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W numerze:

Niepewna przyszłość dąbrowskiego szpitala

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej poinformowała pracowni-

ków, że trwający od maja protest lekarzy i pielęgniarek zagraża płynności finansowej

szpitala i może spowodować, że pracownicy nie otrzymają wynagrodzeń za lipiec.

Pod znakiem zapytania stoi dalsze funkcjonowanie placówki.

Każdego roku niemieccy
związkowcy drukują ponad 2
mln kieszonkowych kalenda-
rzy z logo związku, które no-
szone przez pracowników np.
w fartuchach roboczych po-
zwalają na skojarzenie ich z

organizacją. Żeby przekaz był jasny i czytelny żadna z firm
nie może umieścić swojej reklamy na jego okładce. Wydają
również składane kalendarze, w których zamieszczane są
wszystkie osiągnięcia związku od początku jego powstania.

Czytaj na stronie 3

Podpatrzone w IG Metall

Nie wolno zapomnieć o dzieciach
3 tys. złotych przekaże Śląsko-
Dąbrowska „Solidarność” dla
ofiar trąby powietrznej, która
w piątek przeszła w okolicach
Częstochowy.
Pieniądze wspomogą dzieci z
gminy Kłomnice. Trafią na

konto Zespołu Szkół w Skrzydłowie, na specjalny rachunek
na rzecz pomocy dzieciom z poszkodowanych rodzin.

Czytaj na stronie 4

W Plenerze udział wzięli
uczniowie gliwickich i za-
brzańskich szkół podsta-
wowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych. I
Szkoła Społeczna w Gliwi-
cach postanowiła zachęcić

dzieci i młodzież do zwrócenia uwagi na piękno otaczającej nas
architektury zlokalizowanej w rejonie gliwickiej starówki. Ce-
lem organizatorów była również nauka "fotograficznego patrze-
nia", wyszukiwania tematów i właściwego ich skadrowania.

Czytaj na stronie 5

Z apararatem po starówce
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Krótko Liczba tygodnia... Cytat tygodnia

Napisano

Wieœci

z Biur Terenowych ZR

Drapieżne kaczory potrafią porwać lisa.

Premier Jarosław Kaczyński, 19 lipca 2007 r.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość

o śmierci naszego dobrego Kolegi

ZDZISŁAWA SOLARZA

Przewodniczącego naszej Międzyzakładowej Komisji
NSZZ „Solidarność”.

Zdzisiu, bardzo nam będzie Ciebie brakować,
pozostaniesz w naszej pamięci

jako wspaniały i dobroduszny czlowiek.

Żonie i Rodzinie
składamy wyrazy szczerego współczucia.

Koleżanki i koledzy z MOZ NSZZ „S” „DAMEL” S.A.
i Zakładu Remontowo-Serwisowego Sp. z o.o.

Wyrazy najgłębszego współczucia

z powodu śmierci

ŻONY

koledze Andrzejowi Winklerowi
Sekretarzowi Komisji Rewizyjnej

NSZZ „Solidarność” KWK „Budryk” S.A.

składają koleżanki i koledzy
z Komisji Zakładowej i Rewizyjnej

BT Tarnowskie Góry
18 lipca w siedzibie BT odbyło

się posiedzenie Terenowej Sekcji
Problemowej NSZZ "S" Powiatu
Tarnogórskiego. W spotkaniu
udział wzięli przewodniczący Ślą-
sko-Dąbrowskiej "S" Piotr Duda
i członek Prezydium ZR Mirosław
Truchan. Związkowcy omówili
m.in. sprawy organizacyjne oraz
problemy związane z działalnością
tarnogórskich organizacji związko-
wych. Piotr Duda przedstawił sta-
nowisko NSZZ "S" w sprawie
strajku lekarzy i pielęgniarek.
Omówił również propozycje wpro-
wadzenia zmian do Ustawy o
Związkach Zawodowych, głównie
w zakresie reprezentatywności
organizacji związkowych, skupia-
jących wymaganą ilość członków.
Dyskutowano również o planach
rozwoju siedziby BT w Tarnow-
skich Górach.

Na zakończenie spotkania prze-
wodniczący TSP Andrzej Bałchan
przedstawił harmonogram obcho-
dów 27-lecia "S" Ziemi Tarnogór-
skiej, a Piotr Duda poinformował o

nawiązanej przez ZR współpracy z
historykami z katowickiego oddzia-
łu Instytutu Pamięci Narodowej.

BT Gliwice
Od 1 do 3 sierpnia w siedzibie

gliwickiego BT odbywać się będzie
szkolenie ogólnozwiązkowe. Zaję-
cia prowadzić będą pracownicy
Biura Szkoleń ZR Jadwiga Pie-
chocka i Krzysztof Hus. Koszt
szkolenia za 1 dzień wynosi 15 zł
od osoby. Zgłoszenia przyjmowa-
ne są do 25 lipca. Zainteresowane
organizacje związkowe proszone są
o kontakt z Biurem.

***
14 lipca związkowcy z "Solidar-

ności" kopalni "Budryk" wraz ze
swoimi rodzinami udali się na wy-
cieczkę do Wrocławia. Zwiedzili
m.in. Ostrów Tumski, Kościół na
Piasku, całoroczną szopkę, ogród
botaniczny, starówkę i Muzeum

Narodowe. W programie wyciecz-
ki znalazła się także unikatowa Pa-
norama Racławicka, która wywar-
ła na uczestnikach wycieczki naj-
większe wrażenie.

Chcemy pracować tak długo, jak to
będzie możliwe, bez względu na wiek.
Tak na pytanie GUS odpowiada co trzeci
Polak po pięćdziesiątce

Zdaniem ekspertów oznacza to, że Po-
lacy zaczynają podejmować racjonalne
decyzje emerytalne. Nowy system eme-
rytalny premiuje tych, którzy pracują dłu-
żej.

Z informacji, zebranych przez GUS,
wynika, że wśród obecnych 50-letnich i
starszych Polaków nie ma większej chęci
do jak najwcześniejszego przechodzenia
na emeryturę. Co trzecia osoba planuje
pracować tak długo, jak będzie to możli-
we, a co ósma zamierza zostać w pracy
nawet po ukończeniu 65 lat.

- Teraz wciąż, niestety, ludzie uciekają
na emeryturę najszybciej jak to jest moż-
liwe - martwi się Jeremi Mordasewicz,
ekspert PKPP Lewiatan. - Jakieś 20 pro-
cent deklaruje, że będzie pracowało dłu-
żej.

Ekspert konfederacji ma nadzieję, że
na zmianę zachowań Polaków wpływ
będą miały trzy czynniki. - Po pierwsze,
zmienia się sytuacja na rynku pracy, mamy
coraz mniejsze bezrobocie, a starsi pra-
cownicy są poszukiwani. Po drugie, w naj-
bliższych latach będzie coraz więcej star-
szych ludzi, a coraz mniej młodych, więc
tym bardziej doświadczeni pracownicy
będą cenni. I po trzecie, ludzie zauważą,
że opłaca im się pracować dłużej, bo do-
staną wtedy wyższe emerytury - wylicza
Jeremi Mordasewicz.

Z badania GUS wynika, że nadal co
piąta osoba zamierza skończyć pracę za-
wodową natychmiast, gdy osiągnie wiek
emerytalny. Jednak połowa z nich dekla-
ruje, że nadal będzie chciała pracować.

- Ludzie chcą mieć prawo do emerytu-
ry, ale to nie znaczy, że natychmiast z nie-
go skorzystają - tłumaczy Aleksandra
Wiktorow, były prezes ZUS. - Wiele
osób, gdy osiąga wiek emerytalny, prosi
o naliczenie im emerytury, ale na nią nie
przechodzi. Szczególnie jest to widoczne
w momentach, gdy mają się zmieniać
przepisy emerytalne. Ludzie wolą się za-
bezpieczyć i mieć wyliczoną emeryturę.
Ci, którzy na nią się nie decydują, ciągle
pracują i co jakiś czas proszą o ponowne
przeliczenie świadczenia.

Z danych GUS wynika, że teraz ok.
400 tysięcy osób może mieć emeryturę,
ale jej nie ma. Połowa z nich pracuje.

- Naprawdę co innego jest mieć prawo

do emerytury, a co innego z niego korzy-
stać - przekonuje Aleksandra Wiktorow.
Według niej coraz więcej osób zaczyna
rozumieć, że opłaca im się dłużej praco-
wać. Dodatkowo pomocne w podejmo-
waniu decyzji jest to, że pracodawcy co-
raz częściej oferują starszym osobom le-
galną pracę.

Pewne jest, że każdy kto zdecyduje się
dłużej pracować, tylko na tym zyska.
Każdy kolejny rok pracy przynosi bo-
wiem wyższe świadczenie. Zwłaszcza
jeśli osoba oszczędza na starość w nowym
systemie wprowadzonym w 1999 r., czy-
li w I i II filarze (ZUS i OFE). Pokazują to
wyliczenia dr Anny Ruzik, eksperta Cen-
trum Analiz Społeczno-Ekonomicznych.
W wyliczeniach zostało przyjęte, że eme-
rytura, do której ta osoba jest uprawniona
w wieku 60 lat, równa jest kwocie x. W
nowym systemie x otrzymuje się w
uproszczeniu przez podzielenie kapitału
zgromadzonego w I i II filarze przez śred-
nie dalszego trwania życia kobiet i męż-
czyzn w wieku 60 lat. Z wyliczeń wyni-
ka, że gdy osoba zakończy karierę zawo-
dową rok później, w wieku 61 lat, jej mie-
sięczna emerytura przyrośnie już o 5,8
proc. Gdy przejdzie na emeryturę w wie-
ku 62 lat - o 5,9 proc. itd.

- Opóźnienie przejścia na emeryturę o
rok spowoduje zwiększenie miesięcznej
emerytury z dwóch powodów. Po pierw-
sze, składki wpłacane do ZUS i otwarte-
go funduszu emerytalnego będą dłużej
pracowały, po drugie, oczekiwane dalsze
trwanie życia w wieku 61 lat jest niższe
niż w wieku 60 lat - mówi Anna Ruzik.

W starym systemie emerytalnym x za-
leży od stażu pracy i zarobków. Jeśli ktoś,
kto kończy właśnie karierę zawodową,
pobierał cały czas, a przynajmniej dzie-
sięć lat przed przejściem na emeryturę
przeciętne wynagrodzenie, z każdym ro-
kiem pracy jego miesięczna emerytura
zwiększać się będzie o iloczyn 1,3 proc. i
przeciętnej płacy. I jeśli w nowym syste-
mie 61-latek ma emeryturę wyższą o 5,8
proc. od 60-latka, w starym systemie jest
to - w zależności od stażu pracy i zarob-
ków - jedynie od 1,9 do 2,9 proc. więcej.

- Szacunki pokazują, że w nowym sys-
temie emerytalnym istnieją zachęty do
tego, by dłużej pracować. Każdy dodat-
kowy rok pracy daje znacznie wyższą
emeryturę. Zatem osoby, które skorzystają
z wcześniejszej emerytury, będą miały
mniej pieniędzy - mówi Anna Ruzik.

283 mln zł...
... tyle kosztują straty z  powodu błędów i braku precyzji w ewidencji węgla sprzeda-

wanego do energetyki. Raport w tej sprawie opracowała Najwyższa Izba Kontroli.
NIK skontrolowała kopalnie, elektrownie i firmy pośredniczące. Okazało się, że z

powodu niespójności systemów ważenia i fakturowania do elektrowni trafiało znacz-
nie więcej węgla, niż wynikałoby to z dokumentów. Bywało, że w jednym pociągu
było ok. 150 ton więcej (5-10 proc. całego transportu), niż elektrownia zapłaciła. Czę-
sto elektrownie odkrywały nadwyżki, ale nie informowały o tym kopalń. Tylko cztery
elektrownie miały z tego powodu łącznie 216 tys. ton nadwyżki, a to oznacza 35 mln
zł utraconych przychodów kopalń i 8 mln zł niezapłaconego VAT-u.

Kopalnie tłumaczą, że nadwyżki w dostawach do elektrowni nie są efektem celo-
wego działania, ale wynikają m.in. z jakości stosowanych wag, technologii ważenia i
rozmaitych warunków technicznych, które przy tak olbrzymich ilościach nie pozwala-
ją na precyzyjny, zawsze taki sam pomiar. Przedstawiciele górnictwa podkreślają, że
błędy w ważeniu to niewielki procent, a czasami ułamek procenta całości sprzedaży.
Zdaniem kontrolerów to niepoważne tłumaczenie, bo ten "ułamek" oznacza np. 20
mln zł utraconych przychodów.

NIK ma także zastrzeżenia co do zasad magazynowania węgla, jego inwentaryzacji
oraz monitorowania jego jakości i niedochodzenia roszczeń w przypadkach, gdy była
ona obniżona. Dzięki nieszczelnemu systemowi elektrownie dysponowały będącymi
poza kontrolą nadwyżkami węgla w stosunku do dokumentacji, co również mogło
rodzić nieprawidłowości.

Kontrola Izby objęła w sumie 22 elektrownie i ciepłownie, 9 kopalń i dwóch pośred-
ników w handlu węglem. Na stwierdzoną wartość nieprawidłowości składają się m.in.
uszczuplenia Skarbu Państwa (18,7 mln zł), środki uzyskane z naruszeniem prawa
(26,7 mln zł), wydane z naruszeniem prawa (31,9 mln zł), pieniądze wydane niegospo-
darnie (13,5 mln zł) oraz wartość nierzetelnych danych w ewidencji księgowo finanso-
wej (151,7 mln zł). Udało się odzyskać 11,4 mln zł.

Później na emeryturę
(Rzeczpospolita, Aleksandra Fandrejewska, Katarzyna

Ostrowska, 23 lipca 2007 r.)

20 lipca (Ruda Śl.). Pięciu górników
zostało poszkodowanych w wyniku
bardzo silnego wstrząsu, do jakiego
doszło w kopalni "Pokój". W ciągu dnia
drążono tam nowy chodnik wentyla-
cyjny. Wieczorem pracowało tam czte-
rech ratowników górniczych, pod nad-
zorem sztygara. Uszczelniali nowo drą-
żony chodnik specjalnymi piankami,
aby zabezpieczyć go przed możliwy-
mi tąpaniami. Górnicy o własnych si-
łach opuścili zagrożony rejon. Odnie-
śli niegroźne dla życia obrażenia. W
rejonie wstrząsu nie wydobywano wę-
gla.

***
20 lipca (Chicago). Przebywający od
pół roku w areszcie federalnym w Chi-
cago Edward Mazur wyszedł na
wolność. Wcześniej sędzia federalny
odrzucił polski wniosek o jego ekstra-
dycję. W uzasadnieniu podał, że do-
wody przeciwko polonijnemu biznes-
manowi są niewiarygodne. Minister
sprawiedliwości Zbigniew Ziobro za-
powiedział dalszą walkę o ekstradycję
Mazura. Ziobro zapewnił, że procedu-
ra sprowadzenia do Polski polonijne-
go biznesmena podejrzanego o zlece-
nie zabójstwa byłego szefa policji gen.
Papały będzie kontynuowana.

***
20 lipca (Częstochowa). Trąba po-
wietrzna zniszczyła w powiecie czę-
stochowskim blisko 270 budynków
mieszkalnych i gospodarczych, infra-
strukturę energetyczną i telekomunika-
cyjną, powaliła setki drzew. Kataklizm
przeszedł przez kilka wsi w gminach
Kłomnice, Mstów, Rędziny i Myka-
nów w piątek po godz. 18. Trwał 5- 10
minut. Zniszczył prawie sto budynków
mieszkalnych (w jednej trzeciej z nich
pozrywał dachy) oraz w różnym stop-
niu uszkodził prawie 170 budynków
gospodarczych. Żywioł powalił drze-
wa i słupy energetyczne oraz wyrzą-
dził olbrzymie szkody w niemal całej
infrastrukturze. Poszkodowanych zo-
stało 7 osób.
Osoby i instytucje, które chcą wspo-
móc akcję, mogą dokonywać wpłat na
konto: Caritas Polska, ul. Skwer Kard.
Wyszyńskiego 9, 01- 015 Warszawa;
PKO Bank Polski S.A. 70 1020 1013
0000 0102 0002 6526 z dopiskiem:
Trąba Powietrzna; Caritas Archidiece-
zji Częstochowskiej, ul. Staszica 5, 42-
200 Częstochowa; PKO Bank Polski
S.A. 09 1020 1664 0000 3802 0145
0634 z dopiskiem: Trąba Powietrzna
lub za pomocą kart kredytowych i prze-
lewów elektronicznych. Użytkownicy
sieci Era, Heyah, Orange, Plus GSM,
Sami Swoi mogą wysłać SMS o treści
POMAGAM na numer 72902 (koszt
2,44 z VAT).

***
21 lipca (Warszawa). Prezydent Lech
Kaczyński wydał rozporządzenie o
trzydniowej żałobie narodowej na te-
renie całej Polski. W niedzielę w wy-
padku polskiego autokaru pod Greno-
ble we Francji zginęło 26 osób, a 24
osoby są ranne. Autokar wiózł pielgrzy-
mów, którzy odwiedzali sanktuarium
Matki Boskiej de la Salette w Alpach.
To był najtragiczniejszy wypadek pol-
skiego autokaru w historii. Doprowa-
dziła do niego najprawdopodobniej
awaria hamulców, którą poprzedził
błąd kierowcy - autobus nie powinien
w ogóle jechać tą stromą trasą.

***
22 lipca (Warszawa). Rządowa koali-
cja trzeszczy w szwach. Prowokacja
Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
która doprowadziła do odejścia z gabi-
netu Andrzeja Leppera, rozpoczęła
największy w tej kadencji kryzys rzą-
dowy. Dziś Komitet Polityczny PiS
miał podjąć wstępną decyzję o końcu
koalicji. We wtorek zaś ostateczne sta-
nowisko w tej sprawie powinna zająć
rada polityczna PiS. Politycy PiS, jak
mówią, chcą przerwać nieodpowie-
dzialny chocholi taniec koalicjantów.
LPR i Samoobrona z kolei sami sta-
wiają warunki, od których uzależniają
dalszą współpracę. Politycy LiS pod-
kreślają, że wina za koniec koalicji
spadnie właśnie na Prawo i Sprawie-
dliwość.
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W zmieniającej się sytuacji
gospodarczej pozyskiwanie i
utrzymywanie członków jest
dla każdego związku, który
chce się rozwijać i prężnie
funkcjonować, jedną z naj-
ważniejszych kwestii. „Soli-
darność” - podobnie, jak inne
organizacje - nie unika tego
tematu.

 Coraz częściej organizuje
szkolenia dotyczące skutecznego
pozyskiwania nowych członków.
Uczestniczą w nich działacze za-
równo struktur branżowych, jak
i terytorialnych. Jednym z wzor-
ców, które warto "podpatrzeć"
może stać się niemiecki związek
metalowy IG Metall.

- Organizacja wypracowała cie-
kawe sposoby wychodzenia do
pracowników i przekonywania
ich, że warto należeć do związku
zawodowego - mówi Robert
Odyjas z Biura ds. Rozwoju i
Szkoleń Związkowych oraz
Współpracy Zagranicznej ZR,
który niedawno uczestniczył w
jednym z takich szkoleń. - Związ-
kowcy z IG Metall przywiązują
dużą wagę do medialności orga-
nizacji. Uważają, że związek
musi być dobrze postrzegany. Te-
matyka identyfikacji wizualnej
jest poważnie traktowana pod-
czas szkoleń. Jedną z metod jest
również ciągłe przypominanie o
osiągnięciach w walce o prawa
pracownicze.

W tym celu każdego roku nie-
mieccy związkowcy drukują po-
nad 2 mln kieszonkowych kalen-
darzy z logo związku, które no-
szone przez pracowników np. w

fartuchach roboczych pozwalają
na skojarzenie ich z organizacją.
Żeby przekaz był jasny i czytel-
ny żadna z firm nie może umie-
ścić swojej reklamy na jego
okładce. Wydają również składa-
ne kalendarze, w których za-

mieszczane są wszystkie osią-
gnięcia związku od początku jego
powstania.

- Jak podkreślali niemieccy
szkoleniowcy, pracownicy często
nie zdają sobie sprawy, że korzy-
stają z praw i przywilejów wy-
walczonych lub wynegocjowa-
nych przez związki zawodowe -
opowiada Robert Odyjas. - Dla-
tego IG Metall podejmuje wiele
akcji, by o tym przypominać.

Jedną z nich jest umieszczanie
np. przed bramą zakładu lub w
centrum miasta planszy z zapy-
taniem: Czy wiesz, że w Twojej
firmie istnieje związek zawodo-
wy, którego członkiem możesz
zostać? Każda z przechodzących

osób może dopisać odpowiedź i
wyrazić opinię.

Analizują przyczyny odejść
Każdego roku ok. 1,2 proc.

członków odchodzi z IG Metall.
Największy spadek uzwiązko-

wienia organizacja odnotowała
po upadku Muru Berlińskiego,
kiedy doszło do pogorszenia sy-

tuacji ekonomicznej pracowni-
ków.

- Od tamtego czasu prowadzą
statystyki liczebności, wiążąc je
z wiekiem i wykształceniem - do-
daje R. Odyjas. - Analizują też
przyczyny odejść. Czy są one
związane z przejściem na emery-
turę lub zmianą zakładu pracy.
Jeżeli stwierdzą, że dana osoba
zrezygnowała z członkostwa z
przyczyn leżących po stronie or-
ganizacji, starają się nawiązać z
nią kontakt.

Analizy te są również podstawą
do tworzenia materiałów szkole-
niowych. Związkowcy IG Metall
opracowali przewodniki dla orga-
nizatorów związkowych, w któ-
rych podpowiadają w jaki sposób
powinni postępować i jak rozma-
wiać w konkretnych zakładach
pracy, biorąc pod uwagę proble-
my, jakie się w nich pojawiają i
oczekiwania zatrudnionych.

- Ze względów ustawowych
najtrudniej im zawiązać organi-
zację w zakładzie zatrudniającym
mniej, niż 200 pracowników -
opowiada R. Odyjas. - Podczas

Podpatrzone w IG Metall
szkolenia nie ukrywali swoich
porażek, ale publicznie o nich nie
mówią. Za największe niepowo-
dzenie uważają niewprowadzenie
35-godzinnego tygodnia pracy,
tak jak ma to miejsce we Francji.

Zrzeszają bezrobotnych
i studentów

W IG Metall pozyskiwanie
członków związku zaczyna się
już w szkołach zawodowych i na
wyższych uczelniach. Trenerzy
związkowi prowadzą zajęcia
wśród młodzieży, w trakcie któ-
rych informują, czym jest zwią-
zek zawodowy i jaka jest jego
rola w zakładzie pracy.

- Przeprowadzeniem tych zajęć
zainteresowani są również na-
uczyciele, którzy mają świado-

mość, że ich uczniowie po ukoń-
czeniu szkoły staną się pracow-
nikami - podkreśla R. Odyjas.

IG Metall dociera do studen-
tów, dla których przygotował
ulotki. Np. cztery miesiące przed
ukończeniem studiów, związ-
kowcy informują przyszłych ab-
solwentów, u których pracodaw-
ców mogą starać się o przyjęcie
do pracy i gdzie powinni złożyć
dokumenty.

Jednym z największych proble-
mów dla związkowców z IG Me-

Związkowcy z IG Metall wciąż przypominają o osiągnięciach
organizacji w walce o prawa pracownicze. Klaus Heyer
z firmy szkoleniowej prezentuje kalendarz, na którym

znalazły się wszystkie sukcesy związku od początku istnienia

Robert Odyjas z Biura ds. Rozwoju i Szkoleń Związkowych
oraz Współpracy Zagranicznej ZR, Barbara Piotrowska
i Dorota Mikłos z Krajowego Sekretariatu Metalowców

NSZZ „S” oraz Adam Ditmer - przewodniczący KSM „S”,
podczas szkolenia w IG Metall

IG Metall to niemiecka centra-
la związkowa licząca ponad 2
mln 300 tys. członków. Związek
rozpoczął działalność w Republi-
ce Federalnej Niemiec we Frank-
furcie nad Menem w 1950 r.

Przede wszystkim skupia za-
kłady działające w branży stalo-
wej, motoryzacyjnej i dostawczej.
Obejmuje również rzemiosło sa-
mochodowe, obróbkę drewna i
tworzyw sztucznych oraz prze-
mysł tekstylny.

Związek podzielony jest na 13
regionów. Region Berliński, w
którym odbywało się szkolenie,

tall są agencje pracy tymczaso-
wej, które zatrudniają już ok. 50
proc. pracowników. Związkowcy
starają się do nich docierać i wal-
czyć, by ich wynagrodzenie nie
było niższe od wynagrodzenia
osób zatrudnionych na stałe.

Związkowcy z Niemiec podej-
mują również wiele akcji o cha-
rakterze społecznym np. promu-
jących rodzinę i zmierzających
do pogodzenia pracy zawodowej
kobiet z wychowaniem dzieci.

Wypracowali „Toolbox”
Tematyka szkoleń z pozyski-

wania i utrzymywania członków
związku jest rozległa i zróżnico-
wana. Materiały szkoleniowe
zwane "Toolbox" zawierają m.in.
informacje dotyczące różnic mię-

dzy marketingiem a marketin-
giem związkowym, podstaw ko-
munikacji inerpersonalnej, public
relations i savoir vivre.

- W szkoleniach biorą również
udział specjaliści z firm ze-
wnętrznych, którzy uczą przy-
szłych trenerów związkowych, w
jaki sposób należy prowadzić
rozmowę, by być przekonywują-
cym i wiarygodnym - podkreśla
Robert Odyjas.

Agnieszka Konieczny

Podobne plansze IG Metall wykorzystuje podczas akcji
promujących przynależność związkową

opiekuje się 161 tys. członków w
ok.1500 zakładach pracy.  Obejmu-

je 3 okręgi w Berlinie, Branden-
burgii i Saksonii. Każdy z regio-

nów posiada swój ośrodek szko-
leniowy. Warsztaty poświęcone
pozyskiwaniu i utrzymywaniu
członków związku trwają dwa ty-
godnie z weekendową przerwą na
wyjazd do rodziny. Członkami IG
Metall najczęściej są robotnicy,
dlatego związek zabiega o kadry
wyższego szczebla.

Krajowy Sekretariat Metalow-
ców NSZZ "Solidarność" współ-
pracuje z IG Metall od 1992 r.
Obie centrale afiliowane są w Eu-
ropejskiej Federacji Metalow-
ców.
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Sytuacja ekonomiczna Kompanii
Węglowej S.A. jest bardzo nieko-
rzystna. Obecnie firma notuje mniej-
szą o blisko 2 mln ton sprzedaż wę-
gla w stosunku do planowanej w pla-
nie techniczno-ekonomicznym firmy.
O około 600 tys. ton spadło również
wydobycie. W przeciwieństwie do
zatrudnionych w Katowickim Hol-
dingu Węglowym S.A i w Jastrzęb-
skiej Spółce Węglowej S.A., górni-
cy z Kompani nie otrzymają nagród
z ubiegłorocznego zysku, ponieważ
koncern odnotował straty.

- W jaki sposób zarząd Kompanii

Węglowej tłumaczy fatalną kondy-

cję ekonomiczną firmy?

Przede wszystkim tragediami, które
wydarzyły się w minionym roku: dra-
matem w KWK "Halemba", tąpnięcia-
mi w KWK "Rudułtowy" i w KWK
"Bobrek-Centrum". Ale należy przypo-
mnieć, że na przestrzeni ostatnich lat
również dochodziło do tragedii w za-
kładach górniczych. Wtedy te bardzo
poważne wypadki nie miały aż tak
znaczącego przełożenia na wielkość
wydobycia w Kompanii. Zarząd tłu-
maczy, że kłopoty finansowe firmy
są tylko przejściowe. My uważamy,
że są to tzw. "informacje na zlecenie".
- Skąd ten sceptycyzm? Przecież

Kompania, zgodnie z postulatem

górniczych central związkowych,

została dokapitalizowana przez

rząd...

Właśnie, w tej sytuacji wynik ekono-
miczny z pewnością nie będzie efektem
podstawowej działalności produkcyjnej
firmy. Kompania otrzymała rządowe do-

kapitalizowanie w postaci konwersji ak-
cji "Ciechu", za które może uzyskać na-
wet 900 mln złotych. Ten wynik będzie
wyłącznie efektem operacji finanso-
wych. Teraz, gdy mamy tak niską sprze-
daż węgla i tak małe wydobycie, to
znacznie uszczuplił się przychód.
- A czy opracowywana strategia

funkcjonowania Kompani pozwa-

la z nadzieją myśleć o przyszłości

koncernu?

Tego nie wiemy, bo jej nie znamy. Nie-
oficjalnie mówi się, że założenia funk-
cjonowania Kompani nie domykają się
finanso- wo na kilkaset
milio- nów zło-

t y c h .
P r z y -
p u s z -
czam,
że sła-
bą na-

dzieją dla firmy są również zapisy usta-
wy górniczej prolongujące spłatę jej za-
dłużenia do 2013 roku, a także dotacje
na inwestycje początkowe. Nasz niepo-
kój wzbudza brak reakcji wśród zarzą-
dzających Kompanią w sferach marke-
tingowej, produkcyjnej, organizacyjnej.

Obawiamy się, że firma może utrzymać
się na rynku węglowym "sztucznie", jesz-
cze przez około pół roku, a jej najwięk-
sze problemy zaczną się w latach 2008-
2009.
- Trudna sytuacja ekonomiczna KW

S.A. z pewnością odbija się na pra-

cownikach...

Rzeczywiście, teraz górnicy pracują nie
tylko w soboty, ale również w niedziele.
W taki sposób Kompania za wszelką
cenę chce nadrobić stratę wydobycia.
Stąd biorą się niekorzystne zjawiska w
wynagradzaniu zatrudnionych, bo wia-
domo, że praca w nadgodzinach jest le-
piej opłacana niż praca w dni robocze.
Obecnie około 30 proc. górników zatrud-
nionych w Kompanii pracuje 7 dni w
tygodniu. Tym samym wreszcie otrzy-
mują w miarę przyzwoity zarobek. Ale
odbywa się to kosztem pozostałych za-
trudnionych, którzy pracują w normal-
nym systemie czasu pracy. Sytuacja w
Kompani jest bardzo trudna nie tylko pod
względem wydobycia i wysokości wy-
nagrodzeń. W kopalniach brakuje nawet
przysłowiowej łopaty. Źle się pracuje w
firmie, w której nie ma perspektyw ani
na zwiększenie wysokości wynagro-
dzeń, ani zatrudnienia.
- Jakie jest stanowisko górniczej "S"

wobec tego, co dzieje się w Kompa-

ni?

Już kilkakrotnie wskazywaliśmy mini-
strowi gospodarki na złe zarządzanie fir-
mą, ale on na razie nie reaguje. W przy-
padku braku jakichkolwiek działań ze
strony właściciela, być może będziemy
zmuszeni do zorganizowania  akcji pro-
testacyjnej. Coraz częściej słyszymy gło-
sy, że gorszego zarządu niż obecny, to
już być nie będzie...
- Dziękuję za rozmowę.

Śląsko-Dąbrowska „Soli-
darność” łączy się w bólu
z rodzinami ofiar tragedii
we francuskich Alpach.

W poniedziałek kondolencje na
ręce szefa zachodniopomorskiej

"Solidarności" Mieczysława Jur-
ka wystosował przewodniczący
Śląsko-Dąbrowskiej "S" Piotr
Duda. "Wobec tak wielkiej trage-
dii przesyłamy na Pana ręce wy-
razy naszego głębokiego współ-
czucia i solidarności dla wszyst-
kich poszkodowanych. Śląsk i

Kondolencje od Śląsko-
Dąbrowskiej „S”

Przyczyną wypadku była prawdopodobnie awaria
hamulców w autobusie

Z Dominikiem Kolorzem, przewodniczącym Sekcji Krajowej Gór-
nictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” rozmawia Beata
Gajdziszewska.

Gorszego zarządu nie będzie

3 tys. złotych przekaże Śląsko-
Dąbrowska „Solidarność” dla
ofiar trąby powietrznej, która w
piątek przeszła w okolicach Czę-
stochowy.

Pieniądze wspomo-
gą dzieci z gminy
Kłomnice. Trafią na
konto Zespołu Szkół
w Skrzydłowie, na
specjalny rachunek na
rzecz pomocy dzie-
ciom z poszkodowa-
nych rodzin. - Po kon-
sultacji z Urzędem
Gminy w Kłomnicach
zdecydowaliśmy się objąć pomocą
właśnie dzieci, o których potrzebach
w tym momencie - gdy rodzice są za-

jęci remontami dachów i zabezpiecza-
niem budynków - mniej się mówi. Jak
nas poinformowano, te pieniądze będą
przeznaczone na sfinansowanie wyjaz-
du dzieci na bezpłatne kolonie - na
ubrania, kieszonkowe i całą kolonijną

wyprawkę - mówi szef Śląsko-Dą-
browskiej "Solidarności" Piotr Duda.

Dzieci z Kłomnic dostaną też po-
moc ze strony Fundacji na Rzecz Zdro-
wia Dzieci i Młodzież Regionu Ślą-
sko-Dąbrowskiego im. Grzegorza
Kolosy, która przekaże na ww. konto
1 tys. zł.

Śląsko-Dąbrowska "S" i Fundacja
im. Kolosy po raz kolejny pomagają
rodzinom ofiar dotkniętych przez los.
Tak było m. in. w 1997 r. podczas po-
wodzi tysiąclecia, gdy członkowie "S"
pracowali przy odbudowywaniu znisz-
czonych domów w Lubomii. Wtedy
Fundacja wysyłała dzieci powodzian
na kolonie. W zeszłym roku znaczącą
pomoc finansową od Związku i Fun-
dacji dostały dzieci ofiar zawalenia się
hali targowej w Katowicach.

wg

Nie wolno zapomnieć
o dzieciach

Źle się pracuje w firmie, w której nie
ma perspektyw na zwiększenie

wynagrodzeń, ani też zatrudnienia -
mówi Dominik Kolorz

Zagłębie, które w minionym roku
również dotknęły wielkie drama-
ty, są dziś sercem i modlitwą z ofia-
rami wypadku i ich rodzinami oraz
wszystkimi pogrążonymi w smut-
ku mieszkańcami Pomorza Za-
chodniego" - napisał w imieniu

Śląsko-Dąbrowskiej "S przewod-
niczący Piotr Duda.

W katastrofie polskiego autoka-
ru we francuskich Alpach zginęło
26 osób, 24 są ranne. Autokar
wiózł pielgrzymów, którzy odwie-
dzali sanktuarium Matki Boskiej
de la Salette w Alpach.            wg

Dwie małe butelki wody mineral-
nej miały starczyć pracownikom
zawierciańskiej firmy „CO.WT”
na dwa dni pracy w lipcowe upa-
ły. Wyjątkiem byli kosiarze.

Zatrudniający 38 osób, w tym 19 nie-
pełnosprawnych, zakład zajmuję się pie-
lęgnacją zieleni miejskiej i konserwacją
sieci ciepłowniczych, zatem pracowni-
cy przez cały czas pracowali w słońcu.
Zatrudnionym nie zapewniano  nie tyl-
ko przysługujących im zgodnie z pra-
wem napojów, ale także odpowiedniej
odzieży ochronnej. Tę ostatnio pracow-
nicy kupują we własnym zakresie! Spra-
wą zainteresowało się Biuro Terenowe
Śląsko-Dąbrowskiej "Solidarności" w
Zawierciu, które wystąpiło z wnioskiem
do Państwowej Inspekcji Pracy o prze-
prowadzenie kompleksowej kontroli.

- Niepokojące informacje o braku
odzieży ochronnej dostosowanej do spe-
cyfiki pracy czy też dostatecznej ilości
napojów w tej firmie docierały już od
pewnego czasu - mówi Małgorzata
Benc, szefowa zawierciańskiego Biura
Terenowego Śląsko-Dąbrowskiej "S". -

Jeżeli się potwierdzą, to będzie to praw-
dziwy skandal. Firma ma status zakładu
pracy chronionej i w zamian za ulgi po-
datkowe powinna tworzyć zatrudnio-
nym szczególne warunki wykonywania
pracy. Tymczasem nie przestrzega na-
wet podstawowych norm prawa pracy.

Zarobki pracowników CO.WT rzad-
ko przekraczają płacę minimalną, co
więcej często nie są one wypłacane w

terminie. Firma w ten sposób stara się
przerzucać na barki pracowników skut-
ki nie najlepiej podpisanych umów, prze-
widujących długie okresy płatności. Tyl-
ko jakim prawem, za błędy kierownic-
twa mają płacić niepełnosprawni pra-
cownicy? Wykorzystywanie słabszych,
dotkniętych przez los jest szczególnie
naganne moralnie, a jednocześnie nie-
zgodne z prawem.                     (zaw)

Zabytkowy - choć rocznik tyl-
ko '78 - londyński autobus
woził zawiercian podczas so-
botnich obchodów 25-lecia
Zakładu Komunikacji Miej-
skiej.

W upalny dzień atrakcją był
zwłaszcza odkryte piętro pojazdu.
Powody do zadowolenia mieli tak-
że pracownicy, dzięki determinacji
zakładowej "Solidarności" i skutecz-

Zakład pracy (nie)chronionej

nym negocjacjom, po raz pierw-
szy w historii, dostali premie z
okazji jubileuszu firmy. Wypłat
nie udało się storpedować naj-
mniejszej z organizacji związko-
wej (przez litość nazwę zawiera-
jącą liczbę przemilczę), która była
przeciwna wypłacie dodatko-
wych pieniędzy dla załogi. Widać
upały szkodzą nie tylko na serce.

(zaw)

Święto czerwonych autobusów
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Śląsko Dąbrowska „Solidar-
ność” zawsze jest otwarta na
ciekawe inicjatywy. Nie inaczej
było, gdy o pomoc w zorgani-
zowaniu pleneru fotograficz-
nego zwrócili się do Związku
organizatorzy I Pleneru Foto-
graficznego pt. „Architektura
Gliwickiej Starówki”.

W Plenerze udział wzięli uczniowie
gliwickich i zabrzańskich szkół podsta-

wowych, gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych. I Szkoła Społeczna w Gliwi-
cach postanowiła zachęcić dzieci i mło-
dzież do zwrócenia uwagi na piękno ota-
czającej nas architektury zlokalizowanej
w rejonie gliwickiej starówki. Celem or-
ganizatorów była również nauka "foto-
graficznego patrzenia", wyszukiwania
tematów i właściwego ich skadrowania.

- Realizacja tej imprezy nie byłaby
możliwa bez wsparcia wielu osób i in-
stytucji, również Śląsko-Dąbrowskiej
"S". Związek udostępnił m. in. pomiesz-
czenia Biura Terenowego w Gliwicach,
w których zostało przeprowadzone szko-
lenie z zakresu fotografii architektury i
pogadanka o zasadach bezpieczeństwa
uczestników Pleneru - mówi pomysło-
dawca i główny organizator imprezy Bo-
lesław Var Bogya de Csepy z Komisji
Zakładowej NSZZ "S" KWK "Sośni-
ca"

Zainteresowanie przeszło najśmielsze
oczekiwania organizatorów, bowiem w
Plenerze wzięło udział aż 70 osób. Efek-
tem ich pracy jest kilka tysięcy zdjęć do-
kumentujących najstarszą część Gliwic
w obecnych czasach. Fotografie przed-

stawiają zarówno znane wszystkim
mieszkańcom Gliwic kamieniczki, ra-
tusz, fontannę Neptuna, ale nie brak jed-
nak też takich, które uwieczniają ukryte
w podwórkach czy kamienice gliwickiej
starówki. Tych fragmentów miasta nie-
jednokrotnie nie znają nawet rodowici
mieszkańcy Gliwic, a odnaleźli je i sfo-

tografowali uczniowie biorący udział w
plenerze. Świadczy to o tym, że jeden z
głównych, zapisanych w regulaminie
celów pleneru "Nauka "fotograficznego
patrzenia", wyszukiwania tematów i wła-
ściwego ich skadrowania" został osią-
gnięty.

Efekty pracy młodych fotografików
podziwiać można na wystawie poplene-
rowej, zorganizowanej w pomieszcze-
niach gliwickiej Palmiarni. Wystawę
otworzył prezydent miasta Zygmunt

Frankiewicz. Na ekspozycję składa się
blisko 160 prac 39 młodych fotografi-

Dyrekcja Szpitala Specjali-
stycznego w Dąbrowie Gór-
niczej poinformowała pra-
cowników, że trwający od
maja protest Ogólnopolskie-
go Związku Zawodowego Le-
karzy i Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych za-
graża płynności finansowej
szpitala i może spowodować,
że pracownicy nie otrzymają
wynagrodzeń za lipiec. Pod
znakiem zapytania stoi dalsze
funkcjonowanie placówki.

Zdaniem pracodawcy, akcja straj-
kowa przybrała skrajnie restrykcyj-
ną formę, dlatego szpital nie ma
możliwości, by w pełni wywiązać się
z kontraktów zawartych z NFZ. W
konsekwencji, istnieje realne zagro-
żenie, że NFZ zerwie umowy zawar-
te z dąbrowską placówką, która do-
datkowo obciążona zostanie zobo-
wiązaniami odszkodowawczymi
wobec Funduszu.

Zamykane oddziały
Zarządzający szpitalem zwracają

uwagę, że niezrozumiała eskalacja
działań strajkowych stwarza realne
zagrożenie dla bezpieczeństwa pa-
cjentów oraz zdrowia i życia miesz-
kańców Dąbrowy Górniczej.

- W ciągu ostatnich tygodni za-
mknięte zostały oddziały: laryngo-
logiczny, okulistyczny, rehabilitacyj-
ny, udarowy - wylicza przewodni-
cząca zakładowej "Solidarności"
Elżbieta Żuchowicz -  Z uwagi na
brak personelu kolejne oddziały za-
powiadają zaprzestanie działalności.
Po prowadzonej głodówce pracow-
nicy korzystają z L-4 i w ten sposób
paraliżowana jest praca szpitala.
Wszyscy obawialiśmy się zapowia-
danego przez komitet protestacyjny
zamknięcia oddziału ratunkowego,
ale na szczęście w wyniku działań
podjętych przez zarząd szpitala, od-
dział nadal funkcjonuje. Pracowni-

cy z zamkniętych oddziałów, wśród
których są również członkowie na-
szego związku, otrzymają tylko
pensje postojowe.

E. Żuchowicz  przypomina, że
zakładowa "S", w ramach sporu
zbiorowego, prowadzi mediacje z
dyrekcją placówki w sprawie pod-
wyżek wynagrodzeń o 20 proc. dla
wszystkich pracowników. Nato-
miast OZZL i OZZPiP występują
wyłącznie w interesie swoich grup
zawodowych i nie utożsamiają się
z całym zakładem pracy, który
przecież funkcjonuje jako mecha-
nizm naczyń połączonych. W szpi-
talu doszło już do tego, że zebra-
nia organizowane przez te dwa
związki zawodowe odbywają są
pokątnie, poza placówką. Do tej

pory do udziału w nich zapraszani
byli wszyscy pracownicy. Osoby
nie biorące udziału w proteście
zostały napiętnowane przez straj-
kujących. Na terenie szpitala roz-
wieszone zostały plakaty "Kto nie
strajkuje, ten korumpuje".

Odrzucili 40 proc. podwyżkę
Napięta atmosfera w szpitalu jest

powodem lęku o miejsca pracy.
Tym bardziej, że dyrektor otwarcie
przyznaje, że mogą być one zagro-
żone, a kontynuacja strajku z pew-
nością nie będzie stanowić jedyne-
go argumentu w negocjacjach pła-
cowych.

Propozycja pracodawcy doty-
cząca 40 proc. podwyżki płac do
uposażenia zasadniczego dla grup
zawodowych lekarzy oraz pielę-
gniarek spotkała się z zerwaniem
rozmów przez strajkujących. Dy-
rekcja wciąż podkreśla, że szpital
nie jest w stanie zrealizować ocze-
kiwań płacowych OZZL i OZZPiP.
Są one do spełnienia jedynie w
przypadku zafunkcjonowania w
kraju rozwiązań systemowych.
Pracodawca nie ukrywa też, że w
tej chwili nie powrotu do przedsta-
wionej w minionym tygodniu 40
proc. podwyżki płac.

- Protest w szpitalu, którego or-
ganem założycielskim jest Urząd

Miasta, może również spowodo-
wać zmianę formy właścicielskiej
placówki - informuje E. Żuchowicz
- Szpital jest świetnie przygotowa-
ny do takiego przekształcenia, po-
nieważ miasto przez wiele lat in-
westowało tu niebagatelne pienią-
dze. Ogromne straty finansowe,
które przyniósł strajk, mogą skło-
nić zarząd placówki do jej sprywa-
tyzowania. Obawiamy się, że taka
decyzja może zapaść lada dzień, bo
wkrótce odbędzie się, trzecie już,
nadzwyczajne posiedzenie rady
społecznej szpitala.

W obronie członków „S”
Związkowcy "S", którzy nie

uczestniczą w proteście i nie przy-
czyniają się do niszczenia własnych

miejsc pracy, z pewnością będą od-
czuwać jego skutki. Dlatego Komi-
sja Zakładowa wezwała dyrekcję
szpitala do natychmiastowego przy-
stąpienia do dalszej procedury, wsz-
czętego przez "S" sporu zbiorowe-
go, dotyczącego podwyżek płac dla
wszystkich pracowników. Zwróci-
ła się również do pracodawcy o pod-
jęcie uchwały w sprawie wypłat re-
kompensat dla członków "S", aktu-
alnie objętych krzywdzącymi ich
wynagrodzeniami postojowymi.

E. Żuchowicz zapowiada, że je-
śli porozumienie płacowe pomię-
dzy strajkującymi i dyrekcją nie
zostanie zawarte, to w przypadku
ewentualnej prywatyzacji placów-
ki działania zakładowej "S" zmie-
rzać będą do przygotowania pakie-
tu gwarancji pracowniczych.

Beata Gajdziszewska

Z ostatniej chwili:
Nie powiodły się kolejne nego-

cjacje płacowe strajkujących z dy-
rekcją szpitala. Jednak lekarze prze-
rwali protest głodowy i powrócili
do pracy w formie ostrodyżurowej.
Natomiast  zakładowa "S" poważ-
nie rozważa otrzymaną od praco-
dawcy propozycję podwyżek wyna-
grodzeń o 10 proc. dla wszystkich
zatrudnionych.

Niepewna przyszłość

dąbrowskiego szpitala

Z apararatem

po starówce

- Art. 17 ust. 3 o rozwiązywa-
niu sporów zbiorowych -
"....przy podejmowaniu decy-
zji o ogłoszeniu strajku pod-
miot reprezentujący interesy
pracowników powinien wziąć
pod uwagę współmierność żą-
dań do strat związanych ze
strajkiem..."

- Art. 19 ust. 1 - "...niedopusz-
czalne jest zaprzestanie pracy
w wyniku akcji strajkowych
na stanowiskach, na których
zaniechanie pracy zagraża
życiu i zdrowiu ludzkiemu..."

- Art. 21 ust.2 - "...organizatorzy
strajku są obowiązani współ-
działać z kierownikiem zakła-
du pracy w zakresie niezbęd-
nym do zapewnienia nieprze-
rwanej pracy obiektów, których
unieruchomienie może stano-
wić zagrożenie dla życia i zdro-
wia ludzkiego lub przwrócenia
normalnej pracy zakładu..."

Plakaty tej treści powiesili strajkujący
w dąbrowskiej placówce

Wystawę można obejrzeć w gliwickiej Palmiarni

Nawiązana współpraca zaowoco-
wała dodatkowo podpisaniem przez
I Szkołę Społeczną w Gliwicach
umowy o przystąpieniu do progra-
mu "Grosik", dzięki czemu dzieci
członków NSZZ "Solidarność" mogą
zdobywać wiedzę w tej renomowa-
nej - pierwszej niepublicznej - szkole
w Gliwicach korzystając z 10% zniż-
ki czesnego. Szkoła prowadzi edu-
kację na poziomie szkoły podstawo-
wej, gimnazjum i LO.

Również dzięki przychylności "S"
w holu Biura Terenowego NSZZ
"Solidarność" w Gliwicach przy ul.
Zwycięstwa 3 organizowane będą
wystawy prac uczniów szkoły. Tam
obecnie prezentowana jest wystawa
prac fotograficznych uczniów III kla-
sy LO: Michała Rogosza i Grzego-
rza Var Bogya de Csepy.

ków. Zdjęcia niejednokrotnie zadziwia-
ją doskonałą jakością. Wiele fotografii
prezentuje nowatorskie, nietypowe spoj-

rzenie na otaczającą nas rzeczywistość.
Najmłodsi fotograficy wyróżnieni w Ple-
nerze są dopiero uczniami czwartych klas
szkół podstawowych.

Zdjęcia wykonane w czasie Pleneru
można oglądać na stronie internetowej
organizatora http://www.gtsz.gliwice.pl/
plener.php.                                 Red.

Czego się nie robi dla jednego zdjęcia...
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- Czy związek zawodowy może

skutecznie chronić równość za-

trudnienia?

Słowo "może" zamieniłbym na
"musi". Jest to nasz moralny obowią-
zek. Związkowcom do skutecznego
działania potrzebna jest wiedza i od-
waga w realizowaniu wszystkich in-
strumentów mogących przyczynić się
do równości w zatrudnieniu.
- Jakie zatem instrumenty

prawne do tej ochrony

posiada i czy w pełni je

wykorzystuje?

Prawny obowiązek przeciw-
działania dyskryminacji spo-
czywa na pracodawcy. Zwią-
zek zawodowy może podej-
mować czynności kontrolne
i nadzorcze. Uprawnienia ta-
kie stwarza art. 23 ustawy o
związkach zawodowych.
Gdy organizacje związkowe
stwierdzą dyskryminowanie
pracowników, mogą skorzy-
stać z art. 31 K.p.a i wystąpić
z żądaniem wszczęcia postę-
powania oraz przedstawić po-
gląd w sprawie inspektorowi.
Związek może również organizować
pomoc prawną - udzielać konsultacji
i wspierać podczas postępowania są-
dowego. Uprawnienia w zakresie
udzielania pomocy pracownikom w
dochodzeniu roszczeń, w szczególno-
ści z zakresu prawa pracy niesie tak-
że Kodeks postępowania cywilnego.
Ponadto związki zawodowe uznane
zostały przez ministra sprawiedliwo-
ści za organizacje społeczne upraw-
nione do działania przed sądem w

imieniu lub na rzecz obywa-
teli. Są organizacjami upraw-
nionymi do wszczęcia postę-
powania w sprawach o roszcze-
nia ze stosunku pracy. Związek
może przedstawić sądowi istotny dla
sprawy pogląd wyrażony
w uchwale lub oświad-
czeniu, chociaż organizacja nie jest
uczestnikiem postępowania.

- Czy wówczas pogląd jest wiążą-

cy dla sprawy?

Nie stanowi środka dowodowego,
lecz jest wyrazem oceny społecznej,
stanu faktycznego sprawy. Niestety,
nie jest dla sądu wiążący.
- Czy, jako związkowiec często spo-

tykasz się z dyskryminacją i mob-

bingiem pracowników?

Sygnały na temat tych zjawisk pły-
nące do naszego Biura nie są zbyt
częste. Myślę, że jest to spowodowa-

W dniach 10-19 sierpnia w
Słupsku już po raz 17. zorgani-
zowany zostanie Międzynaro-
dowy Festiwal Brydża Sporto-
wego „Solidarność”.

W minionych latach Festiwal był jed-
ną z największych i najlepiej zorgani-
zowanych imprez brydża sportowego
w Europie. Zyskał uznanie uczestników,
organizatorów i władz.

Patronat medialny nad imprezą spra-
wują: Telewizja Polska, Telewizja
Słupsk, Tygodnik "Solidarność", Radio
Gdańsk, Radio Słupsk, Głos Pomorza.

W Festiwalu rokrocznie bierze udział
blisko 700 uczestników z kraju i zagra-
nicy. Są to najlepsi brydżyści polscy i
czołowi reprezentanci wielu związków

brydżowych Europy i Świata W tym
roku również organizatorzy zapraszają
do udziału w imprezie reprezentantów
wszystkich województw oraz federacje
brydżowe Europy i innych państw.

Wzorem lat ubiegłych, w ramach
imprezy brydżowej, zorganizowane
zostaną Mistrzostwa Polski Niezależ-
nego Samorządnego Związku Zawo-
dowego "Solidarność" w Brydżu Spor-
towym. 11 sierpnia wystartują druży-
ny, a 13 sierpnia pary i zawodnicy in-
dywidualni.

Prawo do startu w Mistrzostwach
mają związkowcy "S" zgłoszeni imien-
nie na piśmie przez zarządy regionów,
komisje zakładowe i inne struktury or-
ganizacyjne NSZZ "S".              Red.

Śląsko-Dąbrowska „S” przygotowała półroczny projekt skierowany
na kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich w stosunkach
zatrudnienia. Program jest realizowany w ramach Europejskiego Roku
Równych Szans dla Wszystkich. Z Krzysztofem Husem z Biura ds.
Rozwoju i Szkoleń Związkowych oraz Współpracy Zagranicznej ZR
o roli związków zawodowych w zwalczaniu i zapobieganiu dyskrymi-
nacji w miejscu pracy rozmawia Agnieszka Konieczny.

ne niewiedzą, strachem i wstydem
osób, wobec których takie działania
zostały podjęte. Jeśli trafią do nas in-
formacje o mobbingu i dyskrymina-
cji to najczęściej są to przypadki dra-
styczne. Na jednej z niedawnych in-
terwencji z relacji pracowników, do-
wiedziałem się, że przełożony stosu-
je wobec swoich podwładnych nie
tylko przemoc psychiczną. Posunął
się także do przemocy fizycznej.
- W jakich zakładach najczęściej

dochodzi do dyskryminacji, a

które działania pracodawców po-

zwalają na uniknięcie tych ne-

gatywnych zjawisk?

Dyskryminacja jest zjawiskiem zło-
żonym i trudno z całą pewnością po-
wiedzieć, w których zakładach będzie
miała miejsce, a w których nie. Moż-
na powiedzieć, że nie dochodzi do niej
w zakładach prowadzących profesjo-
nalną politykę personalną, gdzie m.in.
są jasno określone zasady oceniania i
wynagradzania pracowników. Na
pewno największą szansę na prowa-
dzenie skutecznej polityki zapobiega-
nia i rozwiązywania problemów
związanych z dyskryminacją i mob-
bingiem mają ci pracodawcy, którzy
podejmują ścisłą współpracę ze
związkami zawodowymi.
- Dziękuję za rozmowę.

Odważnie chronić

równość zatrudnienia

Podczas spotkania wspólnej
reprezentacji związków zawo-
dowych KWK „Budryk” z za-
rządem Jastrzębskiej Spółki
Węglowej S.A. strony zdecy-
dowały, o powołaniu robocze-
go zespołu, którego zadaniem
będzie wypracowanie porozu-
mienia w sprawie włączenia
samodzielnej kopalni „Bu-
dryk” w struktury JSW S.A.

Te uzgodnienia są powodem
przesunięcia przez związkowców ter-
minu referendum zaplanowanego na
20 lipca. Na temat ewentualnego przy-
łączenia do JSW, załoga wypowie się
dopiero po wypracowaniu przez zespół
stosownej umowy.

Przedstawiciele zarządu JSW S.A.
już zrezygnowali z usztywnionego
dotąd stanowiska, odrzucającego ocze-
kiwania pracowników w kwestii do-

stosowania wysokości stawek płac za-
trudnionych w kopalni "Budryk" do
obowiązujących w kopalniach JSW
S.A. Zarząd jest również skłonny włą-
czyć do funduszu płac w KWK "Bu-
dryk" tzw."dojazdówkę".

- Dla nas niezwykle ważna była de-
klaracja, że nagrody z zysku za 2007
rok wypłacone zostaną w tej samej
wysokości, co w kopalniach JSW S.A.
Odebraliśmy ją jako sygnał dobrej woli

ze strony zarządu spółki. Niemniej dla
naszej załogi decyzja o włączeniu ko-
palni w struktury JSW i tak nie będzie
łatwa, bo wciąż docierają do nas in-
formacje o coraz większym zaintere-
sowaniu potentatów rynku koksowe-
go i stalowego kopalniami dysponu-
jącymi złożami węgla koksującego -
mówi przewodniczący zakładowej
"Solidarności" w KWK "Budryk" An-
drzej Powała.                              Red.

Będzie możliwość dziedzi-
czenia emerytury z Otwartych
Funduszy Emerytalnych -
zdecydował Międzyresorto-
wy Zespół ds. Nadzoru Ubez-
pieczeń Społecznych.

Zgodnie z założeniami zakłady
ubezpieczeń emerytalnych będą za-
równo publiczne, jak i prywatne.
Przyjęto również trzy formy wypłat
emerytur kapitałowych: emerytura
indywidualna dożywotnia, emerytu-
ra indywidualna z 10-letnim okresem
gwarantowanym oraz emerytura
małżeńska. Przedstawiciele Zespo-
łu podkreślali, że ten ostatni rodzaj
emerytur będzie szczególnie korzyst-
ny dla tych rodzin, gdzie jedynym

żywicielem jest mężczyzna, a kobie-
ta nie pracuje zawodowo.

Zdaniem Zbigniewa Kruszyń-
skiego z Działu Polityki Społecznej
Komisji Krajowej NSZZ "S" zakła-
dy ubezpieczeń emerytalnych, które
będą dysponowały środkami z OFE,
powinny dać klientom możliwość
wyboru rodzaju świadczenia. "S"
była zwolennikiem takich propozy-
cji wypłaty świadczeń.

Podczas opiniowania projektu
ustawy o emeryturach kapitałowych
zastrzeżenia Związku wzbudziły
inne propozycje zawarte w tym do-
kumencie. Na przykład, brak okre-
ślonego sposobu ustalania wysoko-
ści emerytur kapitałowych, a także
zapis, że ministerstwo pracy i poli-

tyki społecznej w drodze rozporzą-
dzenia określi również ogólne wa-
runki ubezpieczeń emerytalnych

Zdaniem "S" tak istotne dla ubez-
pieczonych gwarancje wypłaty
świadczeń emerytalnych ze środków
gromadzonych przez nich w okresie
wielu lat pracy i stanowiących ich
własność nie mogą być określane w
rozporządzeniach. Konstytucja gwa-
rantuje bowiem, że zakres i formę
zabezpieczenia społecznego, po osią-
gnięciu wieku emerytalnego określa
ustawa.

Ostateczna decyzja rządu w spra-
wie kształtu ustawy o emeryturach
kapitałowych zapadnie w drugiej po-
łowie sierpnia br.

Dział Informacji KK

Emerytury jednak dziedziczne?

Referendum

przesunięte

W trakcie organizowanych na „Budryku” masówek
związkowcy informowali załogę na jakich warunkach

kopalnia miałaby zostać włączona w struktury JSW S.A.

Festiwal brydża

Zwycięzcy ubiegłorocznego Festiwalu w towarzystwie
przewodniczącego KK NSZZ „S” Janusza Śniadka

i przewodniczącego ZR Słupskiego Stanisława Szukały
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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.

Po przerwie, w Gdańsku otwar-
ta została wystawa "Drogi do Wol-
ności". Z powodu remontu histo-
rycznej Sali bhp, ekspozycja zosta-
ła przeniesiona do podziemi bu-
dynku Komisji Krajowej NSZZ
"Solidarność".

Upowszechnienie norm prawa
dotyczących dyskryminacji

a kształtowanie prawidłowych relacji
międzyludzkich w stosunkach pracy

SZKOLENIA
Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ „Solidarność”

zaprasza na 1 - dniowe bezpłatne szkolenia
w następujących terminach:

12 wrzesień 12 październik 21 listopad
19 wrzesień 19 październik 26 listopad
2 październik 9 listopad 10 grudzień

Szkolenia będą odbywały się w siedzibie Regionu Śląsko-Dą-
browskiego NSZZ „Solidarność” w Katowicach, ul. Floriana 7.
Zgłoszenia pod nr tel. 032 353 84 25 w. 223, 428.

PROGRAM SZKOLEŃ

08:30 - 09:15 Dyskryminacja jako naruszenie godności
człowieka

09:15 - 10:00 Zakaz dyskryminacji w prawie unijnym i pra-
wie polskim

10:00 - 10:10 przerwa

10:10 - 10:55 Dyskryminacja ze względu na płeć i wiek przy
nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunków
pracy

10:55 - 11:40 Molestowanie seksualne w miejscu pracy jako
przejaw dyskryminacji pracownika

11:40 - 12:25 lunch

12:25 - 13:10 Mobbing i jego przejawy
13:10 - 13:55 Rola strony społecznej w zapobieganiu i zwal-

czaniu dyskryminacji w stosunkach pracy

13:55 - 14:05 przerwa

14:05 - 14:50 Dochodzenie roszczeń przez dyskryminowa-
nych w postępowaniu sądowym

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

Wystawa jest czynna od wtorku
do niedzieli w godz. 10.00 - 17.00

Ceny biletów: normalny - 6 zł,
ulgowy - 4 zł. Grupy powyżej 10
osób - 3 zł. Bilet rodzinny (3-5
osób) - 10 zł.

„Drogi do Wolności”
znów można oglądać

W latach 2004 - 2006 do Pań-
stwowej Inspekcji Pracy zgło-
szonych zostało 87 276 skarg
i wniosków.

W pierwszych dwóch latach po-
nad 60 tys., w ub. r. - 25 770. Ale
spadek liczby skarg - o 16% - w
2006 r. nie powinien skłaniać do
optymizmu, gdyż jednocześnie
wzrosła prawie dwukrotnie (do ok.
60 000), w porównaniu z 2005 r.,
liczba problemów zawartych w
skargach. Zyskały na znaczeniu ich
walory informacyjne, poznawcze.
Ubiegłoroczne skargi stanowiły dla
inspektorów pracy pełniejszą sy-
gnalizację nieprawidłowości wy-
stępujących u pracodawców.

Autorami skarg nadal najczę-
ściej są pracownicy i byli pracow-
nicy. Obserwuje się jednak pew-
ne nowe zjawisko. W 2004 r.
wnieśli oni aż 78% skarg, nato-
miast w ub. r. - 67,7%. Interpre-
tuje się ten fakt głównie obawami
o utratę miejsca pracy. Od orga-
nizacji związkowych pochodzi
4% składanych do PIP skarg i
wniosków. W ub. r. 12,6% skarg
stanowiły anonimy.

Charakterystyczne, że im więk-
szy zakład, tym mniej powodów
mają jego pracownicy do formu-
łowania zarzutów pod adresem

pracodawcy. W latach 2004 - 2006
nieco ponad 39% skarg dotyczy-
ło pracodawców zatrudniających
do 9 pracowników. Prawie poło-
wę wszystkich skarg, jakie trafia-
ją do PIP, wysyłają pracownicy
dwóch sekcji gospodarki narodo-
wej - przetwórstwa przemysłowe-
go (24,6%) oraz handlu i napraw
(23,8%). Stosunkowo częste są
skargi z firm zaliczanych do ob-
sługi nieruchomości, częstsze aż
2,5-krotnie niż placówek ochrony
zdrowia, gdzie warunki pracy i ni-
skie płace stwarzają tyle proble-
mów.(...)

Coraz poważniejsze
skargi do PiP
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Znalezione

www sieci

W karykaturze
s³ów
Kargule i Pawlaki
- Pawlak, ty s³ysza³? Szmajdziñski
towarzysz naszego premiera do W³a-
dzia Gomu³ki porówna³.
- I ma racjê. Ka¿dy fanatyczny ko-
much bêdzie chcia³ towarzysza Wie-
s³awa wybieliæ.

Dowcipy retro
"Za Gomu³ki" by³ w obiegu taki oto
dowcip:
- S³ysza³eœ? Produkcjê zapa³ek przej-
muje Ministerstwo Kultury i Sztuki.
- ???
- Bo sztuk¹ jest zapaliæ, a kultur¹ -
nie zakl¹æ przy tym.

***
"Za Gierka" w pewnym zak³adzie
odbywa³o siê zebranie partyjne. Œlu-
sarz B¹belek pyta lektora, jak to jest
z tym wyzyskiem.
- Ano - odpowiada lektor - w kapita-
lizmie panuje wyzysk cz³owieka przez
cz³owieka, a u nas odwrotnie.

PK Te ciągłe życie w stresie...


