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Strategia dla górnictwa przyjęta

W numerze:

Rząd przyjął Strategię dla górnictwa. Dokument zakłada, że niektóre z przedsiębiorstw

górniczych mogą zostać sprywatyzowane poprzez giełdę. Ale co ważne, uwzględnione zostały

postulaty „Solidarności”, dotyczące m. in. konieczności przeprowadzania referendum przed

prywatyzacją i zachowania przez Skarb Państwa większościowego pakietu akcji.

Sytuacja finansowa i ka-
drowa śląskiego garnizo-
nu policji jest bardzo trud-
na. Zużyty sprzęt, często
słabej jakości, braki w
wyposażeniu, kłopoty lo-

kalowe. Do tego dochodzą luki kadrowe. Płace w policji
nie są konkurencyjne na regionalnym rynku pracy.

Czytaj na stronie 4

Rynek a kwalifikacje
Konferencja zorganizowana
została w ramach projektu
„Nowa jakość pracownika w
usługach drogowych i trans-
portowych”, współfinanso-
wanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Społeczne-
go i Budżetu Państwa.

Czytaj na stronie 5

Emigranta trzeba zatrzymać w kraju
Istniej więc poważna obawa, że
wielu z tych, którzy wyjechali na
dwa, trzy lata tylko po to, by się
dorobić, pozostanie tam na stałe.
Tam sobie ułożą życie, zaczną ro-
bić karierę. - To bezpieczne socjal-
nie, przyjazne kraje. Tam się dobrze
żyje - komentuje prof. Romuald

Jończy. - Staranie o zachęcenie ich do powrotu mogą się
nie udać. Łatwiej jest ich zatrzymać w kraju.

Czytaj na stronie 6

Trudna sytuacja

śląskiej policji
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Krótko Liczba tygodnia... Cytat tygodnia

Napisano

Wieœci

z Biur Terenowych ZR

Pracownicy są bardziej zadowoleni z
pracy i swoich przełożonych niż z za-
robków. Największe poczucie bezpie-
czeństwa wciąż gwarantują im firmy
państwowe

To tylko niektóre wnioski z badania
"Pracujący Polacy 2007" zrobionego na
zlecenie Polskiej Konfederacji Praco-
dawców Prywatnych Lewiatan. - Obala
ono kilka mitów. Po pierwsze ludzie są
zadowoleni z pracy. Po drugie pracodaw-
cy dobrze wypełniają obowiązki i po trze-
cie samozatrudnieni są zadowoleni z for-
my zarobkowania, jaką wybrali - powie-
działa Henryka Bochniarz, prezydent
Lewiatana, na czwartkowej konferencji
prasowej. Według niej pracujący Polacy
znacznie rzadziej chcą emigrować zarob-
kowo, niż opowiadają o tym media, a co
piąty odrzuciłby ofertę przejścia do in-
nego zakładu, nawet gdyby oferowano
mu wyższe wynagrodzenie.

Polacy nie boją się już bezrobocia.
Połowa uważa, iż polepszyła się sytu-
acja na ich lokalnym rynku pracy i nie
ma obawy, że gdy stracą pracę, będą mieli
kłopoty ze znalezieniem następnej. Tyl-
ko co siódmy respondent zapewnia, że
nie ma żadnych ofert pracy.

- Pytaliśmy tylko ludzi aktywnych
zawodowo, a nie rencistów i emerytów
oraz osoby bezrobotne. Więc ocena sy-
tuacji wynikająca z naszego badania
może odbiegać od opinii prezentowa-
nych przez wszystkich dorosłych - tłu-
maczył prof. Juliusz Gardawski z SGH,
autor badania.

Niemal wszyscy pracownicy uważa-
ją, że ich prawa są respektowane. Pra-
wie 97 proc dostaje w terminie płacę, a
91 proc. odbiera urlop w pełnym wy-
miarze. Zaledwie 5 proc. badanych twier-

dzi, że różne aspekty jakości pracy po-
gorszyły się. - Jest więc znacznie lepiej,
niż pokazuje to Państwowa Inspekcja
Pracy - podkreślała Henryka Bochniarz.

- Praca zaspokaja wartości wyższe:
poczucie bycia potrzebnym, szacunek
otoczenia - relacjonował prof. Gardaw-
ski. - Ale znacznie rzadziej, bo tylko w
28 proc., daje wysokie zarobki.

Zdaniem profesora ankieta pokazuje,
że część firm nie jest zarządzana w spo-
sób nowoczesny: - Co trzeci pracownik
przyznaje, że nie jest informowany o tym,
co się dzieje w zakładzie pracy, nie ma
też szansy na awans, a praca nie spełnia
jego ambicji ani też nie daje możliwości
podnoszenia kwalifikacji.

Pracownicy pozytywnie oceniają zna-
czenie prywatyzacji dla gospodarki, jed-
nak ponad 45 proc. z nich preferuje pu-
blicznego pracodawcę. Co piąta pytana
osoba chce lub zamierza prowadzić wła-
sną działalność na własny rachunek. Przy
czym zaledwie co trzeci respondent roz-
waża emigrację zarobkową. Połowę z
nich powstrzymuje jednak brak kwalifi-
kacji lub znajomości języków obcych.

BT Jaworzno
We  wtorek 31 lipca spłonął chrzanow-

ski zakład Dake Polonia zajmujący się
produkcją ciastek. Firma zatrudnia po-
nad 200 osób.

- W Dake Polonia mamy solidną Ko-
misję Zakładową - mówi kierownik ja-
worznickiego BT Andrzej Uryga - W
tej chwili nie wiadomo jeszcze, jakie
decyzje podejmie pracodawca. Docho-
dzą do nas sygnały, że być może pra-
cownicy będą zmuszeni do skorzysta-
nia z bezpłatnych urlopów. Obawiamy
się również, że pracodawca może im
wręczyć wypowiedzenia pracy.

***
W Miejskim Centrum Kultury i Spor-

tu w Jaworznie, zatrudniającym ponad
200 pracowników, powstała Tymczaso-
wa Komisja Zakładowa NSZZ "S".
Wybory do Komisji zaplanowane zosta-
ły po zakończeniu sezonu urlopowego.

BT Gliwice
W siedzibie gliwickiego BT odbyło

się trzydniowe szkolenie ogólnozwiąz-
kowe dla członków komisji zakłado-
wych z obszaru działania Biura. Zajęcia
prowadzili Jadwiga Piechocka oraz
Krzysztof Hus z Biura Szkoleń ZR.

***
Na przełomie sierpnia i września

związkowcy "S" z gliwickich organiza-
cji związkowych. zamierzają włączyć się
w akcję honorowego krwiodawstwa.
Wkrótce zamieścimy więcej informacji
na ten temat.

***
3 sierpnia w Jastrzębskiej Spółce

Węglowej odbyło się kolejne spotkanie
robocze dotyczące wypracowania poro-
zumienia w sprawie połączenia KWK
"Budryk" S.A do Jastrzębskiej Spółki
Węglowej S.A. Jak mówi uczestniczą-
cy w rozmowach szef "S" w "Budryku"
Andrzej Powała, były one bardzo trud-
ne. Kolejne spotkanie zaplanowano na
13 sierpnia br.

***
"Solidarność" KWK "Budryk" S.A.

już po raz dziewiąty zorganizowała dla

członków Związku i ich rodzin piel-
grzymkę do Sanktuarium Matki Boskiej
Licheńskiej.

BT Rybnik
23 lipca odbyły się wybory uzupeł-

niające na przewodniczącego MKZ
NSZZ "S" Ośrodka Pomocy Społecz-

nej w Rybniku. W ich wyniku komisją
kieruje Karina Steuer-Jabłukiewicz.

Nad prawidłowym przebiegiem wy-
borów czuwał kierownik rybnickiego
BT Stefan Kubera.

BT Sosnowiec
25 lipca w siedzibie BT w Sosnowcu

odbyło się zebranie Rady Terenowej
Sekcji Problemowej, w trakcie którego
kierujący Biurem Szkoleń ZR Eugie-
niusz Karasiński przekazał zebranym
informacje na temat stacjonarnych i wy-
jazdowych szkoleń związkowych oraz
omówił kryteria doboru uczestników.
Związkowcy wybrali również swoich
kandydatów na pełnomocników progra-
mu "Grosik". Zostali nimi przewodni-
cząca KZ NSZZ "S" ŚlAM w Sosnow-
cu Danuta Gojny-Ucińska oraz prze-
wodniczący KZ NSZZ "S" SM "Lo-
kum" Witold Kutołowski.

Prawnik sosnowieckiego BT Piotr
Kisiel omówił propozycję porozumie-
nia przesłaną przez prezydenta miasta
Kazimierza Górskiego, do której
związkowcy mieli wiele zastrzeżeń.
Uzgodniono, że w negocjacjach z pre-
zydentem stronę związkową reprezen-
tować będzie przewodniczący TSP Ja-
cek Rączka.

***
BT Zawiercie

Odpowiadając na apel katowickiego
oddziału Instytutu Pamięci Narodowej o
propagowanie rocznicy Powstania War-
szawskiego Biuro Terenowe Śląsko-Dą-
browskiej "Solidarność" w Zawierciu zor-
ganizowało konkurs wiedzy o tej najwięk-
szej bitwie Armii Krajowej. Przygotowa-
no składający się z 15 pytań arkusz kon-
kursowy, który można otrzymać w sie-
dzibie BT (Zawiercie, ul. 11 Listopada 2).

- Adresatem konkursu jest wprawdzie
młodzież, ale swoją wiedzę może spraw-
dzić każdy - mówi Małgorzata Benc,
szefowa zawierciańskiego BT Śląsko-
Dąbrowskiej "S". - Pytania nie są łatwe,
ale na odpowiedź jest sporo czasu. Na
wypełnione arkusze konkursowe czeka-
my do końca sierpnia. Dla najlepszych

znawców powstańczych dziejów wśród
młodzieży czekają nagrody.

W zawierciańskim BT trwają już przy-
gotowania do kolejnego konkursu histo-
rycznego, poświęconemu powstaniu
"Solidarności", który przeprowadzony
będzie na przełomie sierpnia i września.

(zaw)

5 tys....
... pielgrzymów z Archidiecezji Katowickiej modliło się w sobotę na Jasnej Gó-

rze. Około tysiąca wiernych dotarło do Częstochowy z 2. Pielgrzymką Archidiece-
zji Katowickiej. Wraz z pasterzem diecezji arcybiskupem Damianem Zimoniem
modlili się na Jasnej Górze w 750. rocznicę śmierci św. Jacka, patrona metropolii
katowickiej. Do sanktuarium przybyło także 4 tys. uczestników 62. Pieszej Piel-
grzymki Rybnickiej.

W imieniu jasnogórskiego sanktuarium pielgrzymów powitał o. Marian Lubel-
ski. - Przyszliście do tronu Matki i Królowej pieszo, w trudzie i umęczeniu, ale pełni
Bożej radości. Pielgrzymka jest to wspaniała przygoda - spotkanie z Bogiem sam na
sam, spotkanie z Matką Najświętszą - mówił do wiernych paulin.

- Pielgrzymka nasza ma tę samą trasę prawie zawsze. Mijamy te same miejsco-
wości, często zatrzymujemy się u starych znajomych - przypomniał w homilii abp
Damian Zimoń. - Ale każda pielgrzymka ma coś innego. Idziemy tą samą trasą,
nieraz śpiewamy te same pieśni, spotykamy tych samych znajomych, ale przecież
każde pielgrzymowanie jest inne.

W słowie Bożym abp Zimoń nawiązał również do patrona arch. katowickiej św.
Jacka. - Wspominamy 750-lecie śmierci naszego patrona, wielkiego czciciela Matki
Najświętszej św. Jacka Odrowąża - powiedział metropolita. - Przed tyloma wieka-
mi urodził się na śląskiej ziemi w Kamieniu w diec. opolskiej, gdzie niedawno cały
Episkopat się zgromadził. Mamy instytucje poświęcone w naszym lokalnym Ko-
ściele św. Jackowi. Chcemy jeszcze także udać się do Rzymu, aby tam, gdzie Jacek,
święty nasz patron przywdział zakonne szaty, by go na Awentynie pozdrowić, uwiel-
bić, jednocześnie, by podziwiać tego wielkiego ewangelizatora średniowiecznej Eu-
ropy - kontynuował ks. arcybiskup - Szedł od miejscowości do miejscowości i
zakładał klasztory dominikanów. Kiedy badamy historię, jesteśmy dzisiaj zaskocze-
ni tą jego żarliwością, tym wszystkim, że on tak wiele potrafił uczynić w tym XIII
wieku, a przecież żadnych środków społecznego przekazu nie miał do dyspozycji.

Wraz z katowicką na Jasną Górę dotarła 62. Piesza Pielgrzymka Rybnicka w
ciągu 4 dni przemierzyła trasę 120 km. Najstarszy pątnik miał 88 lat. Na czele piel-
grzymki szli górnicy w strojach galowych i kobiety w strojach śląskich niosące
tradycyjnie kosz 62 róż.

Nie wszyscy Polacy chcą

wyjechać za chlebem
(Rzeczpospolita, aft, 3 sierpnia 2007 r.)

1 sierpnia (Polska). W całym
kraju - również na Śląsku - pa-
miętano o 63. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego. O
godz. 17. zawyły syreny, na uli-
cach miast wielu mieszkańców
przystanęło na moment. W Kato-
wicach pod pomnikiem Żołnierza
Polskiego wystawiony został po-
sterunek wojskowy. O godzinie
"W" władze wojewódzkie, miej-
skie, wojskowe i policyjne, a tak-
że przedstawiciele związków
kombatanckich złożyły kwiaty.
Śląsko-Dąbrowska "S" nie pozo-
stała obojętna na tę datę - przed
siedzibą Regionu, a także przed
Biurami Terenowymi zawisły
państwowe i solidarnościowe fla-
gi, a także rocznicowe plakaty.

***
3 sierpnia (Brzozów). Swoje uro-
dziny świętowała najstarsza Po-
lka. Ludwika Kosztyła urodziła
się 3 sierpnia 1997 r. - 110 lat
temu! Przeżyła komunę i obie
wojny światowe. Dzieciństwo
spędziła pod panowaniem cesa-
rza Austro-Węgier Franciszka
Józefa. Urodziła sześcioro dzie-
ci, doczekała się dziewięciu wnu-
ków, jedenastu prawnuków i
dwunastu praprawnuków. Jej naj-
bliższa rodzina liczy 53 osoby.
Recepta na długowieczność au-
torstwa pani Ludwiki jest prosta:
miłuj bliźniego swego! Jak mówi,
trzeba też unikać mięsa i ... tele-
wizora.

***
4 sierpnia (Warszawa). - Prawo
i Sprawiedliwość odwoła się do
Sądu Najwyższego w sprawie od-
rzucenia przez Państwową Komi-
sję Wyborczą sprawozdania fi-
nansowego partii - zapowiedział
premier Jarosław Kaczyński.
PKW miała głównie zastrzeżenia
do finansowania kampanii PiS-u
przez cudzoziemców i firmy. Ob-
cokrajowcy wpłacili na konto wy-
borcze partii raptem 1 tys. zło-
tych. W dodatku PiS wyodrębni-
ło na specjalnym koncie pienią-
dze od cudzoziemców i osób, któ-
re wpłaciły je nieprawidłowo.
PKW odrzuciła też sprawozdanie
Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Ta decyzja może oznaczać, że te
partie utracą prawo do subwencji
z budżetu państwa. Jednak oba
ugrupowania zapowiedziały za-
skarżenie tego werdyktu do Sądu
Najwyższego.

***
4 sierpnia (Kielce). Pawła druga
co do wielkości w historii wygra-
na w Totolotka. Szczęśliwy gracz
wygrał 13 833 508,50 zł! Kupon
ze szczęśliwymi liczbami - 17, 21,
24, 41, 43, 45 - wysłano na stacji
benzynowej przy... Alei Solidar-
ności. Szczęśliwiec zgłosił się już
po pieniądze. Dotychczas najwyż-
sza wygrana w historii Totalizato-
ra Sportowego padła w Warszawie
2 czerwca 2004 roku - szczęśliwy
gracz wygrał wówczas 20 milio-
nów 119 tysięcy złotych.

***
5 sierpnia (Warszawa). Kolejne
upokorzenia nie skłoniły jednak
Samoobrony do wyjścia w koali-
cji. Wraz z LPR "przystawki" jed-
ną nogą wciąż są w rządzie i ...
tryskają pomysłami. Ostatnie to
zmiana premiera, odwołanie mar-
szałka Ludwika Dorna oraz
przyłączenie się do rządu fachow-
ców powołanego przez PO. "Go-
rący kartofel", bo tak już mówi
się o decyzji o zerwaniu koalicji,
został teraz przekazany Jarosła-
wowi Kaczyńskiemu.

5 sierpnia w wieku 80 lat zmarł
kardynał Jean-Marie Lustiger,
były arcybiskup Paryża, jedna z
najwybitniejszych postaci Ko-
ścioła katolickiego. Wielki przy-
jaciel Polski.

Mówił o sobie, że jest "kardynałem,
Żydem i synem emigranta". Urodził się

w 1926 roku w Paryżu w żydowskiej
rodzinie pochodzącej z Będzina. W wie-
ku 14 lat przyjął chrzest, a święcenia
kapłańskie otrzymał w 1954 roku. W
1981 roku został arcybiskupem Pary-
ża, a dwa lata później papież Jan Pa-
weł II wyniósł go do godności kardy-
nalskiej. Od samego początku kapłań-
stwa za jedno ze swoich głównych za-

Zmarł kardynał Jean-Marie Lustiger
dań kardynał Lustiger uznawał ewan-
gelizację zlaicyzowanej Francji.

Należał do grona bliskich współpra-
cowników Jana Pawła II. Wielokrotnie
pełnił rolę wysłannika i doradcy papie-
ża. W latach 80. organizował akcję po-
mocy dla "Solidarności", za co m.in.
otrzymał nagrodę im. Jana Nowaka-Je-
ziorańskiego.

Przyjaciół nie można trzymać w przedpokoju.

Minister obrony narodowej Aleksander Szczygło

o amerykańskich wizach dla Polaków.
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W najbliższy weekend na Ślą-
sku odbędzie się jedna z naj-
ciekawszych wakacyjnych
imprez biegowych w kraju.
Współorganizatorem Biegu
Katorżnika jest Międzyzakła-
dowa Komisja Związkowa
NSZZ „Solidarność” Przed-
siębiorstwa Budowy Szybów
S.A. w Bytomiu.

Bieg odbędzie się w ramach Fe-
stynu Sportowo-Obronnego, któ-

ry "S" bytomskiego PBSz orga-
nizuje wspólnie z Wojskowym

Katorżnicy na start!

- Skąd pomysł organizowania

Festynu Sportowo-Obronne-

go?

I Specjalny Pułk Komandosów z
Lublińca z okazji Dnia Wojska Pol-
skiego kilkakrotnie organizował
festyny na terenie naszego ośrod-
ka w Kokotku. Pomyślałem, że
możemy zrobić coś razem i dwa
lata temu po raz zorganizowaliśmy
wspólną imprezę. W ten sposób na-
sza Komisja uczciła 25-lecie po-
wstania "Solidarności", a koman-
dosi swoje święto. Od strony spor-
towej za imprezę odpowiedzialny
jest prezes Wojskowego Klubu
Biegacza "Meta", żołnierz Pułku
Komandosów starszy chorąży szta-
bowy Zbigniew Rosiński. Ja odpo-
wiadam za rekreacyjną część festy-
nu. Organizujemy go spo-
łecznie i mam nadzie-
ję, że na trwałe
wejdzie do kalen-
darza związko-
wych imprez.
- To chyba co-

raz popular-

niejsza impre-

za?...

Tak, entuzjaści
biegania przy-
jeżdżają do Kokotka z całej Polski,
tylko po to, aby przebiec trasę Bie-
gu Katorżnika. W tym roku start za-
powiedziało ok. 600 zawodników.
Nasze przedsiębiorstwo zapewnia
autokary, które przywożą na festyn

ludzi m.in. z Lublińca, Jastrzębia,
Rybnika, Wodzisławia, Tarnow-
skich Gór i Bytomia. Powrót też
mają zapewniony.
- Można być na festynie i nie

biec?

Oczywiście, przewidujemy, że w
pierwszym dniu imprezy do Ko-
kotka przyjedzie ok. 2000 osób.
Każdy w wieku od 2 do 100 lat
znajdzie tu coś dla siebie. Trochę
obawiamy się wysokiej frekwen-

Z Wojciechem Trybuchowskim, przewodniczącym MKZ NSZZ

„Solidarność” przy PBSZ S.A. rozmawia Beata Gajdziszewska.

Można nie biec

i dobrze się bawić
cji, bo może się okazać, że nie
wszyscy będą mieli możliwość
skorzystania z przygotowanych
przez nas atrakcji.
- Festyn dla jego uczestników

jest bezpłatny?

- Tak, wstęp jest darmowy. Rów-
nież festynowe atrakcje są bezpłat-
ne. Jedynie za jedzenie trzeba bę-
dzie zapłacić. Natomiast pracow-
nicy PBSZ za symboliczne 5 zł
będą mieli zapewniony prze-
jazd, dwa grille i grochówkę.
Uczestników Biegu Katorżnika
obowiązuje opłata startowa w
wys. 50 zł.
- Rozumem, że mimo obo-

wiązków organizatora Pan

również pobiegnie?

Rzeczywiście, zamierzam
po raz pierwszy wy-

startować. Chcę
wreszcie zostać
w ł a ś c i c i e l e m
Podkowy Katorż-
nika, bo jest to zu-
pełnie wyjątkowe
trofeum. Potrzeba
wielu sił i samo-
zaparcia, żeby so-
bie na nią zasłu-
żyć. Do udziału w

biegu zgłosiliśmy team naszej Ko-
misji Zakładowej, który wystartuje
w takich samych, biało-czarnych
strojach. Z pewnością zrobimy so-
bie zdjęcia przed i po biegu.
- Dziękuję za rozmowę.

Bieg rozgrywany jest na dy-
stansie 7 km. Trasa jest ekstremal-
na, wybitnie wytrzymałościowo-

siłowa. Do szybkiego biegu na-
dają się jedynie jej krótkie frag-
menty o łącznej długości jedne-
go kilometra. Pozostałe odcinki

zawodnicy pokonują brodząc po
dnach stawów i jeziora. Błoto, maź
i ukształtowanie terenu wyklucza-

ją szybsze poruszanie się. Na całej
trasie biegu na śmiałków czekają
sadzawki, przeszkody roślinne i ...
nieprzyjemne zapachy. W biegu

Bieg Katorżnika
nie mogą startować osoby o
wzroście poniżej 160 cm. Nie ma
limitów czasowych.

Zawodnicy zostają rozloso-
wani do 5 biegów eliminacyj-
nych. Każdy, kto ukończy ten
bieg, klasyfikowany jest w ko-
munikacie końcowym oraz
otrzymuje na mecie pamiątko-
wą szarą Podkowę Katorżnika.
Pierwszych 30 mężczyzn oraz
10 kobiet z każdego z sobotnich
biegów eliminacyjnych zysku-
je prawo startu w niedzielnym
biegu finałowym. Ci, którzy po-
konają całą trasę, otrzymają na
mecie złote Podkowy Katorżni-
ka.

W tym roku po raz pierwszy
w biegu wystartują również

drużyny. Najwięcej, bo aż 3 te-
amy, wystawiło Ministerstwo
Obrony Narodowej.

Wystartują w biegu:
Team Parlament RP:
Tadeusz Jarmuziewicz, poseł Platformy Obywatelskiej,
Antoni Mężydło, poseł Prawa i Sprawiedliwości,
Edward Maniera, burmistrz miasta Lubliniec, były poseł Platformy
Obywatelskiej.

Team Biuro Bezpieczeństwa Narodowego:
Władysław Stasiak, szef BBN, sekretarz stanu,
Gen. bryg. Roman Polko, zastępca szefa BBN,
Płk rezerwy Andrzej Kurkowicz, naczelnik Wydziału,
Ppłk Mirosław Wiklik, główny specjalista.

Team Pedros Cup
Paweł Januszewski, mistrz Europy z 1998 r w biegu na 400m przez
płotki,
Sebastian Chmara, mistrz świata i Europy w wieloboju.

Niestraszne dla młodych komandosów przeszkody...

Klubem Biegacza "Meta" z Lu-
blińca i I Pułkiem Specjalnym

Komandosów z Lublińca. Impre-
za odbędzie w dniach 11-12
sierpnia się na terenie należące-
go do PBSz Hotelu "Silesiana" w
Kokotku.

Główną atrakcją festynu jest je-
dyny w Polsce i Europie Bieg Ka-
torżnika. Udział w tegorocznym
zapowiedziały m.in. znani polity-
cy, żołnierze i sportowcy.

 Ale to nie jedyna atrakcja naj-
bliższego weekendu w Kokotku.
Organizatorzy Festynu zaprasza-

ją wszystkich do udziału w wie-
lu grach i zabawach. Wśród nich

Udział w biegu zapowiedziało
ok. 600 zawodników

zjeżdżanie na linie z wysokości
3 piętra, pływanie wojskową ło-

dzią desantową, strzela-
nie, jazda quadami, cho-
dzenie po linie, nurkowa-
nie i jazda konna. Będzie
także możliwość przypo-
mnienia sobie podróży
autobusem marki Jelcz,
czyli popularnym ogór-
kiem, a także wojskowy-
mi wozami bojowymi,
które w tym roku po raz
pierwszy sprowadzone
zostaną na festyn. Także
po raz pierwszy zorgani-
zowane zostaną nieofi-
cjalne Mistrzostwa Pol-
ski w Biegu Tyłem na
dystansie 3 km. Na scenie
w Kokotku występować
będą kabarety "Ciach" i
"Dno", zespoły muzycz-
ne i góralska kapela z Za-
kopanego.

Beata Gajdziszewska
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Jeszcze przed tygodniem w
Wojewódzkim Szpitalu Specja-
listycznym w Tychach trwała
wojna pomiędzy strajkującymi
lekarzami a pozostałymi pra-
cownikami.

Załoga miała obawy, że z powodu
eskalacji protestu nie otrzyma wy-
nagrodzeń za lipiec. Pracownicy
działu technicznego zapowiedzieli,
że jeśli nie będzie wypłat to siłą prze-
trzymają strajkujących w placówce.
Szpitalna kuchnia z oporami wyda-
wała lekarzom posiłki. Pielęgniarki
zaczęły bagatelizować polecenia
wyższego personelu. Salowe zaprze-
stały sprzątania pokoi lekarzy, a in-
formatycy pozbawili ich dostępu do
internetu.

Lekarze wystąpili z żądaniami pła-
cowymi, którym dyrekcja nie była
w stanie sprostać. W ub. miesiącu
zaszantażowali pracodawcę, że jeśli
nie otrzymają wynagrodzeń za okres
strajku, to nie przekażą do NFZ do-

kumentacji i szpital nie otrzyma
środków. Tym samym zagrożone
zostaną pensje pracowników. Bezsil-
ny dyrektor przyznaje, że wypłaca-
jąc strajkującym wynagrodzenia za
niewykonaną pracę, przekroczył
swoje uprawnienia, bo został posta-
wiony pod murem.

Zakładowa "Solidarność" i pozo-
stałe związki także domagają się
podwyżek wynagrodzeń. Powołały
wspólną reprezentację, która prowa-
dzi spór zbiorowy. Jednak w przeci-
wieństwie do lekarzy zamierzają
dojść do porozumienia negocjując.

Przewodnicząca "S", Jadwiga
Sowa, zatrudniona w szpitalu na sta-
nowisku księgowej, informuje, że
pod koniec czerwca zadłużenie szpi-
tala było niewielkie i placówka funk-
cjonowała jeszcze normalnie.

- Teraz nie płacimy za nic, ponie-
waż w ogóle nie mamy pieniędzy -
mówiła TŚD przed kilkoma dniami
- Jeżeli lekarze nadal będą strajko-
wać, to za miesiąc lub dwa sytuacja

Sytuacja śląskiego garnizonu
policji i ustalenie wspólnych
działań na rzecz jej poprawy
były tematem posiedzenia
Wojewódzkiej Komisji Dialo-
gu Społecznego.

Sytuacja finansowa i kadrowa ślą-
skiego garnizonu policji jest bardzo
trudna. Zużyty sprzęt, często słabej
jakości, braki w wyposażeniu, kło-
poty lokalowe. Do tego dochodzą
luki kadrowe. Na dzień 1 czerwca
liczba wakatów wynosiła 812, co sta-
nowi około 7 procent nieobsadzo-
nych miejsc pracy. Wynika to z tego,
że płace w policji nie są konkuren-

cyjne na regionalnym rynku pracy.
Także przyjęty program moderniza-
cji policji, który zakłada, że w ciągu
najbliższych trzech lat płace wzro-
sną o około 700 zł, może okazać się
mało zachęcający wobec wyzwań
przed jakimi staje województwo ślą-
skie. Bo przecież wkrótce rozpocz-
niemy wdrażanie projektów unijnych
i realizację inwestycji związanych z
Euro 2012, co niewątpliwie wpłynie
na zwiększenie zapotrzebowania na
pracowników i podwyżki płac.

-  Z tymi wyzwaniami wiążą się
też kwestie bezpieczeństwa. Nie mo-
żemy jako województwo pozwolić
sobie na źle opłacanych policjantów

- podkreśla uczestniczący w posie-
dzeniu WKDS szef Śląsko-Dąbrow-
skiej "S" Piotr Duda. - Nie oczeku-
jemy od rządzących wyjątkowego
potraktowania naszych śląskich pro-
blemów, ale tylko zdrowego rozsąd-
ku. Nie może być tak, że woj. ślą-
skie będzie na drugim od końca miej-
scu w kraju, jeśli chodzi o finanso-
wanie policji. Niżej niż np. podla-
skie - przekonuje przewodniczący
Zarządu Regionu.

Zdaniem komendanta Arkadiu-
sza Pawełczaka rozwiązaniem tej
sytuacji byłaby tzw. kategoryzacja
województw, która uwzględniałaby
specyfikę pracy policji w poszcze-

gólnych województwach i uzależnia-
ła od niej rozdział środków. Prace
nad nią już się rozpoczęły i powin-
ny zmienić obecnie obowiązujący
algorytm podziału pieniędzy.

Na wniosek szefa Śląsko-Dąbrow-
skiej "Solidarności" Piotra Dudy w
obradach uczestniczyli też parlamen-
tarzyści z naszego województwa -
Krzysztof Mikuła i Stanisław Pię-
ta. Zapewnili, że będą wspierać
zmianę algorytmu. O potrzebach ślą-
skiego garnizonu będą pamiętać pod-
czas prac nad przyszłorocznym bu-
dżetem państwa.

Uczestnicy spotkania postanowili
opracować stanowisko Wojewódz-

kiej Komisji Dialogu Społecznego
w sprawie konieczności podjęcia
działań zmierzających do zwiększe-
nia środków finansowych przezna-
czanych na śląski garnizon policji.
Skierowany on zostanie do Komen-
danta Głównego Policji oraz Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji.            Wojciech Gumułka

Dobiega końca ewakuacja
sosnowieckiego Szpitala nr
2. Do przeniesienia pozostał
jeszcze tylko sprzęt medycz-
ny i gospodarczy. Kilkudzie-
sięciu pacjentów przewiezio-
nych zostało do szpitala św.
Barbary przy ul. Medyków na
przełomie lipca i sierpnia.

Jak zapewnia przewodnicząca
szpitalnej „Solidarności” Alicja
Skarbińska-Poznańska ewaku-
acja odbywała się sprawnie i bez
zakłóceń, chociaż pacjenci nie kryli
strachu.

Połączenie Szpitala nr 2 i Szpi-
tala św. Barbary nastąpiło dwa lata
temu i od tej pory placówka funk-
cjonowała w dwóch różnych miej-
scach. Przeniesienie jej do jedne-
go budynku podyktowane było
trudną sytuacją i długami. W Szpi-

może stać się bardzo groźna. Skutki
protestu odczuwają pacjenci, których
obecnie jest w szpitalu niewielu. Z
izby przyjęć odsyłani są do domów.
Brakuje leków, a kontrahenci wstrzy-
mują się z nowymi dostawami.
Wszyscy z nadzieją czekają na po-
rozumienie lekarzy z dyrekcją.

I wreszcie strony zdecydowały się
na kompromis, który pracownicy
szpitala przyjęli z ulgą. Lekarze prze-
kazali rozliczenia do NFZ, zawiesili
strajk i wznowili pracę w poradniach
przyszpitalnych. Dyrektor zobowią-
zał się, do wypłacenia im dodatków
czasowych do wynagrodzeń od paź-
dziernika do grudnia 2007 r. Leka-
rze specjaliści II stopnia mają otrzy-
mać 1700 zł brutto, specjaliści I stop-
nia 1300 zł brutto, a lekarze bez spe-
cjalizacji 900 zł brutto. Warunkiem
realizacji uzgodnienia jest pozyska-
nie przez pracodawcę dodatkowych
środków z NFZ m.in. za nadwyko-
nania usług medycznych.

Beata Gajdziszewska

Kompromis przyjęty z ulgą Bezpieczna

ewakuacja

talu nr 2 zlikwidowana została
m.in. geriatria, oddział intensyw-
nego nadzoru kardiologicznego i
oddziały wewnętrzne I i II, które
połączone zostały z analogicznymi
oddziałami w św. Barbarze.

- Dyrekcja przejęła wszystkich
pracowników i zapewnia, że nie bę-
dzie zwolnień. Jednak umowy za-
warte na czas określony nie są
przedłużane - mówi Alicja Skarbiń-
ska-Poznańska i przypomina, że w
placówce funkcjonuje pakiet so-
cjalny wynegocjowany przez "S",
jeszcze z poprzednim dyrektorem.

W Szpitalu nr 2 pozostały trzy
oddziały: ginekologia, położnictwo
i noworodki. Na razie nie zapadła
decyzja dotycząca ich przyszłości,
ale pojawiają się propozycje, by
zostały przejęte przez miasto i prze-
niesione do jednego z dwóch miej-
skich szpitali.                            ak

Oddziałowa pielęgniarek Szpi-
tala Chorób Płuc w Siewierzu
złożyła wymówienie z pracy,
a kopię wniosku wraz ze
wszystkimi załącznikami wy-
słała do obu działających w tej
placówce związków zawodo-
wych. Sama nie należała do
żadnego z nich.

Nie chodziło jej jednak o związ-
kową pomoc, ale o pokazanie dys-
kryminacyjnych praktyk stosowa-
nych przez dyrekcję oraz łamania
zasad współżycia społecznego.

Pielęgniarką oddziałową zosta-
ła ona cztery lata temu, po wygra-
niu konkursu. Jednak już w listo-
padzie 2004 r., pod pretekstem
podwyżki wynagrodzenia - do
oszołamiającego poziomu 944 zł
miesięcznie brutto - pracodawca
postanowił podzielić jej etat, tak że
oddziałową siostra byłaby tylko
przez 145 godz. miesięcznie (jakieś
0,85 etatu), a przez kolejne 25 go-
dzin (0,15 etatu) pracowałaby jako
pielęgniarka w pracowni chemio-
terapii. W kolejnym aneksie etat
podzielono jeszcze inaczej - 158
godz. jako oddziałowa, a pozosta-
łe 12 godz. jako pielęgniarka w
przyszpitalnej poradni. Tymcza-

sem takie zmiany są niezgodne z
zakresem czynności i obowiązków
pielęgniarki oddziałowej, a tym
samym naruszały art. 183b Kodek-
su pracy.

- To skandaliczny przykład wy-
korzystywania pracowników i szu-
kania oszczędności kosztem zało-
gi - mówi Małgorzata Benc, sze-
fowa Biura Terenowego Śląsko-
Dąbrowskiej "Solidarności" w Za-
wierciu. - Nie zatrudniano odpo-
wiedniej liczby osób, lecz ich obo-
wiązki przekazano pielęgniarce
oddziałowej i to bez żadnego do-
datkowego wynagrodzenia.

Podobne praktyki dyrekcja sto-
sowała już wcześniej, uzasadniając
"społeczną" pracę personelu trud-
ną sytuacją finansową. Przykłado-
wo wspomniana pielęgniarka od
początku 2002 r. przez trzy lata bez
jakiejkolwiek gratyfikacji finanso-
wej pełniła obowiązki pielęgniar-
ki epidemiologicznej. Tymczasem
na tym stanowisku powinna być
zatrudniona osoba na pół etatu...

- Dyrekcja oszczędzała na pła-
cach i wszelkich pochodnych, a
jednocześnie modernizowała szpi-
tala. A teraz forsuje pomysł jego
prywatyzacji - dodaje Małgorzata
Benc.

Trudna sytuacja śląskiej policji

 Zużyty sprzęt, braki w wyposażeniu, kłopoty lokalowe
i przede wszystkim niskie płace - to bolączki śląskiej policji

I starała się, aby prywatyzację
poparła załoga. Jak wyjaśniała pie-
lęgniarka oddziałowa w swoim
wypowiedzeniu umowy o pracę,
bez podania jakiejkolwiek podsta-
wy prawnej dyrekcja zarządziła
obowiązkową stawiennictwo pra-
cowników na zebraniu połączo-
nym z "pieczonkami zakładowy-
mi", a od nieobecnych żądano pi-
semnych deklaracji poparcia dla
idei przekształcenia szpitala w
spółkę.

- To była klasyczna próba mani-
pulacji - mówi Małgorzata Gra-
bowska, przewodnicząca "S" Pra-
cowników Ochrony Zdrowia w
Zawierciu. - Na zebranie nie zapro-
szono związków zawodowych, a
głos zabierali tylko zwolennicy
prywatyzacji.

- Nie mogę poddawać się i
uczestniczyć w manipulacji praco-
dawcy - stwierdziła pielęgniarka
oddziałowa pod koniec wniosku o
rozwiązanie umowy o pracę.

"Solidarność", o czym już wcze-
śniej informowaliśmy, zdecydowa-
nie oprotestowała przeprowadzo-
ne w czasie pieczonek "referen-
dum" i zapowiedziała twardą wal-
kę w obronie praw pracowniczych.

(zaw)

Protest oddziałowej

Zdj.: Piotr Celej
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Regulacje prawne krajowego
i europejskiego rynku pracy,
śląski rynek pracy oraz anali-
za kwalifikacji zawodowych
na śląskim rynku pracy - to
tylko niektóre problemy oma-
wiane podczas konferencji
„Rynek pracy a kwalifikacje
zawodowe”.

Organizatorem spotkania, w któ-
rym udział wzięli m.in. samorządow-
cy, związkowcy, przedstawiciele urzę-
dów pracy, był marszałek wojewódz-
twa śląskiego Janusz Moszyński.

Konferencja zorganizowana zosta-
ła w ramach projektu "Nowa jakość
pracownika w usługach drogowych i
transportowych", współfinansowane-
go ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego i Budżetu Państwa.

Projekt obejmuje miasta i powiaty
naszego województwa, a jego celem
jest zwiększenie mobilności zawodo-
wej 500. osób. Zdobywają one wie-
dzę m.in. z zakresu dostosowania
umiejętności i kwalifikacji zawodo-
wych do wymogów regionalnego, kra-

jowego i europejskiego rynku pracy
oraz transportu drogowego. Podnoszą
również poziom swojej samooceny i
kwalifikacji zawodowych.

W ramach projektu realizowane są
kursy operatora koparko-ładowarki, ob-
sługi wózków widłowych oraz kursy
prawa jazdy kategorii C, C+E  i D. Be-
neficjenci uczestniczą także w kursach

języka angielskiego. Szkolenia odbywają
się w 20 osobowych grupach uczestni-
czą w nich zarówno kobiety, jak i męż-
czyźni. Udział w kursach jest bezpłatny.

Z przytaczanych podczas konferen-
cji danych Wojewódzkiego Urzędu
Pracy wynika, że od 2003 roku liczba
bezrobotnych w naszym regionie zma-
lała o 69,4 tys. osób. Aktualnie stopa
bezrobocia rejestrowanego na Śląsku
wynosi 10,6 proc., tj. o 3,6 punktu pro-
centowego mniej niż w roku ubiegłym.
Najbardziej zagrożone bezrobociem
długookresowym są osoby z najniż-
szym wykształceniem. Stanowią one
najliczniejszy odsetek wśród bezrobot-
nych powyżej 25 roku życia.

Beata Gajdziszewska

Aż 37 osób odpowiada za ze-
szłoroczną katastrofę w ko-
palni Halemba - ustalił Wy-
ższy Urząd Górniczy.

Okręgowy Urząd Górniczy w
Gliwicach poinformował, że za
złamanie podstawowych przepi-
sów bezpieczeństwa w kopalni,
gdzie w listopadzie ubiegłego roku
zginęło 23 górników, odpowiada
29 pracowników kopalni, 6 z  pry-
watnej firmy Mard i 2 z innej pry-
watnej firmy usługowej wykonu-
jącej zlecenia dla kopalni. Śledz-

two w sprawie katastrofy trwało 8
miesięcy, przesłuchano aż 152
świadków.

Dziewięć osób ze ścisłego kie-
rownictwa kopalni i firmy Mard
otrzymało najwyższą przewidzia-
ną w górnictwie karę: dwuletni
zakaz pełnienia funkcji kierowni-
czych i stanowisk w dozorze. W
praktyce oznacza to śmierć zawo-
dową: degradację i załamanie ka-
riery zawodowej. Wśród ukara-
nych jest też były dyrektor kopal-
ni Halemba, który może jednak
spać spokojnie. Kilka miesięcy po
wypadku przeszedł na emeryturę.

Ukarani wiedzieli o przekrocze-
niach stężenia metanu i zagrożeniu

wybuchem, ale nie wycofali gór-
ników z zagrożonego rejonu. Poza
tym tolerowali to, że czujniki za-

Dyrektor może spać spokojnie?

W listopadowej katastrofie w Halembie zginęło 23 górników

montowano tak, aby fałszowały
odczyty. W kopalni dopuszczono
też do fałszowania badań pyłu wę-
glowego, którego eksplozja była
bezpośrednią przyczyną śmierci
górników.                                   wg

Józef Kowalczyk,
przewodniczący
„Solidarności” w kopalni
Halemba:

Można powiedzieć, że odpo-
wiedzialność karna i służbowa
spadła na wszystkich, tylko nie
na tego, na kogo powinna przede
wszystkim. Tak naprawdę za tra-
gedię odpowiada przecież kie-
rownik robót górniczych, czyli
ówczesny dyrektor Halemby
Kazimierz Dąbrowa. A on jako
jedyny nie poniósł póki co żad-
nej kary. Po wypadki szybko po-
szedł na urlop, a potem na eme-
ryturę. Nie wiem, czy ma jakieś
układy z WUG-iem, ale póki co
jest nietykalny. A przecież to on
zawarł umowę z Mardem. Po za-
sypaniu Zbyszka Nowaka mógł
wcześniej zamknąć zagrożony
rejon. Mógł też nie wysyłać tam
ludzi z kopalni, skoro roboty
miała wykonywać prywatna fir-
ma. Popełnij mnóstwo błędów i
zaniedbań.

Wciąż nie wiadomo, jak bę-
dzie wyglądał system wypłat
emerytur w Otwartych Fun-
duszy Emerytalnych. Naj-
nowsze rządowe rozwiązanie
zakłada, że będzie można
wykupić emeryturę z gwaran-
towanym okresem płatności.
Okres ten ma wynieść od
dwóch do dziesięciu lat.

Na posiedzeniu kierowanego przez
wicepremiera Przemysława Gosiew-
skiego Międzyresortowego Zespołu do
Spraw Nadzoru Ubezpieczeń Społecz-
nych ustalono, że przyszły emeryt bę-
dzie mógł za pieniądze gromadzone
obecnie w OFE wykupić trzy rodzaje
świadczeń. Emeryturę indywidualną,
małżeńską i z tzw. gwarantowanym
okresem płatności.

Ta ostatnia byłaby szczególnie atrak-
cyjna dla tych, którzy będą chcieli za-
bezpieczyć bliskich na wypadek swo-
jej szybkiej śmierci. W sytuacji kiedy
ubezpieczony umrze na przykład trzy
lata po przejściu na świadczenie, przez
siedem lat wskazane przez niego oso-
by będą jeszcze otrzymywać po nim
emeryturę. Ma to zapobiegać tzw. szo-
kowi przejścia, sytuacji, w której w ra-
zie śmierci ubezpieczonego na tydzień
przed skorzystaniem ze świadczenia
cały kapitał gromadzony w OFE dzie-
dziczą bliscy, a w razie jego śmierci na
tydzień po skorzystaniu ze świadcze-
nia nie otrzymują oni żadnych pienię-
dzy.

W zamieszczonym na stronach Mi-
nisterstwa Pracy i Polityki Społecznej
projekcie ustawy o zakładach emery-

talnych przewidziano, że okres gwaran-
cji wynosić ma od dwóch do dziesięciu
lat. Taki zapis wprowadzono do usta-
wy, aby zapewnić emerytowi większą
możliwość wyboru. Trzeba bowiem pa-
miętać, że im dłuższy okres gwarancji,
tym emerytura będzie niższa.

O tym, jaki będzie ostateczny okres
gwarancyjny, rozstrzygnie się jednak
dopiero w połowie sierpnia na tzw. kon-
ferencji uzgodnieniowej, na której
wszystkie ministerstwa zgłoszą uwagi
do projektu. Już teraz propozycja ta

budzi zastrzeżenia. Umożliwienie przy-
szłemu emerytowi wyboru okresu,
przez jaki chce on zagwarantować wy-
płatę świadczenia swoim bliskim, kom-
plikuje bowiem system wypłat emery-
tur z II filara. W razie pozostawienia
takiego rozwiązania przyszły emeryt
otrzymywałby z jednego zakładu eme-
rytalnego aż 11 ofert świadczeń. Jedną
emeryturę indywidualną, jedną małżeń-
ska i aż dziewięć z gwarancją wypłaty

Wypłaty z OFE wciąż bez konkretów

Rynek a kwalifikacje

Rząd zaakceptował projekt
ustawy o funkcjonowaniu
górnictwa węgla kamiennego
w latach 2008-2015. Przyjął
też „Strategię działalności
górnictwa węgla kamiennego
w latach 2007-2015”.

Strategia zakłada m.in. restruk-
turyzację spółek węglowych,
zwiększenie bezpieczeństwa pracy,
wdrażanie czystych technologii i
prywatyzację kopalń. Jednym z jej
elementów jest zakończenie prac
nad budową grupy węglowo-kok-
sowej na bazie JSW S.A. i włącze-
nie kopalni "Budryk" w struktury
spółki. Zakłada również niższy niż
w ubiegłych latach udział budżetu
państwa w finansowaniu sektora.

Rząd oszacował, że w górnictwie
węgla kamiennego w ciągu kilku-
nastu lat powinny zostać zrealizo-
wane inwestycje rzędu 17-20 mld
zł. Jednym ze sposobów na pozy-
skanie przez kopalnie tak ogrom-
nych środków ma być prywatyza-
cja przedsiębiorstw górniczych
poprzez giełdę, z utrzymaniem za-

sady większościowego pakietu ak-
cji przez Skarb Państwa.

Wiceminister gospodarki
Krzysztof Tchórzewski poinfor-
mował, że jesienią 2008 r. możli-
wa będzie prywatyzacja przez gieł-
dę Katowickiego Holdingu Węglo-
wego S.A. i Jastrzębskiej Spółki
Węglowej S.A.

Na mocy strategii wydłużony
został okres spłaty odroczonych
zobowiązań spółek węglowych w
równych ratach od 2008 r. do koń-
ca 2013 r. Stwarza to szansę
zwłaszcza KW S.A., na zmniejsze-
nie zadłużenia z 450 mln do ok.
250 mln.

Natomiast ustawa o funkcjono-
waniu górnictwa zakłada m.in.
wydłużenie o 3 lata okresu spłaty
zobowiązań spółek węglowych
wobec ZUS powstałych po 30
września i wypłacenie do końca
2008 r. zaległych wynagrodzeń
byłym pracownikom kopalń i za-
kładów górniczych postawionych
w stan upadłości.

Red.

Strategia dla górnictwa przyjęta

Gościem konferencji był m.in. przewodniczący
Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności” Piotr Duda

Przeforsowali zapisy
Przedstawiciele górniczej "Soli-

darości" i pozostałych central
związkowych biorący udział w pra-
cach Zespołu Trójstronnego ds.
branży górniczej przeforsowali
m.in. zapis dotyczący prywatyza-
cji spółek węglowych przy zabez-
pieczeniu praw pracowniczych. Za-
sadność ewentualnej prywatyzacji
kopalń ma być przedmiotem
uzgodnień ze związkami zawodo-
wymi, a ostateczne decyzje podej-
mowane będą w referendach przez
załogi zakładów górniczych. Zasłu-
gą związkowców są również rzą-
dowe gwarancje niezbywalności
pakietu kontrolnego Skarbu Pań-
stwa w przypadku wejścia którejś
ze spółek węglowych na giełdę.

Dla strony społecznej bardzo
istotny jest zapis w "Strategii..." o
możliwości stworzenia grupy ka-
pitałowej, na bazie spółek węglo-
wych oraz spółek produkujących
energię, będącej silnym podmiotem
gospodarczym a zarazem solidnym
pracodawcą.

(od dwóch do dziesięciu lat). W przy-
padku powstania około dziesięciu za-
kładów emeryci wybieraliby świadcze-
nia z oferty około 110 produktów.

oprac. red.
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Jest młody, nieźle wykształ-
cony, zna języki. Zarabia pie-
niądze, za które może się
utrzymać i jeszcze zaoszczę-
dzić. Ale czy wróci z tymi pie-
niędzmi do kraju?

Chyba każdy w Polsce ma kogoś
w rodzinie lub wśród znajomych, kto
wyjechał na wiele miesięcy do pra-
cy za granicę. Przystąpienie do Unii
Europejskiej otworzyło przed Pola-
kami niektóre rynki pracy państw
Unii Europejskiej. Wkrótce będzie-
my mogli pracować we wszystkich
krajach UE (najpóźniej w 2011 r.).
Emigrację zarobkową, jak każde
masowe zjawisko społeczne dzieją-
ce się w czasie rzeczywistym, trud-
no dogłębnie zanalizować i jedno-
znacznie ocenić. Wiele szans i zagro-
żeń zostało już jednak wskazanych.

Przyczyny
Dokładnie nie wiadomo, ilu wy-

jechało. Wśród rządzących nie ma
woli ustalenia prawdziwej liczby
osób, które opuściły nasz kraj. - To
może być 800 tys., może milion, a
może nawet ponad 2 miliony - oce-
nia profesor Romuald Jończy z
Uniwersytetu Opolskiego. Powody
wyjazdów są oczywiste. To nie brak
jakiejkolwiek pracy, ale fakt, że ofe-
rowane w Polsce wynagrodzenie nie
jest atrakcyjne, zwłaszcza jeśli zesta-
wi się je z zarobkami za granicą. -
To duża wskazówka dla rozwoju
naszego rynku pracy. Nie ma sensu
tworzyć miejsc pracy za 800-1000
zł, bo później na takie oferty może
nie być zapotrzebowania - podkre-
śla prof. Jończy.

Z przeprowadzonych przez niego
badań wynika że blisko 2/3 bada-
nych (62 proc.) wyjeżdża za granicę
właśnie z powodu tamtejszych wy-
ższych zarobków, a 1/3 z powodu
braku jakiejkolwiek pracy w naszym
kraju. Ale nawet wśród tej ostatniej
grupy dominuje oczekiwanie zarob-
ków powyżej 1500 zł netto. Niższe
wynagrodzenia nie zatrzymałyby ich
w kraju.

Efekty
O tym, że emigracja prowadzi do

spadku bezrobocia w naszym kraju
nikogo nie trzeba przekonywać. W
najtrudniejszych dla rynku pracy
miesiącach 2001 r. wynosiło ono ok.
19 proc. Teraz tylko 13. Rośnie też
standard materialny. I to nie tylko
tych którzy wyjechali, ale także ich
rodzin w Polsce, które dostają wspar-
cie finansowe. Ocenia się, że za-
strzyk gotówki "emigracyjnej" pod-
nosi polski PKB o o co najmniej 1
proc.

Są tez negatywy. Spada na przy-
kład zainteresowanie otwieraniem
działalności gospodarczej. Na tere-
nach objętych masową emigrację do-
minuje myślenie "po co ryzykować
otwieranie własnego biznesu, skoro
duże pieniądze można zarobić pra-
cując w Unii?" Narasta też roz-
dźwięk pomiędzy wysokością wy-
nagrodzeń a poziomem zakupów w
kraju. - Popyt rośnie, nie nadąża za
nim produkcja. W naszych bada-
niach zauważyliśmy nadwyżkę za-

kupów. Za tym idzie spadek aktyw-
ności gospodarczej, bo nie trzeba się
już tak starać aby coś sprzedać albo
kupić, bo dzięki pieniądzom z Za-
chodu wszystko jakoś na razie "się
toczy". Zarobki przywożone przez
emigrantów trafiają szybko do hiper-
marketów i równie szybko znikają z
kraju. To też jest niebez-
pieczne - przestrzega
prof. Jończy.

Za około 10 lat w wiek
emerytalny zaczną wcho-
dzić roczniki powojenne-
go wyżu demograficzne-
go (rodziło się wtedy ok.
miliona ludzi rocznie) i
zderzą się z niżem wcho-
dzącym akurat w wiek
produkcyjny (w 1995 r.
urodziło się 433 tys. dzie-
ci). O ile teraz na jedne-
go emeryta zarabia pięć
osób pracujących, w
2020 r. będą to już tylko
trzy osoby. To także ne-
gatywny, wciąż niedoce-
niany, efekt emigracji.
Realne jest załamanie się
zusowskiego systemu
emerytur.

Emigracja prowadzi
też do zafałszowania danych staty-
stycznych. W rejonach Raciborza i
w okolicach Gliwic faktyczna licz-
ba mieszkańców jest ok. 25 proc. niż-
sza niż wynika to z dokumentów.
Brakującej reszty po prostu nie ma
w kraju. Efektem jest zniekształce-
nie różnych wskaźników, jak cho-
ciażby fikcyjni bezrobotni, zareje-
strowani w kraju tylko po to, żeby
ich rodziny miały dostęp do świad-
czeń zdrowotnych.

Różnice
Każda kolejna fala polskiej emi-

gracji różni się od poprzednich. Tak
jest również w przypadku tzw. emi-
gracji akcesyjnej (a więc ludzi, któ-
rzy wyjechali z kraju w ostatnich
kilku latach, w okresie wstępowa-
nia Polski do Unii). Zestawiając tę
falę z emigracją z lat. 80 widać cho-
ciażby różnice finansowe. Wtedy 3
miesiące pracy na Zachodzie po-
zwalały przywieźć do Polski mają-
tek. W roku 1989 średnia miesięcz-
na pensja równała się... 65 polskim!
Teraz ta relacja wynosi "zaledwie"
ok. 1 do 5. Wtedy przywożone pie-
niądze do kraju pozwalały ich wła-
ścicielom na wielkie zakupy i do-
statnie życie.  Teraz - na załatanie
dziury w domowym budżecie.

Zmienił się też wiek emigrantów.
Dziś są jeszcze młodsi. Najczęściej
bez rodzin, bez doświadczenia za-
wodowego, bez mieszkań. Więc
również bez powodów, by tu po-
wrócić. Znają lepiej języki, mają
wyższe wykształcenie i kwalifika-
cje niedostosowane do potrzeb na-
szego rynku. Są z pewnością łatwiej
podatni na asymilację w innym kra-
ju.

Wielu z nich chce wrócić, ale we-
ryfikuje to nastawienie po pewnym
czasie pobytu za granicą. Zdaniem
prof. Jończego praca młodego czło-
wieka w Polsce ma sens, jeśli na
starcie zarobi 2 tys. zł netto. Wtedy

może liczyć na jakiś kredyt i szyb-
kie usamodzielnienie się. Jeśli za-
rabia się mniej, to emigracja zarob-
kowa staje się bardzo atrakcyjna. W
Polsce brak kierowanego do mło-
dzieży sygnału "Zostańcie tu!". -
Nie ma polityki nakierowanej na
wyż demograficzny z pierwszej

połowy na 80. Ten wyż wchodzi
teraz na rynek pracy i czeka na pro-
pozycje - uważa prof. Jończy.

Obecna emigracja różni się od
poprzednich także jeszcze z jedne-
go powodu. Chodzi o "punkt odnie-
sienia". Ludzie w średnim wieku i
starsi porównują obecną sytuację w
Polsce do tej z lat. 80 - różnica na
korzyść współczesnych czasów jest
oczywista,  daje powód do optymi-
zmu. Ale dwudziestolatkowie tam-
tych lat nie pamiętają. Oni zestawia-
ją dzisiejszą Polskę z Irlandią,
Niemcami czy Hiszpanią. I, jak ła-
two się domyślić, nasz kraj taką ry-
walizację przegrywa. Dla nich tam
jest normalnie i do takiej normal-
ności, również poprzez wyjazdy,
dążą.

Perspektywy
Bardzo prawdopodobne jest, że

opłacalność pracy za granicą będzie
maleć. Trendy makroekonomiczne
są nieubłagane (w tym przypadku
na szczęście...), więc zarobki w Pol-
sce będą rosły szybciej niż w kra-
jach starej Unii. Polska złotówka
będzie się umacniać, to też zmniej-
szy opłacalność emigracji. Do tego
dojdzie jeszcze szybszy wzrost cen
w naszym kraju niż w Unii.

Czy więc emigracja zarobkowa
straci na znaczeniu? - Nie, bo wyż
demograficzny z lat. 80. jest ogrom-
ny. Nie wszyscy znajdą pracę od-
powiadającą ich kwalifikacjom,
część będzie musiała wykonywać
mało ambitne zawody - uważa prof.
Jończy. - A skoro tak, to lepiej pra-
cować na zmywaku w Irlandii za
znacznie wyższe pieniądze.

Jego zdaniem Polsce może gro-
zić podział rynku pracy, który zda-
rzył się np. w Wielkiej Brytanii.
Tam trudno o renomowane, dobrze
płatne posady, stara się o nie zbyt
wielu chętnych. Natomiast w zawo-
dach prostszych, np. rolnictwie czy

budownictwie, wciąż są wakaty. -
Ale na Zachodzie ta luka jest zapeł-
niana przez emigrantów. U nas jest
to mało prawdopodobne, bo Ukra-
ińcom czy Mołdawianom opłaca się
póki co u nas pracować tylko na
czarno - zwraca uwagę prof. Joń-
czy.

Rozwiązania
Istniej więc poważna obawa, że

wielu z tych, którzy wyjechali na
dwa, trzy lata tylko po to, by się do-
robić, pozostanie tam na stałe. Tam
sobie ułożą życie, zaczną robić ka-
rierę. - To bezpieczne socjalnie,
przyjazne kraje. Tam się dobrze żyje
- komentuje prof. Jończy. - Stara-
nie o zachęcenie ich do powrotu
mogą się nie udać. Łatwiej jest ich
zatrzymać w kraju.

Jak to zrobić? Oczywiście wy-
ższymi wynagrodzeniami. Płace w

Emigranta trzeba zatrzymać w kraju

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

Polsce rosną, ale to wolny proces.
Choć trochę przyśpieszy go niedaw-
ne obniżenie składki rentowej. To
jednak mało. Dla wielu ludzi,
zwłaszcza tych z ustabilizowaną sy-
tuacją rodzinna, wystarczyłoby
podnieść o kilkaset złotych płace i
dać szanse rozwoju. Wtedy pokusa
emigracji odpadnie.

Rozwiązaniem byłoby też stwo-
rzenie warunków do regularnej
okresowej emigracji. Chodzi o za-
wieranie takich umów o pracę, w
których pracownik miałby zagwa-
rantowane 3 miesiące bezpłatnego
urlopu, który spędzałby właśnie na
pracy za granicą. Tzw. emigracja
komplementarna u nas istnieje od
dawna, warto jednak nadać jej
prawne ramy. Pozwoli to zatrzymać
w kraju tysiące osób, a równocze-
śnie zapewni im lepsze życie.

Wojciech Gumułka

Prof. Romuald Jończy
z Uniwersytetu Opolskiego
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Podstawa prawna:
1. Kodeks pracy:

a) art. 207 § 2. Pracodawca jest obo-
wiązany chronić zdrowie i życie
pracowników poprzez zapewnie-
nie bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy przy odpowied-
nim wykorzystaniu osiągnięć na-
uki i techniki, w szczególności pra-
codawca jest obowiązany organi-
zować prace w sposób zapewnia-
jący bezpieczne i higieniczne wa-
runki pracy.

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze-
śnia 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bhp (tekst jednolity Dz. U.
nr 169, poz. 1650 z 2003 r. zm.: Dz.
U. nr 49, poz. 330 z 2007 r.:
a) Rozdział 6 - załącznika nr 3 do

rozporządzenia § 37. ust.1, pkt.
3 -  Pracodawca zapewnia łatwo
dostępne pomieszczenia przezna-
czone do wypoczynku pracowni-
ków, jeżeli wymaga tego ich bez-
pieczeństwo i zdrowie, w szcze-
gólności, gdy praca wykonywa-
na jest w pomieszczeniach, w któ-
rych temperatura spowodowana
procesami technologicznymi jest
stale wyższa niż 30oC (303 K),

b) § 37. ust. 2 - Pomieszczenia prze-
znaczone do wypoczynku po-
winny być wyposażone a stoły
oraz krzesła z oparciami spełnia-
jące wymagania ergonomii.
Liczba miejsc siedzących powin-
na być nie mniejsza niż jedno
miejsce na pięciu pracowników
korzystających z pomieszczenia,
zatrudnionych na najliczniejszej
zmianie. Odległość od najdalsze-
go stanowiska pracy do pomiesz-
czenia przeznaczonego do wy-
poczynku nie powinna przekra-
czać 75 m.

c) § 37. ust. 3. Pracownikom zatrud-
nionym w warunkach, o których
mowa w ust.1, należy stworzyć
możliwość umycia ciała, szcze-
gólnie w ciepłej porze roku - po-
przez umieszczenie w pobliżu po-
mieszczeń pracy natrysków ręcz-
nych na giętkich przewodach, z
doprowadzeniem zimnej i cieplej
wody.

d) § 38. ust. 1. W pomieszczeniach
przeznaczonych do wypoczynku
należy zapewnić przynajmniej
dwukrotną wymianę powietrza w
ciągu godziny.

e) § 38. ust. 2. Pomieszczenia prze-
znaczone do wypoczynku dla pra-

cowników wykonujących pracę,
o których mowa w § 37 ust. 1,
pkt. 3, powinny być klimatyzo-
wane. Wymóg ten nie dotyczy po-
mieszczeń przeznaczonych do
wypoczynku dla pracowników
zatrudnionych w podziemnych
zakładach górniczych.

3. Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
profilaktycznych posiłków i napojów
Dz. U. nr 60, poz. 279:
a) § 4. 1. Pracodawca zapewnia na-

poje pracownikom zatrudnio-
nym:
1) ust. 1. pkt 1 - w warunkach
gorącego mikroklimatu, charak-
teryzującego się wartością wskaź-

Pani Katarzyna S. z Wrocławia

jest zatrudniona u jednego praco-

dawcy na 1/2 etatu (umowa o pra-

cę, staż ponad 10 lat), natomiast

w innym zakładzie pracy - na cały

etat. Pyta, jaki wymiar urlopu

przysługuje jej u pracodawcy, u

którego jest zatrudniona na 1/2

etatu, jeżeli u drugiego pracodaw-

cy otrzymała 26 dni urlopu.

Wymiar urlopu wypoczynkowe-
go ustalony zgodnie z art. 154 kp
dla pracownika zatrudnionego na
1/2 etatu wynosi w tym przypadku
13 dni (104 godziny).

Zgodnie z obowiązującymi w tej
kwestii zasadami - z każdego sto-
sunku pracy pracownikowi odręb-
nie przysługują uprawnienia pra-
cownicze, w tym oddzielne prawo
m.in. do urlopu wypoczynkowego.
W związku z tym, każdy praco-
dawca oddzielnie musi ustalić pra-
cownikowi wymiar urlopu wypo-
czynkowego, do udzielania które-
go będzie zobowiązany.

Wymiar urlopu dla pracownika
zatrudnionego w niepełnym wy-

miarze czasu pracy ustala się pro-
porcjonalnie do wymiaru czasu
pracy tego pracownika, biorąc za
podstawę 20 lub 26 dni, w zależ-
ności od stażu pracy pracownika
(20 dni - jeżeli pracownik ma staż
pracy krótszy niż 10 lat, 26 dni -
jeżeli staż pracy wynosi co naj-
mniej 10 lat). Jeżeli z takiego wy-
liczenia wyjdzie niepełny dzień
urlopu, zaokrągla się w górę do
pełnego dnia (art.154 kp).

Później trzeba ustalić liczbę go-
dzin urlopu tego pracownika. Je-
żeli stosuje się do niego wynikają-
ce z kodeksu pracy normy czasu
pracy, liczba ta będzie wynosiła
104 godziny (13 dni urlopu x 8
godzin). Gdyby do pracownika, na
podstawie przepisów szczegól-
nych, stosowało się inne normy
czasu pracy niż określone w kodek-
sie pracy, liczbę dni przysługują-
cego mu urlopu pracodawca mno-
żyłby przez liczbę godzin odpowia-
dających dobowej normie czasu
pracy, wskazanej przez te przepisy
szczególne (art.1542 § 2 i 3 kp).

A.G.

nika obciążenia termicznego BGT
powyżej 25oC,
2) ust. 1. pkt. 5 -  na stanowiskach
pracy, na których temperatura spo-
wodowana warunkami atmosfe-
rycznymi przekracza 28oC.

b) § 4. ust. 2 Pracodawca zapewnia
pracownikom napoje w ilości za-
spokajającej potrzeby pracowni-
ków, odpowiednio zimne, w za-
leżności od warunków wykony-
wania pracy, a w przypadku okre-
ślonych w ust.1 pkt. 1 - napoje
wzbogacone w sole mineralne i
witaminy.

c) § 6. ust. 2 Napoje powinny być
dostępne dla pracowników w cią-
gu całej zmiany roboczej.    (HC)

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego NSZZ "Solidarność" zaprasza
na szkolenia związkowe. Koszty noc-
legu i wyżywienia na szkoleniach sta-
cjonarnych pokrywa Zarząd Regio-
nu. Komisje zakładowe pokrywają je-
dynie koszty materiałów w wys. 100
złotych od uczestnika. Opłatę należy
przelać 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 dokonać

wpłaty również na miejscu za pokwi-
towaniem (KP).

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

ny) lub PKP/PKS. Szkolenia rozpo-
czynają się o godz. 1000, w ponie-
działek 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 Re-
gionu pok. nr 219 tel. 032 353-84-
25 w. 219, 419 fax. 032 253-78-00.

Harmonogram szkoleń
związkowych

na II półrocze 2007 r.

PPPPPrzyjaciel przy Przyjaciel przy Przyjaciel przy Przyjaciel przy Przyjaciel przy Prrrrracyacyacyacyacy
Miesiêcznik BHPMiesiêcznik BHPMiesiêcznik BHPMiesiêcznik BHPMiesiêcznik BHPWysokie temperatury

a obowiązki pracodawcy
w tym zakresie

BHP

Helena Cioch, Specjalista ds. BHP Zarządu Regionu

Wykorzystywanie urlopu

w późniejszym terminie

Pani Leokadia P. z Poznania

miała pójść na urlop 1 czerwca br.,

ale wcześniej przyniosła zwolnie-

nie lekarskie na dziecko. Pyta, czy

jej urlop powinien rozpocząć się

w pierwotnie ustalonym terminie,

czy powinien być przesunięty.

Powinien być przesunięty, jeże-
li przed rozpoczęciem urlopu na-
stąpiło zdarzenie usprawiedliwia-
jące nieobecność pracownika w
pracy. Tak stanowi art. 165 kp,
zgodnie z  którym pracownik nie
może rozpocząć urlopu w ustalo-
nym terminie z przyczyn usprawie-
dliwiających nieobecność w pracy,
w szczególności z powodu:
- czasowej iezdolności do pracy

z powodu choroby,
- odosobnienia w związku z cho-

robą zakaźną,
- powołania na ćwiczenia woj-

skowe albo na przeszkolenie
wojskowe na okres do 3 miesię-
cy,

- urlopu macierzyńskiego.
Lista przyczyn zobowiązujących

pracodawcę do przesunięcia po-
czątku urlopu nie jest jednak za-
mknięta. W art. 165 kp wymienio-
ne są tylko niektóre przyczyny
usprawiedliwiające nieobecność w
pracy. Jeśli zatem pracownik nie
będzie mógł rozpocząć korzystania
z urlopu z innych przyczyn uspra-
wiedliwiających nieobecność w
pracy, np. z powodu sprawowania
opieki nad chorym dzieckiem, to
pracodawca ma obowiązek przesu-
nąć urlop na termin późniejszy.
Pracodawca udziela przesuniętego
urlopu w terminie uzgodnionym z
pracownikiem (§ 5 rozporządzenia
MPiPS z dnia 8 stycznia 1997 r. w
sprawie szczegółowych zasad
udzielania urlopu wypoczynkowe-
go, ustalania i wypłacania wyna-
grodzenia za czas urlopu oraz
ekwiwalentu pieniężnego za urlop,
Dz.U. nr 2, poz. 14 ze zm.).

 Wymiar urlopu

wypoczynkowego

- dwa stosunki pracy

***
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Znalezione

www sieci

W karykaturze
s³ów
Autentyczne?
Trzy dziewczynki "licytuj¹ siê", której
mama ma wa¿niejsz¹ pracê.
- Moja mama - mówi pierwsza - jest
historykiem w IPN.
- A moja mama - mówi druga - pra-
cuje w IPN przy niszczarce.
- Pchi - odpowiada ta trzecia - a moja
mama w IPN obs³uguje ksero...

Trefiyli siê Antek i Francek
- Ty - pyta Antek - kaj to teroz robisz?
- W Urzyndzie Marsza³kowskim za
gryzipiórka.
- I co tam robisz?
- A, nic.
- No, to masz fajno fucha.
- Fucha fajno, ale pieroñsko konku-
ryncja.

Z Ksiêgi Nowych
Przys³ów Polskich
Na œwiêtego Jacka ³adnie
- Koalicja rych³o padnie.

***
Gdy w Marii upa³ doskwiera
- Wybuchnie nowa afera.               pk

Yu Zhenhuan
- najbardziej owłosiony człowiek świata


