rozważy postulaty "Soli-
darności". Unika jednak deklara-
cji, czy pracownicy dostaną kolej-
ne podwyżki. - Będziemy o tym
rozmawiać - mówi Cieślar.

BT Pszczyna
29 czerwca odbyło się pierwsze

spotkanie członków Rady Terenowej
Sekcji Problemowej Miasta Pszczy-
ny i Powiatu Pszczyńskiego, w trak-
cie którego ukonstytuowało się pre-
zydium Rady i Komisja Rewizyjna.
Omówiono priorytetowe zadania
TSP oraz sytuację poszczególnych
zakładów pracy, z których członko-
wie "S" złożyli akces do Sekcji. Ko-
lejne spotkanie związkowców TSP
odbędzie się w sierpniu.

***
30 czerwca na terenie Klubu Spor-

towego LK Bestwinka związkowcy
"S" z czechowickiej Walcowni
"Dziedzice" S.A. zorganizowali tur-
niej piłki nożnej o puchar prezesa
zakładu, w którym udział wzięło 6

drużyn. Walcownię reprezentowały
3 zespoły: wydział przetwórstwa
miedzi, odlewnia i kadra kierowni-
cza. Drużyny związkowe z zewnątrz
wystawiły: spółka "Temer", huta
"Szopienice" i huta "Baildon". Naj-
lepsi w turnieju okazali się zawod-
nicy z Szopienic. Kolejno za nimi
uplasowały się drużyny "Temeru" i
Huty "Baidlon". Wszystkie zespoły
otrzymały pamiątkowe puchary
ufundowane przez "S".

Związkowcy z Walcowni "Dzie-
dzice" składają serdeczne podzięko-
wania za udział w turnieju kolegom
z hut "Szopienice" i "Baildon".

BT Gliwice
Od 1 do 3 sierpnia w siedzibie gli-

wickiego BT odbędzie się szkolenie
ogólnozwiązkowe. Zajęcia prowa-
dzić będą pracownicy Biura Szko-
leń ZR Jadwiga Piechocka i
Krzysztof Hus. Koszt szkolenia za
1 dzień wynosi 15 zł od osoby.
Zgłoszenia przyjmowane są do 25
lipca. Zainteresowane organizacje
związkowe proszone są o kontakt
z Biurem.

BT Zawiercie
Stanowczą reakcję zawierciańskiej

"Solidarności" Ochrony Zdrowia
wywołały informacje o mobbingu w
jednej z przychodni. Jego ofiarą pa-
dła przełożona pielęgniarek, a prze-
śladowanie nasiliło się po jej wybo-

150 tys....
... wiernych zgromadziła na Jasnej Górze jubileuszowa 15 Pielgrzym-

ka Rodziny Radia Maryja. Na mszy obecni byli premier Jarosław Ka-
czyński, wicepremierzy Roman Giertych, Przemysław Gosiewski i
Andrzej Lepper i liczni ministrowie.

Na prośbę o. Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja, wystąpił
premier Jarosław Kaczyński.

- Możecie przekazać bardzo wielu ludziom tę podstawową prawdę -
że trzeba iść do przodu ku Polsce solidarnej, rozważnie, ale jednocze-
śnie zdecydowanie - powiedział - My uczynimy wszystko, by dotrzy-
mać naszych zobowiązań, uczynimy wszystko, by Polska była silna,
dumna i suwerenna.

O. Rydzyk nawoływał, by zgromadzeni na pielgrzymce wzięli się
do "mocnej pracy na pańskiej niwie, by zachować chrześcijańską, ka-
tolicką kulturę". Uznał, że jest ona zagrożona, podobnie jak niszczona
przez wiele lat Polska. Stwierdził, że wraz z obecnym rządem dla kra-
ju wreszcie pojawiła się nadzieja.

W tyskim Fiacie

chcą zarabiać

jak we Włoszech
(Gazeta Wyborcza, Tomasz Głogowski, 2 lipca 2007 r.)

6 lipca (Kraków) Pion śledczy kra-
kowskiego oddziału IPN postawił
byłemu funkcjonariuszowi SB Ry-
szardowi C. zarzut bezprawnego
pozbawienia wolności dwójki dzia-
łaczy opozycji. Sprawa dotyczy
działaczy, którzy zostali prewencyj-
nie zatrzymani na 48 godzin 2 maja
1985 roku, tak by nie mogli wziąć
udziału w manifestacji z okazji 3
Maja.
Ryszardowi C. zarzucono dokona-
nie zbrodni komunistycznej, pole-
gającej na tym, iż będąc funkcjo-
nariuszem państwa komunistycz-
nego dopuścił się bezprawnego
pozbawienia wolności Agaty M. i
Ryszarda M.

***
7 lipca (Warszawa) Po sześciu
dniach protestu głodowego zasła-
bła jedna z pielęgniarek, a kolejne
dwie musiały go przerwać po kon-
sultacji z lekarzem. ZZPiP zdecy-
dował o zawieszeniu głodówki. Na
10 lipca zapowiedziano rozmowy
związkowców służby zdrowia z
rządem. Przed kancelarią premiera
protestuje ok. 700 osób.

***
7 lipca (Warszawa) Polska przygo-
towuje żołnierzy na kolejną, X
zmianę Polskiego Kontyngentu
Wojskowego w Iraku. Powodem
tych działań nie są żadne decyzje,
ale potrzeba gotowości, gdyby ta-
kie decyzje zapadły - powiedział
minister obrony narodowej Alek-
sander Szczygło podczas pożegna-
nia na lotnisku wojskowym w pod-
krakowskich Balicach pierwszej
tury żołnierzy IX zmiany. - Przy-
gotowujemy żołnierzy na kolejną,
X zmianę - nie dlatego że przewi-
dujemy, że może być X zmiana, tyl-
ko dlatego, że jako Ministerstwo
Obrony Narodowej musimy być
przygotowani na każdą decyzję,
jaką podejmie na wniosek Rady
Ministrów prezydent - powiedział
minister Szczygło dziennikarzom.

***
8 lipca (Lublin) Walka nie może
być ważniejsza od solidarności -
mówił arcybiskup Józef Życiński
podczas nabożeństwa w 27-mą
rocznicę Lubelskiego Lipca. Uro-
czystości upamiętniające strajki
robotników z 1980 roku odbyły się
w Lublinie i Świdniku. - Walka i
szukanie wrogów to przejaw komu-
nizmu i frustracji - mówił metro-
polita do zgromadzonych na mszy
świętej w Świdniku. Arcybiskup
uważa, że dziś zamiast solidarno-
ści widać narastający konflikt. - Re-
formatorzy chorzy z nienawiści na-
rzucają siłą swoje racje i przekona-
nia, traktując innych ludzi jak wro-
gów. To nie ma nic wspólnego z
ideałami, o które walczyli robotni-
cy 27 lat temu - dodał arcybiskup.

***
8 lipca (Warszawa) Doradca ds.
sportu w Kancelarii Prezydenta
Artur Piłka został zatrzymany w
związku z wprowadzaniem do ob-
rotu narkotyków. Grozi mu do 10
lat pozbawienia wolności. Według
ministra sprawiedliwości Zbignie-
wa Ziobry, Piłka prawdopodobnie
będzie tymczasowo aresztowany.
Urzędnik został zatrzymany 8 lip-
ca w Sochaczewie. Po krótkim
przesłuchaniu postawiono mu za-
rzuty. Prokurator apelacyjny w
Lublinie Robert Bednarczyk wy-
jaśnił, że oskarżenie dotyczy zaku-
pu 1190 gramów kokainy w ciągu
dwóch lat.

rze w skład komisji mię-
dzyzakładowej "S".
W piśmie skiero-
wanym do dy-
rekcji zażądano
natychmiasto-
wego zaprze-
stania szykan, przypominając jed-
nocześnie o odpowiedzialności
karnej za dyskryminowanie dzia-
łacza związkowego.

- Nieustanna krytyka wykonywa-
nej pracy, kwestionowanie podej-
mowanych decyzji czy też próba
zmiany zakresu obowiązków tak, że
uniemożliwiają one właściwy nad-
zór nad podwładnymi to niemal kla-
syczne metody mobbera będącego
zwierzchnikiem - mówi Małgorza-
ta Grabowska, przewodnicząca

"Solidarności" Ochrony
Zdrowia w Zawierciu.

Najgorsze, że skutki
szykan mogły dosięgnąć
pacjentów. Gdy przeło-
żoną pielęgniarek próbu-
je się pozbawić wpływu
na grafik pracy czy też
opiniowania w sprawach
obsadzania podległych
stanowisk pracy, to ma to
bezpośredni wpływ na
opiekę nad pacjentem.

- To mniej eksponowa-
na część problemu. Szykanując pra-
cownika niszczy się nie tylko tego
człowieka, ale zagraża pacjentom i
podstawom istnienia przychodni -
dodaje Małgorzata Benc, szefowa
Biura Terenowego Śląsko-Dąbrow-
skiej "S" w Zawierciu. - Żadna pla-
cówka ochrony zdrowia nie może ist-
nieć bez pacjentów i profesjonalne-
go personelu.

Związkowa reakcja na szykany w
przychodni okazała się błyskawicz-
na, gdyż poszkodowana niedawno
obroniła pracę dyplomową poświę-
coną... walce z mobbingiem! Tym
samym wiedziała ona jak dokumen-
tować mobberskie praktyki i do kogo
zwrócić się o pomoc.

- Kolejny raz okazało się, jak waż-
na jest walka z mobbingiem, podję-
ta kilka lat temu przez Śląsko-Dą-
browską "Solidarność" - stwierdza
Małgorzata Benc. - Pozwala bowiem
wcześniej przerwać pętlę szykan i
poniżenia.

A ma to ogromne znaczenie nie
tylko dla ofiar takich praktyk, ale tak-
że wszystkich pracowników oraz
samej firmy. Szkoda, że tego ostat-
niego często nie chce zrozumieć wie-
lu pracodawców.

- Cały czas rozważamy możliwość
wszczęcia postępowania sądowego
w sprawie mobbingu pracownika -
dodaje Małgorzata Grabowska.

(zaw)

Drużyna z huty „Baildon”
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Łukasz Bodnar z grupy kolar-
skiej Action-Uniqua został
zwycięzcą 18. Międzynarodo-
wego Wyścigu Solidarności i
Olimpijczyków.

- To jest mój największy sukces
w karierze. Po raz trzeci walczy-
łem o zwycięstwo w Wyścigu So-
lidarności. - powiedział na mecie
Ł. Bodnar, który niedawno zdobył

mistrzostwo kraju na czas. - Nasza
drużyna jest silna i koledzy wspie-
rali mnie w walce o końcowe zwy-

cięstwo. Najbardziej obawiałem
się pogody, która w tym roku jest
wyjątkowo kapryśna.

Drugie miejsce zajął kolega Bod-
nara z ekipy Błażej Janiaczyk, a
trzecie Słoweniec Gregor Gazvo-
da z drużyny Perutnina Ptuj.

W tegorocznym wyścigu wystar-
towało 103 kolarzy z 18 zespołów.
Jechała cała czołówka krajowa i
kilka solidnych ekip zagranicz-
nych. W silnym składzie stawiła się

na starcie w Rybniku polska grupa
Action-Uniqa, na czele z Markiem
Rutkiewiczem, mistrzem Polski w
jeździe na czas, Łukaszem Bodna-
rem i zwycięzcą ubiegłorocznego
Wyścigu Solidarności Robertem
Radoszem. Na trasie Wyścigu So-
lidarności i Olimpijczyków miał
też zadebiutować w jej barwach
dwukrotny triumfator Tour de Po-
logne Czech Ondrej Sosenka.
Opóźniła się jednak procedura jego
rejestracji.

Dla krajowych zawodników była
to najważniejsza impreza wieloeta-
powa i nieoficjalne drużynowe
mistrzostwa Polski, bowiem Mię-
dzynarodowy Wyścig Solidarności

Łukasz Bodnar zwycięzcą Wyścigu Solidarności
Waldemar Krenc,
organizator wyścigu,
przewodniczący
NSZZ „S” Ziemi Łódzkiej:

W Jastrzębiu są ludzie, którzy
kochają sport, to dzięki nim
znów ścigamy się na Śląsku.
Oczywiście nie obyło się bez
trudności, ale dzięki pomocy
miasta, Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej i kolegów z "Solidarno-
ści" wszystko się udało. Za rok
znowu tu będziemy, ale chciał-
bym, żeby wtedy w Jastrzębiu
skończył się nie pojedynczy etap,
ale cały wyścig. Nie ma już w
kraju żadnego regionu, którego
nasz wyścig by nie odwiedził.
Koledzy z poszczególnych miast
bardzo żyją ta imprezą. I to nie
tylko przewodniczący regionów
i komisji, ale i szeregowi człon-
kowie "Solidarności". Serdecz-
nie im wszystkim dziękuję. "So-
lidarność" to jeden dla drugiego
- taka jest też idea tego wyścigu.

Andrzej Ciok,
przewodniczący
NSZZ „Solidarność”
w KWK „Jas-Mos”,
współorganizator wyścigu:

Kilka lat temu Waldek Krenc
zaproponował mi współpracę,
mówiąc że organizowanie wyści-
gu będzie też okazją do przypo-
mnienia o bardzo ważnym za-
wartym w Jastrzębiu porozumie-
niu z 1980 r. Współpracuje nam
się chyba dobrze, bo za rok Wy-
ścig Solidarności i Olimpijczy-
ków metę będzie miał właśnie w
naszym mieście. Wtedy upłynie
też 20. rocznica strajków z 1988
r. - zupełnie niesprawiedliwie
ostatnio zapomnianych. Przy or-
ganizacji wyścigu bardzo pomo-
gło nam miasto, prezydent Ja-
necki oraz Jastrzębska Spółka
Węglowa i jej spółki - córki. Ja-
strzębscy związkowcy z "S" dba-
ją o to, by sport w tym mieście
się rozwijał. Siatkówka, piłka
nożna, boks - to wszystko jest
szansą dla młodych ludzi, żeby
nie stali pod blokami i palili tra-
wę czy pili wódkę, ale mieli cie-
kawe zajęcia i uczyli się patrio-
tyzmu. Sport jest w tym momen-
cie ambasadorem naszych soli-
darnościowych wartości.

18. Międzynarodowy Wyścig
Solidarności i Olimpijczyków
organizowany był przez Region
Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidar-
ność". Odbywał się pod patro-
natem honorowym prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Le-
cha Kaczyńskiego. Członkiem
Komitetu Honorowego Wyści-
gu był przewodniczący Śląsko-
Dąbrowskiej "Solidarności"
Piotr Duda.

Redakcja Tygodnika Śląsko-
Dąbrowskiego dziękuje kierow-
nik BT w Jastrzębiu Zdroju Da-
nucie Jemioło i pracownikom
Biura za pomoc w przygotowa-
niu materiałów na temat wyści-
gu.

Klasyfikacja indywidualna po 6 etapach:

1. Łukasz Bodnar - Action-Uniqa

2. Błażej Janiaczyk - Action-Uniqa

3. Gregor Gazvoda - Perutnina PTUJ

Klasyfikacja drużynowa:

1. Action-Uniqa

2. CCC Polsat Polkowice

3. DHL Author

Łukasz Bodnar z grupy
Action-Uniqua - zwycięzca

18. Międzynarodowego
Wyścigu Solidarności

i Olimpijczyków

Trasa tegorocznego wyścigu

Etapowe ściganie

i Olimpijczyków ma najwyższą (za
wyjątkiem Tour de Pologne) klasę
UCI 2.1. Na zawodach pierwszej
kategorii oparty jest kalendarz
wyścigów w Europie, i kategoria
ta gwarantuje mocną obsadę zawo-
dów.

Tegoroczny wyścig znów zawi-
tał na Śląsk. W środę 4 lipca kola-

rze rozpoczęli zmagania w Rybni-
ku, by po przejechaniu 103,5 km

Czas na finisz

dotrzeć na metę w Jastrzębiu Zdro-
ju. To był krótki, ale szybki etap,
kolarze jechali z prędkością ponad
50 km/godz., uciekając przed desz-
czem, na który cały czas się zano-
siło. Ostre tempo dyktowane od
startu sprawiło, że praktycznie nie
było ani jednej ucieczki, a śmiał-
kowie uzyskiwali najwyżej kilka-

naście sekund przewagi nad pele-
tonem. Finisz po mistrzowsku ro-
zegrał Piotr Zaradny z grupy
DHL Author. Na malutkim i wą-
skim rondzie, niecałe 300 metrów
przed metą, na którym trzeba było
mocno wyhamować i wjeżdżać gę-
siego, zajmował trzecią pozycję,
ale na ostatniej prostej najszybciej
się rozpędził i zwyciężył zdecydo-
wanie. - Wygraną dedykuję całe-
mu zespołowi, który wykonał ka-
wał dobrej roboty - powiedział.

red.

Zwycięzcy etapu w Jastrzębiu Zdroju oraz Komitet Honorowy
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- Programu Grosik nie da się
wprowadzić bez zaangażo-
wania poszczególnych regio-
nów - podkreślił Mirosław
Kasza z Komisji Krajowej na
spotkaniu z przedstawiciela-
mi Biur Terenowych Śląsko-
Dąbrowskiej „S”.

Od kilku dni pełni on funkcję
prezesa spółki "Solkarta", powoła-

nej przez KK do wdrożenia kart ra-
batowych na terenie całej Polski.
- Od regionów będzie zależało,
czy program będzie się rozwijał i

w jakim stopniu skorzystają z nie-
go nasi związkowcy  - dodał Ka-
sza.

Powołanie spółki jest wynikiem
uchwały podjętej przez Krajowy
Zjazd Delegatów w Szczecinie,
zobowiązującej krajową struktu-
rę Związku do wprowadzenia pro-
gramu rabatowego w całym kra-
ju. Utworzenie firmy było jedyną
drogą do zrealizowania tej uchwa-

ły, bo jak przypomniał Kasza,
Związek może prowadzić działal-
ność gospodarczą tylko poprzez
podmioty prawa handlowego -

W Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności” trwają szkolenia uczestni-
ków programu Pierwsza Szychta. Ponad 60 osób bezrobotnych
przygotowuje się do zawodów fryzjera, cukiernika, kucharza
i sprzedawcy. Najpierw przechodzą teoretyczne szkolenia ak-
tywizujące i zawodowe. Potem czeka na nich pół roku prak-
tycznej nauki zawodu w zakładach rzemieślniczych.
Na zdjęciu przyszłe fryzjerki oglądają nagrane wcześniej symu-
lacje rozmów kwalifikacyjnych z ich udziałem. - Mogą zobaczyć,
jakie popełniają błędy. Walczymy z ich niską samooceną, pod-
czas zajęć przekonujemy je, że za 8 miesięcy będą wartościo-
wymi graczami na rynku pracy - mówi Agnieszka Lenartowicz-
Łysik z Biura ds. Rozwoju i Szkoleń Związkowych oraz Współ-
pracy Zagranicznej Śląsko-Dąbrowskiej „S”.

Podpisany 12 marca, w obec-
ności premiera RP Jarosława
Kaczyńskiego i przewodni-
czącego Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” Janusza
Śniadka, protokół uzgodnień
pomiędzy Sekretariatem Gór-
nictwa i Energetyki NSZZ „S”
a ministrami gospodarki i
skarbu, nie jest w pełni reali-
zowany.

 Taką opinię przedstawili człon-
kowie Rady SGiE w trakcie spo-
tkania z szefem rządu w Warsza-
wie.

Przypomnijmy, że protokół uzgod-
nień podpisany został w obliczu za-
powiedzi zorganizowania przez
SGiE wielotysięcznej manifestacji w
stolicy, w trakcie której związkow-
cy Sekretariatu z całej Polski zamie-
rzali zaprotestować przeciwko łama-
niu przez kierujących resortami go-
spodarki i skarbu zawartych wcze-
śniej porozumień społecznych.

W dokumencie strona rządowa
m.in. oświadczyła, że wszystkie po-
rozumienia z SGiE będą przestrze-
gane, a wszelkie negocjacje dotyczą-
ce dialogu społecznego, w ramach
sektora paliwowo - energetycznego,
będą prowadzone wyłącznie ze
strukturami związkowymi.

W trakcie spotkania z premierem
Kaczyńskim szefowie poszczegól-
nych sekcji omówili sytuację w
całej branży paliwowo-energetycz-
nej, jednocześnie wskazując na

brak realizacji konkretnych uzgod-
nień zawartych w porozumieniu.

- Do tej pory ministrowie Piotr
Woźniak i Wojciech Jasiński zre-
alizowali wyłącznie pewne ele-
menty protokołu, dotyczące głów-
nie przemysłu siarkowego i górnic-

spółki akcyjne lub z ograniczoną
odpowiedzialnością. Grosik prze-
jęty został przez Komisję Krajo-
wą od Regionu Podbeskidzie,
gdzie z powodzeniem funkcjonu-
je już od czterech lat.

- Ochrona zdrowia, ubezpiecze-
nia i szeroko pojęta konsumpcja -
to dziedziny, w których w pierw-
szej kolejności będziemy chcieli
zawierać umowy - dodał Piotr
Gołąb, wiceprzewodniczący Re-
gionu Podbeskidzie i wiceprezes
nowo powołanej spółki. - Na
szczeblu krajowym umowy będą
zawierali prezesi "Solkarty", a na
szczeblach regionalnych ich peł-
nomocnicy.

Gołąb zapewnił, że karty, które
już zostały wydane nie ulegną
zmianie, a zawarte z firmami po-
rozumienia na razie nie będą re-
negocjowane.

Główna siedziba "Solkarty" bę-
dzie znajdowała się w Gdańsku,
w pobliżu Komisji Krajowej przy
Targu Drzewnym, natomiast jej fi-
lia w Bielsku-Białej przy ul. Pie-
karskiej. Karty rabatowe w dal-
szym ciągu będą produkowane w
Bielsku. W najbliższym czasie
uruchomiona zostanie strona in-
ternetowa www.solkarta.pl, na
której znajdą się wszystkie infor-
macje dotyczące Grosika.

Agnieszka Konieczny

„Solkarta”

dla Grosika

Związkowcy Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności” dyskutowali o
programie Grosik z przedstawicielami spółki „Solkarta” powołanej

przez KK do wdrożenia karty rabatowej na terenie całej Polski
Sekcja Krajowa Pracowni-
ków Handlu NSZZ „Solidar-
ność” z zadowoleniem przy-
jęła wprowadzoną przez Sejm
RP nowelizację Kodeksu pra-
cy, wprowadzającą w 12 dni
świątecznych w roku ustawo-
wy zakaz pracy w placów-
kach handlowych.

W wydanym komunikacie pod-
pisanym przez przewodniczącego
SKPH NSZZ "S" Alfreda Bujarę
związkowcy zwracają uwagę, że
"jest to krok w dobrym kierunku,
który pozwo-
li setkom
tysięcy
pra-

cow-
n i k ó w
handlu na
pobyt z rodzi-
ną i odpoczynek w tych szczegól-
nych dniach. Takie unormowania,
często nawet bardziej restrykcyjne,
obowiązują w wielu krajach Unii
Europejskiej."

Związkowcy zapowiadają rów-
nocześnie, że nie jest to koniec ich
starań o zmiany w prawie dotyczą-
cym czasu pracy w handlu. - Ko-
lejnym krokiem, za którym zdecy-
dowanie optujemy, będzie wpro-
wadzenie pełnego zakazu handlu
również w niedziele. Zdecydowa-
nie podkreślamy, że takie unormo-
wanie nie spowoduje zwolnień w

handlu. Pracodawcy, zamiast wy-
suwać takie groźby, powinni raczej
doprowadzić do wzrostu zatrudnie-
nia w handlu i podwyżek głodo-
wych pensji załóg sklepów. W in-
nym przypadku handel już wkrót-
ce może zostać radykalnie ograni-
czony, ale nie ustawowo, lecz z po-
wodu masowej emigracji pracow-
ników - napisali w komunikacie.

Związkowcy z SKPH podzięko-
wali również posłom, którzy po-
parli zmiany w Kodeksie pracy.
Zwracają jednocześnie uwagę, że
aż 103 parlamentarzystów było

temu przeciwnych. - Nie rozu-
miemy takiej postawy. Jest

ona dla nas kolejnym do-
wodem na wyobcowa-

nie ze społeczeń-
stwa części poli-
tyków  - piszą
związkowcy.

Ustawa mówi
o zakazie pracy
w placówkach
handlowych w
Nowy Rok, w
święta Wielkiej

Nocy, 1 maja, 3
maja, w pierwszy

dzień Zielonych Świą-
tek, w Boże Ciało, 15 sierp-

nia w święto Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny,
Wszystkich Świętych (1 listopada),
Święto Niepodległości (11 listopa-
da) i święta Bożego Narodzenia.
Mówi także o zakazie pracy, jeśli
któreś z tych świąt przypada w nie-
dzielę.

W te dni będą mogły pracować
placówki kultury, oświaty, stacje
benzynowe i apteki. Handlować
będą mogli też wszyscy ci, którzy
prowadzą jednoosobową firmę, i
nie zatrudniają pracowników.

Red.

Stop dla handlu

w święta

Sabotują porozumienie?
twa cynku i ołowiu. Natomiast gór-
nictwo węgla kamiennego, brunat-
nego, energetyka, wciąż oczekują
na zainicjowanie działań do któ-
rych zobowiązała się strona rządo-

wa - mówi prze-
wodniczący SGiE
Kazimierz Grajca-
rek.

Związkowcy Se-
kretariatu poinfor-
mowali premiera, że
w ich ocenie kieru-
jący resortami go-
spodarki i skarbu sa-
botują porozumienie
oraz oświadczyli, że
spoczywa na nich
odpowiedzialność
za ewentualne nie-
pokoje społeczne i
protesty w sektorze
paliwowo - energe-
tycznym.

Jarosław Kaczyń-
ski obiecał, że wy-
jaśni z podległymi

mu ministrami, dlaczego porozu-
mienie nie jest realizowane. Kolej-
ne spotkanie związkowców z pre-
mierem zaplanowane zostało na
początek września.

Beata Gajdziszewska

W naszej ocenie ministrowie gospodarki i
skarbu sabotują zawarte porozumienie -
mówi przewodniczący SGiE Kazimierz
Grajcarek
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Pan Emil Szeliga z Jastrzębia
Zdroju właśnie skończył 90 lat
i jest najstarszym czynnym
członkiem Związku w naszym
Regionie. Należy do „Solidar-
ności” KWK „Zofiówka”, gdzie
był zatrudniony. Jako górnik
przepracował ponad 44 lata.

Jest pogodnym, radosnym czło-
wiekiem, jednak jak podkreśla, ży-
cie go nie rozpieszczało. Urodził się

w Katowicach-Załężu, jego najbo-
leśniejsze wspomnienia związane są
z wojną i przymusową pracą w ko-

O różnicach między mobbin-
giem a molestowaniem i mo-
ralnych aspektach dyskrymi-
nacji rozmawiali uczestniczy
konferencji "Upowszechnia-
nie norm prawa dotyczących
dyskryminacji a kształtowa-
nie prawidłowych relacji mię-
dzyludzkich w stosunkach
pracy".

Naukowcy, związkowcy, pracodaw-
cy oraz przedstawiciele instytucji ryn-
ku pracy wskazywali również na praw-
ne sposoby walki o prawa pracowni-
cze. Organizatorem spotkania była Ślą-
sko-Dąbrowską "Solidarność".

Otwierając konferencję wiceprze-
wodniczący ZR Ryszard Drabek pod-
kreślił, że rozwój gospodarczy, popra-
wa sytuacji ekonomicznej w Polsce i
tworzenie nowych miejsc pracy, to ele-
menty pozytywne. Jednak obok nich
pojawiają się negatywy, które wpływa-
ją na stosunki międzyludzkie.

- Między pracodawcami a praco-
biorcami dochodzi do różnych sytu-
acji, dalekich od dialogu, który powi-
nien być obecny w życiu gospodar-
czym. Niech ta konferencja rozpocz-
nie dyskusję o tym dialogu. Jak powi-
nien wyglądać i w którą stronę zmie-
rzać - powiedział Ryszard Drabek.

Prof. Jan Wojtyła z Akademii Eko-

nomicznej w Katowicach pogratulował
"S" zaangażowania w projekt dotyka-
jący problemów w stosunkach pracy.
Zwrócił uwagę, że konieczność zwal-
czania patologii w relacjach między pra-
codawcami a pracobiorcami jest silnie

zaakcentowana w pol-
skim prawodawstwie.
- Problem równego
traktowania w stosun-
kach pracy jest także
zaznaczony w prawo-
dawstwie Unii Euro-
pejskiej - podkreślił
prof. Wojtyła.

Jego zdaniem, mó-
wiąc o dyskryminacji
i mobbingu należy
zwrócić uwagę na pra-
wo pracownika do
prywatności. Wskazał
też na odpowiedzial-
ność pracodawcy za
pracownika i rozwój
jego osobowości. Pa-
tologie w stosunkach
pracy mają wpływ na
cechy pracownika,

jego charakter i dalsze zachowanie, a
równe traktowanie w zatrudnieniu po-
winno rozciągać się na wszystkie for-
my świadczenia pracy. Prof. Wojtyła
przestrzegał jednak przed ślepą wiarą,
że prawem można wymusić określo-
ne zachowanie.

- Penelizacja prawa nigdy nie do-
prowadzi do rozwiązania problemu -

dodał ks. prof. Remigiusz Sobański,
który poruszając problem godności
człowieka i dyskryminacji oparł się na
Katolickiej Nauce Społecznej. Podkre-

Dyskryminacja

to łamanie praw ludzkich

ślił, że dyskryminacja w stosunkach
pracy jest skutkiem tendencji dyskry-
minacyjnych występujących w stosun-
kach międzyosobowych. Nawiązał do
Konstytucji RP, w której zapisane jest
m.in. że "przyrodzona i niezbywalna
godność człowieka stanowi źródło
wolności i praw człowieka, jest ona
nienaruszalna, a jej poszanowanie i
ochrona jest obowiązkiem władz pu-
blicznych".

- Godność człowieka naruszona zo-
staje wtedy, gdy zostanie potraktowa-
ny on jak przedmiot, jako środek, czy
narzędzie do realizacji jakichkolwiek
celów - dodał ks. Sobański.

Kobietom trudniej
Uczestnicy konferencji zapoznali się

również z rolą związków zawodowych
w zapobieganiu i zwalczaniu dyskry-
minacji w stosunkach pracy. Helena
Piksa z Biura Prawnego ZR podkre-
śliła, że kobiety znacznie częściej na-
rażone są na dyskryminację w stosun-
kach pracy, niż mężczyźni. Jest to jed-
nak problem rzadko poruszany, gdyż
dyskryminację ze względu na płeć bar-
dzo trudno udowodnić. Helena Piksa
dodała, że często osoby dyskrymino-
wane nie chcą dochodzić swoich rosz-
czeń.

- Nie znają przepisów prawa i nie
wiedzą, że taką możliwość mają - pod-
kreśliła.

Gościem spotkania był także Sędzia
Sądu Okręgowego Roman Sidełko.

Zapoznał on zebranych z najczęściej
popełnianymi błędami proceduralny-
mi, które mają miejsce podczas docho-
dzenia praw pracowniczych.    ak, wg

Dostojny jubilat

Pan Emil Szeliga (drugi z prawej) oraz od lewej Roman Bru-
dziński - przewodniczący „S” w KWK „Zofiówka”, Władysław
Molęcki -  wiceprzewodniczący ZR, Danuta Jemioło - kierownik
BT w Jastrzębiu Zdroju i Henryk Klawikowski - przewodniczący
Koła Emerytów i Rencistów NSZZ „S” przy kopalni „Zofiówka”

palni, gdzie przeżył wypadek i uwię-
ziony pod ziemią kilka dni czekał na
pomoc.

- Niemcy traktowali nas okropnie.
Starych górników, co przepracowa-
li ponad 30 lat bili i kopali. Krzy-
czeli - wspomina. - Wojna zabrała
nam najlepsze lata życia.

Pan Emil ma córkę, dwóch
synów, wnuczkę, pięciu wnu-
ków i prawnuczkę. Jego pa-
sją jest muzyka, wciąż sięga
po ulubiony akordeon. Tę
miłość przelał na synów, któ-
rzy grali w orkiestrze górni-
czej w kopalni "1 Maja". Je-
den na klarnecie, a drugi na
waltorni.

Pan Emil cieszy się do-
brym zdrowiem. Codziennie
wychodzi na spacer, sam robi
zakupy, chociaż mieszka na
drugim piętrze w bloku bez
windy.

Spytany, co trzeba zrobić,
by utrzymać tak dobrą kon-
dycję odpowiada:

"Nie wiem, co to papiero-
sy i wódka. Jak chodziłem na

urodziny, to kieliszek na trzy razy pi-
łem, bo mi nie smakowało. I oczy-
wiście ciężka praca".

Dostojnemu jubilatowi życzymy
kolejnych stu lat w zdrowiu i samych
pogodnych dni.        Redakcja TŚD

Pan Emil wciąż sięga
po ulubiony akordeon

Od września płace pracowni-
ków Rejonowego Przedsię-
biorstwa Kanalizacji i Wodo-
ciągów w Zawierciu wzrosną
o 6 proc. - takie jest najważ-
niejsze postanowienie poro-
zumienia między związkami
zawodowymi i dyrekcją „wo-
dociągów”, jak zwyczajowo
nazywany jest RPWiK.

Choć w rozmowach uczestniczyli
przedstawiciele wszystkich związ-
ków, to ciężar negocjacji w całości
spoczywał na związkowcach zakła-
dowej "Solidarności".

- Reszta milcząco nam kibicowała
- mówi Zofia Wódka, przewodniczą-
ca "Solidarności" RPWiK Zawiercie.

- Dobrze, że była nas dwójka, bo ina-
czej wyszłabym na pyskatą babę.

Punktów zapalnych podczas roz-
mów nie brakowało, dyrekcja chciał
np. by pracownicy fizyczni dostali
podwyżki we wrześniu, a pozostali -
w październiku.

- Takie dzielenie załogi jest skan-
daliczne - podkreśla Małgorzata
Benc, szefowa Biura Terenowego
Śląsko-Dąbrowskiej "S" w Zawier-
ciu. - I na takie rozwiązanie nie mo-
gło być związkowej zgody.

Spór toczył się także o wysokość
podwyżki. Gdyby nie udało się osią-
gnąć porozumienia satysfakcjonują-
cego załogę zakładowa "Solidarność"
gotowa była na wszczęcie procedury
sporu zbiorowego.                  (zaw)

Jesienne podwyżki

Zorganizowana przez „S” konferencja wpisała się w Rok Równych
Szans dla Wszystkich ogłoszony przez Parlament Europejski

Sędzia Sądu Okręgowego Roman Sidełko odpowiadał na
pytania związkowców dotyczące mobbingu w miejscu pracy

- Dyskryminacja w stosunkach pracy jest
skutkiem tendencji dyskryminacyjnych
występujących w stosunkach międzyosobo-
wych - mówił ks. prof. dr hab. Remigiusz
Sobański

Konferencja odbyła się w ramach
ogłoszonego w 2006 r. przez Parla-
ment Europejski Roku Równych
Szans dla Wszystkich. Akcja ma na
celu uświadomienie mieszkańcom
UE, że przysługują im prawa do rów-
nego traktowania oraz do życia bez
dyskryminacji. Rok służy szerszej
debacie na temat korzyści płynących
z różnorodności zarówno dla społe-
czeństw europejskich, jak i poszcze-
gólnych osób. Ma również na celu
promowanie bardziej solidarnego
społeczeństwa.

W ramach Europejskiego Roku
Równych Szans dla Wszystkich Ślą-
sko-Dąbrowska "Solidarność" zorga-
nizuje również bezpłatne szkolenia
poświęcone zwalczaniu dyskrymina-
cji i mobbingu. Pierwsze zajęcia za-
planowane zostały na wrzesień.
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Z tej okazji zakładowa „Soli-
darność” zaprosiła pracowni-
ków fabryki i ich rodziny na
wielki festyn. 23 czerwca w
karczmie Na Wzgórzu w Miko-
łowie spotkało się ponad 800
osób, na które czekało mnó-
stwo atrakcji, gier i zabaw.

Najważniejszym punktem wie-
czoru było losowanie wśród wszyst-
kich pracowników spółki samocho-
du osobowego, ufundowanego
przez "Solidarność". Kluczyki do
błękitnego fiata seicento trafiły do
pana Jana Karwata - technologa z
42-letnim stażem pracy w FAMU-
RZE, członka "S".

- To pierwsza poważna wygrana
w moim życiu! Chyba najbardziej
cieszy się z niej jedna z moich có-
rek, która teraz przejmie 14-letnie
cinquecento - powiedział Jan Kar-
wat odbierając nagrodę. Wśród

atrakcyjnych fantów znalazło się
również pięć aparatów fotograficz-
nych.

Obchodom jubileuszu towarzy-
szyły imprezy sportowe - mecz pił-

ki nożnej i turniej szachowy. W
rozgrywkach piłkarskich zmierzy-
ły się drużyny spółek FAZOS i

Na ostatnim posiedzeniu Ze-
społu Trójstronnego ds.
przemysłu zbrojeniowego
strona związkowa po raz ko-
lejny krytycznie odniosła się
do projektu zakupu na po-
trzeby polskiej armii nie-
mieckich, przestarzałych
czołgów marki „Leopard A-
4”.

Jednocześnie związkowcy pod-
trzymali zdanie, o nowoczesności
i doskonałym wyposażeniu czoł-
gów produkowanych w gliwic-
kich Zakładach Zbrojeniowych
"Bumar-Łabędy".

Wspólnie z pracodawcami za-
uważyli, że ta firma nigdy nie
otrzymała, ani w formie pisemnej,
ani też ustnej, negatywnych ocen
Ministerstwa Obrony Narodowej,
dotyczących produkowanego
przez nią wyrobu. Uczestnicy po-
siedzenia doszli do wniosku, że
należy zorganizować spotkanie z
wojskowymi ekspertami, którzy

na łamach fachowej prasy opisy-
wali zalety i wady "Leopardów"
oraz naszych rodzimych czołgów.
Po takiej konfrontacji ich opinie
zostaną przekazane ministrowi
Obrony Narodowej.

- Chcemy, by MON w końcu
określił, jakiego wyrobu od nas
oczekuje - mówi biorący udział w
pracach Zespołu przewodniczący
zakładowej "Solidarności" w "Bu-
mar-Łabędy" Zdzisław Goliszew-
ski - Nie może być tak, że urucha-
mia się programy, zleca przemy-
słowi zbrojeniowemu wykonanie
konkretnego wyrobu, a nagle po-
tem, ktoś decyduje, że produko-
wany sprzęt nie jest już potrzeb-
ny. To jest zwyczajne marnotra-
wienie pieniędzy podatników, bo
przecież MON stanowi sferę bu-
dżetową. Otrzymuje pieniądze, ale
ich nie wytwarza. Dlatego wszyst-
kie środki resort powinien wyda-
wać bardzo racjonalnie - zauwa-
ża przewodniczący.

Beata Gajdziszewska

Na zorganizowanych w Toru-
niu Lekkoatletycznych Mi-
strzostwach Polski Wetera-
nów, związkowcy NSZZ „So-
lidarność” z kopalni „Silesia
- Brzeszcze” po raz kolejny
uplasowali się na medalo-
wych pozycjach.

Bezkonkurencyjny w biegu na
5000 m okazał się zdobywca zło-
tego medalu Jacek Nitka. Obok
niego na podium stanął Kazimierz
Stanisławski, który w tej konku-
rencji zajął drugie miejsce. Srebro
w pchnięciu kulą i w rzucie dys-
kiem wywalczył Dariusz Merta.

Obecnie zawodnicy z kopalni
"Silesia - Brzeszcze" przygotowu-
ją się do Mistrzostw Świata Wete-
ranów, które odbędą się we wło-
skim Riccione.                         red.

100 procentowy wzrost licz-
by organizacji i blisko 120
proc. więcej członków niż
przed rokiem - uzwiązkowie-
nie w żadnej innej branży nie
rośnie tak szybko jak w sta-
cjach sanitarno-epidemiolo-
gicznych.

Jeszcze w zeszłym roku na te-
renie naszego regionu komisje za-
kładowe działały w pięciu stacjach
sanitarno-epidemiologicznych - w
Katowicach, Gliwicach, Chorzo-
wie, Rudzie Śl. i Raciborzu. W
przeciągu półtora roku powstały
4 kolejne komisje - w Sosnowcu,
Zawierciu, Będzinie i Tychach.
Teraz tworzy się następna - w By-
tomiu.

W Sosnowcu szefową komisji
"Solidarności" jest Anna Targoń-
ska. Przewodnicząca nie ukrywa,
że na decyzji o zaangażowaniu się
w tworzenie "Solidarności" zawa-
żyło m. in. istnienie branżowej
struktury. - Regionalna Sekcja
Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nych daje nam szanse na lepsze
bronienie naszych praw. "Solidar-
ność" to duży i silny związek, daje
szanse na skuteczność. Przecież to
właśnie dzięki "Solidarności" wy-
walczyliśmy w tym roku podwyż-
ki.

W Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Sosnowcu
jest zatrudnionych 50 pracowni-

ków. Do "Solidarności" należy aż
38. - Kwestie płacowe są teraz dla
nas najistotniejsze. Fundusz płac
wzrósł nam o 10 proc. brutto. Dy-
rekcja wspólnie z nami zdecydu-
je o podziale tych środków. Na
więcej zasługują zwłaszcza najsła-
biej zarabiający pracownicy - pod-
kreśla Anna Targońska. A zarob-
ki w stacjach sanitarno-epidemio-
logicznych nie są wysokie - po
wielu latach pracy osoby z wy-
ższym wykształceniem zarabiają
ok. 1600 zł brutto.

Sekcji przewodniczący Anna
Kamińska. Jak mówi, taki wzrost
liczby członków to nie przypadek,
ale efekt ciężkiej pracy jej i innych
związkowców. - Jeździmy od sta-
cji do stacji i namawiamy do przy-
stępowania do "Solidarności". Ni-
czym Świadkowie Jehowy - żar-
tuje.

- "Solidarność" powstająca w
poszczególnych stacjach zastępo-
wała w obowiązkach działających
tam wcześniej mężów zaufania -
mówi Robert Odyjas, który z ra-
mienia Zarządu Regionu pomagał
w zakładaniu tam organizacji
związkowych. - Dlatego począt-
kowo spotykaliśmy się z nieufno-
ścią. Pracodawcy nie mieli chyba
do końca wiedzy, czym jest zwią-
zek zawodowy i że warto z nim
współpracować.

Wojciech Gumułka

Marnotrawią

pieniądze podatników

Sanitarno-

epidemiologiczna

sekcja dynamiczna

FAMUR skończył 85 lat
FAMUR. Zwycięzcami zażartego
meczu rozegranego na stadionie

Górnika okazali się piłkarze z FA-
ZOS-u, a mistrzem szachowym
Marcin Dereń. Zwycięzcom obu
imprez puchary wręczył prezes za-
rządu Tomasz Jakubowski.

- Dla nas zawsze ważni byli lu-
dzie, dlatego cieszymy się, że
związki zawodowe dołożyły wszel-
kich starań, aby ten festyn okazał
się dla nich wspaniałą zabawą. Bar-
dzo ważna jest dla nas integracja
załogi, dlatego chcieliśmy uczcić tę
rocznicę w gronie naszych pracow-
ników i ich rodzin - powiedział pod-
czas pikniku wiceprezes zarządu
FAMUR S.A., Waldemar Łaski.

Fabryka Maszyn FAMUR po-
wstała w 1922 r. Jest jednym z naj-
większych producentów maszyn i
urządzeń dla górnictwa w Polsce i
należy do czołówki firm świato-
wych. Firma rozwija się i umacnia
swoją pozycję na rynku, a w 2006
r. została wprowadzona na giełdę.

Red.

Przewodniczący „S” w Famurze, Stanisław Kowalski
przekazuje kluczyki do fiata seicento panu Janowi Karwatowi

Ponad 800 osób bawiło się na festynie zorganizowanym
przez zakładową „Solidarność”

Mistrzowie

wśród weteranów

Medaliści Lekkoatletycznych Mistrzostw Polski Weteranów
z kopalni „Silesia - Brzeszcze” (od lewej) Dariusz Merta,

Jacek Nitka i Kazimierz Stanisławski
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Ryzyko wystąpienia wypadku
wśród młodych pracowników
jest o 50% wyższe w porów-
naniu z innymi kategoriami
pracowników.

Wynika to z braku doświadczenia
i przygotowania zawodowego.

Młodocianym w rozumieniu Ko-
deksu pracy jest osoba, która ukoń-
czyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

Wolno zatrudniać tylko tych mło-
docianych, którzy:
1) ukończyli co najmniej gimnazjum,
2) przedstawią świadectwo lekarskie

stwierdzające, że praca danego
rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

Młodociany może być zatrudnio-
ny na podstawie umowy o pracę przy
wykonywaniu lekkich prac, które nie

powinny powodować zagrożenia dla
życia, zdrowia i rozwoju psychofi-
zycznego młodocianego.

Wymiar czasu pracy młodociane-
go w okresie ferii szkolnych nie może
przekraczać 7 godzin na dobę i 35
godzin w tygodniu. Wymiar czasu
pracy obowiązuje także w przypad-
ku, gdy młodociany jest zatrudniony
u więcej niż jednego pracodawcy.

Jeżeli dobowy wymiar czasu pra-
cy młodocianego jest dłuższy niż 4,5
godziny, pracodawca jest obowiąza-
ny wprowadzić przerwę w pracy
trwającą nieprzerwanie 30 minut,
wliczaną do czasu pracy.

Młodocianego nie wolno zatrud-
niać w godzinach nadliczbowych, ani
w porze nocnej. Pora nocna dla mło-
docianego przypada pomiędzy godzi-

nami 22oo a 6oo

Młodocianemu przysługuje w każ-
dym tygodniu prawo do co najmniej
48 godzin nieprzerwanego odpoczyn-
ku, który powinien obejmować nie-
dzielę.

Młodociany nie posiadający kwa-
lifikacji zawodowych może być za-
trudniony tylko w celu przygotowa-
nia zawodowego.

Pracodawca jest obowiązany za-
pewnić młodocianym pracownikom
opiekę i pomoc, niezbędną dla ich
przystosowania się do właściwego
wykonywania pracy.

Wykonywanie pracy lub innych
zajęć zarobkowych przez dziecko do
ukończenia przez nie 16 roku życia
jest dozwolone wyłącznie na rzecz
podmiotu prowadzącego wyłącznie

działalność kulturalną, artystyczną,
sportową lub reklamową i wymaga
uprzedniej zgody przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna tego dziec-
ka, a także zezwolenia właściwego
inspektora pracy.

Do wniosku o wydanie zezwole-
nia należy dołączyć:
1) pisemną zgodę przedstawiciela

ustawowego lub opiekuna dziec-
ka na wykonywanie przez dziec-
ko pracy lub innych zajęć zarob-
kowych,

2) opinię poradni psychologiczno-
pedagogicznej dotyczącą braku
przeciwwskazań do wykonywania
przez dziecko pracy lub innych za-
jęć zarobkowych,

3) orzeczenie lekarza stwierdzające
brak przeciwwskazań do wykony-
wania przez dziecko pracy lub in-
nych zajęć zarobkowych,

4) jeżeli dziecko podlega obowiązko-
wi szkolnemu - opinię dyrektora
szkoły, do której dziecko uczęsz-
cza, dotyczącą możliwości wypeł-
niania przez dziecko tego obo-
wiązku w czasie wykonywania

przez nie pracy lub innych zajęć
zarobkowych.

Zezwolenie powinno zawierać:
1) dane osobowe dziecka i jego

przedstawiciela ustawowego lub
opiekuna,

2) oznaczenie podmiotu prowadzą-
cego działalność w zakresie jw.,

3) określenie rodzaju pracy lub in-
nych zajęć zarobkowych, które
może wykonywać dziecko,

4) określenie dopuszczalnego okre-
su wykonywania przez dziecko
pracy lub innych zajęć zarobko-
wych,

5) określenie dopuszczalnego dobo-
wego wymiaru czasu pracy lub
innych zajęć zarobkowych,

6) inne niezbędne ustalenia, wymaga-
ne ze względu na dobro dziecka lub
rodzaj, charakter albo warunki wy-
konywania pracy lub innych zajęć
zarobkowych przez dziecko.

Dobowy wymiar czasu pracy
dziecka w wieku do 16 lat nie może
przekraczać 6 godzin.

Helena Cioch
Specjalista ds. BHP

Młodzi pracownicy

Autonomiczne porozumienie
partnerów społecznych doty-
czące zasad wykonywania
telepracy ma coraz większe
szanse, by w niezmienionej
formie stać się obowiązują-
cym prawem.

Sejmowa Komisja Nadzwyczajna
ds. zmian w kodyfikacjach przyjęła
jednogłośnie projekt zmian w Ko-
deksie pracy, wprowadzających
nowy rozdział "Warunki zatrudnia-
nia pracowników w formie telepra-
cy". Jest to realizacja porozumienia
wypracowanego przez związki za-
wodowe i organizacje pracodawców
w czerwcu 2005 r. Istotną role w jego
przygotowaniu odegrali wówczas
eksperci NSZZ "Solidarność".

Zgodnie z porozumieniem, gene-
ralną zasadą jest dobrowolność sto-
sowania telepracy. Z inicjatywą pod-
jęcia zatrudnienia w tym systemie
może wystąpić zarówno pracodaw-
ca, jak i pracownik. Ten ostatni nie
może być w jakikolwiek sposób dys-
kryminowany, jeżeli nie przystanie
na propozycję pracodawcy. Obo-
wiązki stron są określone bardzo pre-

cyzyjnie. Pracodawca powinien
m.in. dostarczać niezbędny sprzęt
spełniający wymogi bezpieczeństwa
Zapewniona została ochrona prywat-
ności pracowników, którzy wykonu-
ją pracę we własnym domu. Z dru-
giej strony, prawo do przebywania
na terenie macierzystego zakładu i
kontaktowania się z innymi pracow-
nikami przeciwdziałać ma izolacji te-
lepracownika. Punktem wyjścia do
stosowania telepracy u danego pra-
codawcy ma być porozumienie za-
warte z działającymi tam organiza-
cjami związkowymi.

W porozumieniu zawarto także
apel do rządu o przygotowanie od-
powiedniej propozycji legislacyjnej,
tak, aby zapewnić powszechność sto-
sowania przyjętych uzgodnień. Dla-
tego po dokonaniu niezbędnych usta-
leń między partnerami społecznymi
w ramach Trójstronnej Komisji ds.
Społeczno-Gospodarczych MPiPS
przygotowało projekt stosownych
zmian w Kodeksie pracy, który jest
obecnie przedmiotem prac w parla-
mencie.

Dział Informacji KK

Telepraca

coraz bliżej?

Zarząd Regionu Śląsko-Dą-
browskiego NSZZ "Solidarność"
zaprasza na szkolenia związkowe.
Koszty noclegu i wyżywienia na
szkoleniach stacjonarnych pokry-
wa Zarząd Regionu. Komisje za-
kładowe pokrywają jedynie kosz-
ty materiałów w wys. 100 złotych
od uczestnika. Opłatę należy prze-
lać przed szkoleniem na konto:

NSZZ „Solidarność”, Zarząd
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
40-286 Katowice, ul. Floriana 7

ING Bank Śląski  nr. rach.
03105012141000000700010739

lub wpłacić w kasie Zarządu Re-
gionu. Uczestnicy szkolenia są zo-
bowiązani okazać dowód wpłaty
na początku szkolenia. Można do-
konać wpłaty również na miejscu
za pokwitowaniem (KP).

Szkolenia odbywać się będą w
Ośrodku Szkoleniowym "Kontakt"
ul. Kopydło 28 w Wiśle, tel. 033
855-16-08 lub 033 855-16-38. Do-
jazd środkiem własnym (parking

Harmonogram szkoleń związkowych

na II półrocze 2007 r.
strzeżony) lub PKP/PKS. Szkole-
nia rozpoczynają się o godz. 1000,
w poniedziałek rozpoczynający
turnus.

Zajęcia podczas szkoleń prowa-
dzone są aktywnymi metodami na-
uczania przy wykorzystaniu urzą-
dzeń audiowizualnych. Zgłoszenia
na szkolenia przyjmowane będą w
sekretariacie ogólnym  Zarządu
Regionu pok. nr 219 tel. 032 353-
84-25 w. 219, 419 fax. 032 253-
78-00.
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Znalezione

www sieci

W karykaturze
s³ów
Polskiej lewicy
- Có¿-¿e mogê wam doradziæ?...
- Chyba: "Sztandar wyprowadziæ"!

Nas³uch z Radia Erewañ
- Czy to prawda, ¿e we W³oszczowej
bêdzie metro?
- Owszem pó³ metra ju¿ wykopano.

***
- Podobno na ostatnim Kongresie
"Samoobrony" dosz³o do zamiesza-
nia?
- Bez przesady... Publika nieco siê
podnieci³a, gdy okaza³o siê, ¿e za
"baæk¹" Lepperem opowiedzia³o siê
107,8 % elektoratu, ale jak nie ko-
chaæ takiego przywódcy?

"Urzêdnicze" zagadki
- Czemu urzêdnicy nie strajkuj¹?
- Bo ich strajku by i tak nikt nie za-
uwa¿y³.

***
- Co siê wydarzy³o w pierwszy dzieñ
wiosny?
- Koñczy siê urzêdnikom sen zimo-
wy, a zaczyna wiosenne zmêczenie.

PK


