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Krótko Liczba tygodnia... Cytat tygodnia

Napisano

Wieœci

z Biur Terenowych ZR

1145 zł...
... tyle osoby mające dzieci będą mogły odliczyć od podatku w przyszłym

roku na każde dziecko. Tak zdecydował w środę 6 września Sejm, nowelizując
ustawę o podatku PIT. Ulga będzie obowiązywać w rozliczeniu podatkowym
za 2007 rok. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 395 posłów; nikt nie był
przeciw, a 8 posłów wstrzymało się od głosu.

Rząd chciał, by ulga wynosiła 572 zł 54 gr na każde dziecko. Jednak posło-
wie nieoczekiwanie przyjęli poprawkę Prawicy Rzeczypospolitej, która dwu-
krotnie zwiększyła proponowaną przez rząd kwotę odliczenia - do 1.145 zł
rocznie. Obecnie od podatku można odliczyć 120 zł na każde dziecko. Oznacza
to, że przyjęte rozwiązanie zwiększa obecną ulgę ok. dziesięciokrotnie.

Wiceminister finansów Jacek Dominik powiedział w środę w Sejmie, że we-
dług wstępnych wyliczeń resortu finansów "podwójna" ulga będzie kosztowała
budżet państwa 6,5 mld zł i skorzystają z niej głównie średnio i dobrze zarabiające
osoby. Najbiedniejsi i tak nie odliczą sobie pełnej ulgi, bo nie będą mieli wystar-
czająco dużego podatku. Z wyliczeń Ministerstwa Finansów wynika, że aby ro-
dzina mogła skorzystać z ulgi dla dwojga dzieci, jej dochody muszą znacznie
przekraczać 30 tys. zł rocznie. Według rządu, niewiele tu zmieni podwyżka płacy
minimalnej, która od stycznia 2008 r. wzrośnie do 1126 zł. Ministerstwo ocenia,
że dwie osoby mające zarobki w wysokości płacy minimalnej i tak nie wykorzy-
stają ulgi w pełnym zakresie, bo będą miały za niski podatek.

Ustawa trafi teraz do Senatu.

Wojewoda śląski Tomasz Pietrzy-
kowski jest oburzony pojawiającymi
się sugestiami o możliwych próbach
manipulacji w wyborach parlamentar-
nych na szczeblu regionalnym. Woje-
woda wystosował list do sekretarza ge-
neralnego SLD Grzegorza Napieral-
skiego, który w radiu Tok FM zasuge-
rował, że na poziomie regionalnym
manipulacje przy wyborach nie są wy-
kluczone.

Z ogromnym zdziwieniem i oburze-
niem wysłuchałem Pańskiej wypowie-
dzi w dniu 4 września 2007 roku w
audycji "Poranek Radia Tok FM", gdy
na pytanie, czy przewiduje Pan możli-
wość sfałszowania nadchodzących
wyborów parlamentarnych udzielił
Pan odpowiedzi, że "nie wiem czy tu
w Warszawie w PKW, ale czy na przy-
kład gdzieś na poziomie regionalnym
nie będzie próby po prostu manipula-
cji (...)". Otóż, jako osoba reprezentu-
jąca organ uczestniczący w organiza-
cji wyborów "na poziomie regional-
nym" pragnę Pana poinformować, że
za ich przebieg i prawidłowość odpo-
wiadają okręgowe komisje wyborcze
złożone z niezawisłych sędziów, a do-
tychczasowa praktyka ich działania w
sposób dobitny dowodzi ich bezdysku-
syjnej rzetelności i obiektywizmu.

Skądinąd zaskakujące wydaje się tak
gołosłowne i nieskrępowane podwa-
żanie zaufania postępowania organów
złożonych z sędziów w ustach przed-
stawiciela formacji politycznej tak ha-
łaśliwie reagującej na jakąkolwiek, naj-
bardziej nawet merytoryczną i zasad-
ną, krytykę pod adresem sposobu dzia-
łania sędziów, traktując je jako "za-
mach" na niezawisłość władzy sądow-
niczej i samych sędziów. W wykony-
waniu swoich obowiązków okręgowe
komisje wyborcze współdziałają z wo-
jewodami i organami samorządu tery-
torialnego. Wśród nich nie brak osób,
które w swoim życiu wielokrotnie do-
wiodły, często w bardzo trudnych cza-
sach i warunkach, swojego przywią-
zania i zaangażowania na rzecz demo-
kratycznej i respektującej prawa oraz

wolności obywatelskie Polski. Stąd za-
żenowanie budzi we mnie łatwość, z
jaką wiarygodność i wierność tych
osób demokratycznym wartościom
podważana jest przez ludzi, w biogra-
fiach których trudno byłoby znaleźć
fakty świadczące o gotowości do rze-
czywistych, wykraczających ponad
polityczną retorykę, poświęceń dla
obrony zasad demokratycznego po-
rządku politycznego i prawnego.

Wśród bardzo wielu urzędników za-
angażowanych w organizację i prze-
prowadzenie wyborów są zresztą lu-
dzie o różnych poglądach i sympatiach
politycznych, a dezawuowanie ich rze-
telności i sugerowanie politycznej dys-
pozycyjności jedynie ze względu na
to, że nie pracują "na poziomie cen-
tralnym", a "gdzieś tam na poziomie
regionalnym" wskazuje na zadziwia-
jące lekceważenie, by nie powiedzieć
pogardę, dla kwalifikacji merytorycz-
nych i etycznych pracowników służb
publicznych umiejscowionych poza
Warszawą.

Uważam, że Pańska wypowiedź
miała charakter wysoce niestosowny i
świadczący o charakterystycznym dla
pewnej części uczestników polskiego
życia publicznego braku szacunku za-
równo dla ludzi odpowiadających za
przebieg wyborów w całej Polsce, jak
i kwalifikacji oraz zasad, jakimi kieru-
ją się niezawiśli sędziowie zasiadają-
cy w okręgowych komisjach wybor-
czych oraz urzędnicy administracji rzą-
dowej i samorządowej na poziomie lo-
kalnym i regionalnym, oddani warto-
ściom i regułom demokratycznego
państwa w stopniu z pewnością nie
mniejszym, niż ich odpowiednicy w
urzędach i organach administracji pu-
blicznej szczebla centralnego. W imie-
niu tych wszystkich, którzy podobnie
jak ja poczuli się dotknięci Pańską
wypowiedzią, czuję się zobowiązany
do wyrażenia ostrego protestu przeciw-
ko tego rodzaju bezpodstawnym i lek-
komyślnym insynuacjom, jakich do-
puścił się Pan w trakcie wywiadu
udzielonego radiu "Tok FM".

Wojewoda Pietrzykowski

oburzony
www.katowice.uw.gov.pl

BT Jastrzębie Zdrój
11 października jastrzębskie BT orga-

nizuje szkolenie dla związkowców z ob-
szaru działania Biura nt. "Upowszech-
nianie norm prawa dotyczących dyskry-
minacji a kształtowanie prawidłowych
relacji międzyludzkich w stosunkach
pracy".

Szkolenie prowadzić będą pracowni-
cy Biura Szkoleń ZR Jadwiga Piechoc-
ka i Krzysztof Hus.

BT Gliwice
5 września odbyło się pierwsze po wa-

kacjach zebranie przedstawicieli organi-
zacji zakładowych NSZZ "S" z obszaru
działania gliwickiego BT. W trakcie spo-
tkania delegat na KZD Mariusz Hoff-
mann zrelacjonował zebranym przebieg
ostatniego Zjazdu Krajowego.

Natomiast koordynator oraz pełno-
mocnik programu "Grosik" Bolesław
var Bogya de Csepy poinformował o
wprowadzonych zmianach w podpisy-
waniu umów z kontrahentami.

***
Do 14 września gliwickie BT przyj-

muje zamówienia na album "Nie ma so-
lidarności bez miłości", który obrazuje
kształtowanie "Solidarności" z udziałem
Ojca Świętego Jana Pawła II. Cena al-
bumu wynosi 49 zł.

BT Pszczyna
6 września w BT w Pszczynie odbyło

się spotkanie przedstawicieli komisji za-
kładowych z obszaru działania Biura.

Z informacji przedstawionych przez
przewodniczącą KZ NSZZ "S" Spół-
dzielni "Wola" wynika, że wciąż podda-
wana jest działaniom mobbingowym,
mimo, że w zakładzie nastąpiła zmiana
prezesa. Tą sprawą nasze Biuro będzie
się musiało wnikliwie zająć - mówi Ka-
tarzyna Mitoraj z pszczyńskiego BT -
Natomiast przedstawiciele KZ NSZZ
"S" Toolmet z Czechowic-Dziedzic po-
informowali, że właściciel firmy podjął
decyzję o przeniesieniu produkcji do Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej w Tychach.

W trakcie zebrania związkowcy po-
gratulowali Wiesławie Zbroniec, która
niedawno uhonorowana została Złotym
Medalem "Solidarności".

***
Tradycyjnie pod koniec sierpnia

związkowcy z MKZ Walcowni Metali
Dziedzice S.A. w Czechowicach zorga-
nizowali pełną atrakcji wycieczkę, któ-

rej trasa tym razem wiodła przez Biesz-
czady do Lwowa. Tam na cmentarzach
Łyczakowskim i Orląt Lwowskich zło-
żyli kwiaty i zapalili znicze. Na Grobie
Nieznanego Żołnierza zostawili flagę
państwową i sztandar Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego NSZZ "S".

BT Zabrze
Już po raz trzeci Fundacja Rozwoju

Kardiochirurgii i Wydział Strategii i Roz-
woju Miasta UM w Zabrzu organizują
Dzień Nauki.

 14 września w godz. 11-16 na skwe-
rze przy Placu Teatralnym każdy będzie
mógł zmierzyć sobie poziom tkanki
tłuszczowej, sprawdzić kondycję fizycz-
ną, sfotografować się w "staromodnym

stylu" lub... poznać swoje ciało przez mu-
zykę.

Na skwerze stanie również scena, a
przy niej namioty, w których odbywać
się będzie prezentacja lokalnych i regio-
nalnych firm oraz instytucji naukowych,
badawczych i edukacyjnych.

Dzień Nauki, ogłaszany jest dorocz-
nie przez Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego.

BT Sosnowiec
6 września w siedzibie BT odbyło się

spotkanie Rady Terenowej Sekcji Pro-
blemowej NSZZ "S" Miasta Sosnowiec,
na którym przewodniczący TSP Jacek
Rączka przedstawił porozumienie o
współracy, które w imieniu Sekcji pod-
pisał z prezydentem miasta Kazimie-
rzem Górskim. Zaproponował również
podpisanie dodatkowego porozumienia
z przewodniczącym Rady Miejskiej Da-
nielem Miklasińskim, które określało-
by zasady współpracy w zakresie spraw
nieuregulowanych postanowieniami po-
rozumienia zawartego pomiędzy mia-
stem a Sekcją. Jego treść przygotował i
przedstawił zebranym prawnik sosno-
wieckiego BT Piotr Kisiel.

W trakcie zebrania poruszono kwe-
stię związaną z uciążliwą dla mieszkań-
ców decyzją dyrektora Miejskiego Za-
kładu Zasobów Lokalowych dotyczącą
zmiany terminu uiszczania opłat za
mieszkania z gminnych zasobów. Związ-
kowcy skierowaki w tej sprawie do pre-
zydenta miasta pismo z prośbą o rozwią-
zanie problemu.

BT Zawiercie
Na drugą połowę miesiąca przesunię-

to, zaplanowaną na początek września,
drugą turę mediacji mających doprowa-
dzić do zakończenia sporu zbiorowego
w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu.
Powodem był poślizg w legislacyjnych
pracach Sejmu. Chodziło o utrzymanie
ubiegłorocznej podwyżki, bowiem
wprowadzająca ją ustawa obowiązywała
tylko do końca 2007 r.

- W sytuacji, gdy nie było wiadomo
czy służba zdrowia otrzyma pieniądze
na utrzymanie dotychczasowego pozio-
mu wynagrodzeń, dyskusja o planowa-
nych podwyżkach zaczynała mieć cha-
rakter akademicki - mówi Małgorzata
Benc, szefowa Biura Terenowego Ślą-
sko-Dąbrowskiej "Solidarności" w Za-
wierciu. - Przesunięcie mediacji w ża-

den sposób nie zmniejsza
naszej determinacji w wal-
ce o godne płace w służbie
zdrowia.

- Jasno stawiamy spra-
wę, że chodzi nam o pod-
wyżki dla wszystkich pra-
cowników szpitala - doda-
je Małgorzata Grabow-
ska, przewodnicząca za-

wierciańskiej "S" Pracowników Ochro-
ny Zdrowia. - Każda z grup zawodowych
ma bowiem swój wkład w jego spraw-
ne funkcjonowanie.

Dyrekcja szpitala przy podwyżkach
płac wyraźnie preferuje natomiast leka-
rzy, z którymi podpisała czasowe poro-
zumienie. Zapowiada się zatem ostry
spór i cały czas realny jest ogłoszenie
strajku ostrzegawczego (na tym etapie
sporu zbiorowego jest on jak najbardziej
legalny). Kolorytu protestowi załogi nie-
wątpliwie dodadzą  planowane wykopy
wokół szpitala. Nie są to jednak związ-
kowe okopy, ale efekt budowy sieci ka-
nalizacyjnej.

(zaw)

Ja od początku zmierzałem do końca.

Roman Giertych podczas debaty w Sejmie o rozwiązaniu

parlamentu.

3 września (Kielce) Nie odbyła
się planowana na ten dzień ogól-
nopolska solidarnościowa mani-
festacja przed siedzibą MPK. To
efekt zakończenia protestu w fir-
mie. Prezydent Kielc zdecydo-
wał się wycofać wniosek o likwi-
dację tej firmy. Załoga przejmie
ją jako spółkę pracowniczą, któ-
ra uzyska bezwzględną więk-
szość udziałów - takie są głów-
ne treści porozumienia zawarte-
go dzięki mediacji biskupów kie-
leckich.

***
4 września (Wodzisław Śl.). W
14. rocznicę tragicznej śmierci
związkowców - Grzegorza Ko-
losy, Adama Stepeckiego i Jana
Tyszkiewicza - w wodzisław-
skim kościele pw. Wniebowzię-
cia Najświętszej Marii Panny
odbyła się rocznicowa msza św.
Po niej związkowcy przeszli na
pobliski cmentarz, gdzie na gro-
bie byłego przewodniczącego
Zarządu Regionu Grzegorza
Kolosy złożyli kwiaty i zapalili
znicze.

***
4 września (Toruń). Związkow-
com "Solidarności" z toruńskiej
Elany mimo wielotygodniowych
negocjacji z zarządem, nie uda-
ło się porozumieć w sprawie
podwyżek płac dla załogi. Dla-
tego, po spisaniu protokołu roz-
bieżności, podjęli decyzję o za-
ostrzeniu akcji protestacyjnej.
Będą teraz bardzo drobiazgowo
wykonywać wszystkie obowiąz-
ki służbowe, czyli rozpoczną
tzw. strajk włoski. Niepokoje w
zakładzie trwają już kilka tygo-
dni. Załoga domaga się 500-zł.
podwyżki dla każdego pracow-
nika.

***
5 września (Warszawa). W sej-
mie przyjęto nowelizację ustawy
o przekazaniu środków finanso-
wych na wzrost wynagrodzeń
dla pracowników służby zdro-
wia. Nowelizacja gwarantuje
utrzymanie 30 proc. podwyżek
uzyskanych w 2006 r. Zgodnie
ze zmianami podwyżki, które
wypłacono pracownikom służby
zdrowia w 2007 r., mają być wli-
czone do ich wynagrodzenia za-
sadniczego (do tej pory dołączo-
ne były do pensji jako dodatek).
Według nowelizacji minimum
40 proc. wzrostu wartości kon-
traktu placówki medycznej musi
być, przeznaczone na wzrost płac
jej pracowników.

***
7 września (Warszawa). Sejm
przyjął uchwałę o samorozwią-
zaniu. Za było 377 posłów, 54 -
przeciw, 20 - wstrzymało się od
głosu. Prezydent Lech Kaczyń-
ski ogłosił już termin przyspie-
szonych wyborów - odbędą się
one 21 października.

***
10 września (Warszawa). We-
dług najnowszego sondażu Pol-
skiej Grupy Badawczej na PiS i
na PO chce głosować po 33 proc.
ankietowanych. Poparcie dla PO
zmalało o 3 pkt proc., dla PiS
wzrosło o 2 pkt. proc. Trzecie
miejsce w sondażu zajmuje LiD
- 16 proc.



Zwróæ uwagê 3Nr 36  (621) • 11 września 2007 r.

- Przyjęta przez Radę Ministrów
"Strategia działalności górnictwa
węgla kamiennego" to wspólny
negocjacyjny sukces strony rządo-
wej i społecznej. Zdaniem związ-
kowców z "Solidarności" wreszcie
polskim górnictwem kieruje osoba
potrafiąca mówić "ludzkim języ-
kiem".  Jak Pan odbiera tę przy-
chylną opinię?

Cieszę się, że strona społeczna uważa, iż
wypracowaliśmy kompromis. Przy-
znam, że finał negocjacji nad "Strate-
gią..." był niezwykle trudny. Jednak dla
partnerów społecznych nigdy nie żałuję
czasu. Bierzemy się z problemami za
bary i zawsze bardzo gruntownie anali-
zujemy każdy omawiany temat. Dzięki
temu dokument ostatecznie znalazł uzna-
nie strony społecznej i poparcie rządu.
- Które zapisy "Strategii" są najważ-

niejsze?
Wszystkie są niezwykle ważne, niemniej
na uwagę zasługuje zapis dotyczący do-
kapitalizowania Kompani Węglowej w
wysokości 416 mln zł. Chcemy w ten
sposób uporządkować finanse tej spół-
ki. Obecnie jej bieżąca płynność finan-
sowa nie jest zła. Zgodnie z projektem
ustawy spłata zadłużenia wobec ZUS zo-
stanie rozłożona do 2013 roku. Nadal jed-
nak Kompania ma wiele problemów,
które należy rozwiązać. Przede wszyst-
kim konieczna będzie restrukturyzacja
kopalń "Rydułtowy-Anna" i "Halemba",
które przynoszą straty.
Druga bardzo ważna dla nas kwestia to
fundusze na nowe inwestycje. W ramach
"Strategii..." określiliśmy potrzeby inwe-
stycyjne wszystkich spółek węglowych
na poziomie od 17 do 20 mln zł. Kopal-
nie nie są w stanie zgromadzić takich
środków. Stąd rozmowy ze związkow-
cami na temat prywatyzacji spółek wę-
glowych poprzez giełdę. Dzięki prywa-
tyzacji, spółki uzyskają potrzebne fun-
dusze na inwestycje, bez których polskie
górnictwo będzie miało trudności. W tej

kwestii strona społeczna postawiła sze-
reg warunków i będę zmuszony podjąć
duży wysiłek, aby im sprostać. Musimy
jednak osiągnąć kompromis, bo podsta-
wowym, celem na którym nam wszyst-
kim zależy, jest dalszy rozwój górnictwa.
- Jakie są szczegóły prywatyzacji Ja-

strzębskiej Spółki Węglowej  i Ka-
towickiego Holdingu Węglowego?

Prywatyzacja będzie uzgadniana ze stro-
ną związkową, odrębnie dla każdej spół-
ki. Najbliżej prywatyzacji jest Katowic-
ki Holding Węglowy, którego akcje
mogą pojawić się na parkiecie już jesie-
nią 2008 r. Z kolei związkowcy z JSW
warunkują prywatyzację zakończeniem
tworzenia grupy węglowo-koksowej, do
której miałaby zostać dołączona Kok-
sownia "Zabrze" i "Victoria" w Wałbrzy-
chu. Moim zdaniem, nie jest najlepszym
rozwiązaniem odwlekanie decyzji w cza-
sie, ale nie będę robił niczego wbrew part-
nerom społecznym. Uważam, że JSW
potrzebuje szybkiego wejścia na giełdę,
a tym samym szybkiego pozyskania pie-
niędzy.
- Związkowców "S" rozczarował

fakt, że w trakcie sierpniowej wizy-
ty na Śląsku nie zadeklarował Pan
woli podjęcia działań zmierzających

Z górniczymi problemami za bary

W sejmowej Komisji Solidarne
Państwo odbyło się pierwsze
czytanie projektu ustawy
„o funkcjonowaniu górnictwa
węgla kamiennego w latach
2008-2015 oraz szczególnych
uprawnieniach gmin górni-
czych”.

Wcześniej górnicza "Solidar-
ność" opracowała propozycje po-
prawek do projektu, które prze-
słała posłom z Regionu Ślasko-
Dąbrowskiego. Kilka z nich uda-
ło się przeforsować w trakcie czy-
tania projektu. Sekcja Krajowa
Górnictwa Węgla Kamiennego
NSZZ "Solidarność" m.in. sku-
tecznie zaproponowała, by wy-
dłużony został okres spłaty zo-
bowiązań pięciu byłych spółek
węglowych przejętych przez
Kompanię Węglową. Spłata
przesunięta została z 2013 do
2015 roku.

Przekonanym do poprawek
górniczej "Solidarności" parla-
mentarzystom udało się również
wykreślić zawarty w projekcie
zapis dotyczący finansowania li-
kwidacji oraz odwadniania kopalń i li-
kwidacji szkód górniczych przez Na-
rodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Do równie ko-
rzystnych zmian w projekcie ustawy
górniczej należy zaliczyć włączenie do
niej ustępu dotyczącego możliwości
wykorzystywania funduszu likwidacji
kopalń i zamiany bądź inwestowania
pochodzących z niego środków np. na
bony skarbowe lub lokaty bankowe.

- Na ten fundusz spółki węglowe pła-
cą 3 proc. odpisu amortyzacyjnego. Te
pieniądze gromadzone są zwykle na nie-
oprocentowanym koncie bankowym i
na siebie nie pracują. Ponieważ nikt w
najbliższym czasie nie przewiduje li-
kwidacji kopalń posłowie z Komisji
Solidarne Prawo zdecydowali, że ten
fundusz powinien na siebie zarabiać -
informuje Dominik Kolorz.

W trakcie czytania projektu nie uda-
ło się wnieść poprawki do artykułu do-
tyczącego przeznaczania środków z
budżetu państwa na inwestycje począt-

kowe w górnictwie. Strona rządowa ar-
gumentowała, że do tej pory żadna spół-
ka węglowa nie przedstawiła resortowi
gospodarki projektów takich inwesty-
cji.

Tę informację związkowcy komen-
tują krótko:

- To świadczy o tym, jakich mamy
prezesów w spółkach węglowych. Ża-

den z nich nie był w Sejmie w trakcie
czytania ustawy. Nasi pracodawcy rów-
nież nie wnieśli jakichkolwiek popra-
wek do ustawy górniczej. Taka sytuacja
nas przeraża - mówią.

Budżet państwa dysponuje środka-
mi fakultatywnymi, które mogą, ale nie
muszą być, przeznaczone na potrzeby
górnictwa węgla kamiennego. Domi-
nik Kolorz informuje, że spółki węglo-
we chcąc uzyskać z tego źródła pienią-
dze na inwestycje początkowe musia-
łyby do końca września opracować ich
plany, ponieważ ustawa musi być no-
tyfikowana przez Unię Europejską naj-
później w styczniu 2008 roku. A zatem
czasu pozostało niewiele. Okazuje się,
że troska związkowców o finanse na
inwestycje początkowe dla górnictwa
nie idzie w parze z "zaangażowaniem"
zarządzających spółkami węglowymi.
A wydawać by się mogło, że dla nich
przyszłość górnictwa powinna być spra-
wą priorytetową...

Beata Gajdziszewska

do utworzenia silnej grupy kapita-
łowej w sektorze paliwowo-energe-
tycznym, która gwarantowałaby
bezpieczeństwo energetyczne kra-
ju...

Uważam, że przyjęta koncentracja spół-
ek węglowych jest wystarczająca. Pierw-
sze kroki konsolidacji energetyki i gór-
nictwa zostały podjęte. Przykładem jest

Energetyka Południe, w skład której
wchodzi zarówno Południowy Koncern
Energetyczny S.A. jak i Południowy
Koncern Węglowy S.A. Traktuję to jako
pewną formę pilotażu, ponieważ efekty
tych działań poznamy w przyszłości, tym
bardziej, że energetyka jest po dużych
zmianach organizacyjnych. Przyszłość
pokaże czy ten kierunek jest słuszny.
- Czy aktualna sytuacja na scenie po-

litycznej może mieć wpływ na losy
ustawy górniczej?

Jeśli nie zostanie przyjęta przez ten Sejm,
to liczę, że następny rząd ją zaakceptuje.
Z reguły ustawy nie wzbudzające kon-
trowersji, są przez następców przyjmo-
wane. Myślę, że tak będzie i w tym przy-
padku, bo to dobrze przygotowana usta-
wa, stwarzająca szansę na dobre funk-
cjonowanie polskiego górnictwa.
- Dziękuję za rozmowę.

Z Krzysztofem Tchórzewskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie

Gospodarki, odpowiedzialnym za sektor górniczy i energetyczny,

rozmawia Beata Gajdziszewska.

Potrafię mówić

ludzkim językiem

Górnicza „Solidarność” będzie
wnioskować do Głównego In-
spektora Pracy o przeprowadze-
nie kompleksowej kontroli PIP
we wszystkich spółkach węglo-
wych.

Powodem takiej decyzji jest prze-
bieg kontroli PIP w Kompanii
Węglowej. Jak mówią związkow-
cy, była ona skandaliczna.

Związkowe poprawki
uzwględnione

- Inspektorzy PIP w ogóle nie skon-
taktowali się z nami, czyli z wniosko-
dawcą. Byli wyłącznie w kontakcie z
dyrektorami kopalń, którzy wskazy-
wali im do kontroli najlepsze oddziały
- informuje Dominik Kolorz - Obec-
nie największym problemem w spół-
kach węglowych jest świadczenie pra-
cy w soboty i w niedzielę, przy czym
górnicy tak naprawdę otrzymują takie
same pieniądze za 7 przepracowanych

dni, jaki i za 5 dni. Dlatego zamierza-
my wnioskować o kontrolę czasu pra-
cy ze szczególnym uwzględnieniem
nadgodzin.

Związkowcy wskazują, że zgadza-
jąc się na pracę w soboty i niedziele
sprzeniewierzyliby się jednemu z naj-
ważniejszych postulatów 1980 roku,
jakim było żądanie wolnych sobót i
niedziel.

B.G.

Będzie pełna kontrola PIP
 w górniczych spółkach?

Od lewej: Piotr Duda, Krzysztof Tchórzewski
oraz Waldemar Sopata - szef „S” w ZG „Sobieski”

Ważne - spotkanie
z  premierem

W czwartek 13 września na Śląsk przyjeżdża premier Jarosław
Kaczyński. Na zaproszenie Piotra Dudy pan premier weźmie udział
w spotkaniu ze związkowcami z "Solidarności". Tematem rozmów
będzie m. in. podpisane niedawno porozumienie między "Solidarno-
ścią" a rządem dotyczące płacy minimalnej i emerytur pomostowych
oraz planowane zmiany w Kodeksie pracy i ustawie o związkach za-
wodowych.

Zapraszamy członków naszego Związku do udziału w spotkaniu
z premierem. Szczegółowych informacji na ten temat udzieli sekretarz
Zarządu Regionu Bogdan Biś - 032 353 84 25 wewn. 230.

- To dobry projekt dla branży - ocenia
górniczą ustawę Dominik Kolorz
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- Zarząd Polskich Kolei Pań-
stwowych, wbrew oczekiwa-
niom strony związkowej, roz-
począł już przygotowania do
podziału Przewozów Regio-
nalnych na trzy spółki - mówi
przewodniczący Sekcji Krajo-
wej Kolejarzy NSZZ „Solidar-
ność” Henryk Grymel.

Podział Przewozów Regionalnych
podyktowany jest przyjętą przed kil-
koma miesiącami strategią dla kolei.
Zakładała ona utworzenie spółki In-
terRegio, wyodrębnienie Intercity
oraz przekazanie połączeń lokalnych
samorządom. Warunkiem podziału
miało być oddłużenie kolei, które do
tej pory nie zostało przeprowadzo-
ne. Zdaniem Henryka Grymela o
wprowadzeniu strategii nie może być

mowy bez ustalenia gwarancji pra-
cowniczych. W połowie lipca odby-
ły się rozmowy przedstawicieli Sek-
cji Krajowej Kolejarzy z wicemini-
sterem transportu Mirosławem
Chaberkiem i Zarządem PKP. W
ich trakcie rozpoczęły się negocja-
cje porozumienia przygotowanego
przez związkowców.

Jednak z informacji, które docie-
rają do kolejarzy wynika, że zarząd
PKP nie czekając na kolejne rozmo-
wy i podpisanie dokumentu powo-
łał pełnomocnika do tworzenia spół-

ek, co praktycznie oznacza rozpoczę-
cie tej procedury.

- Najpierw musimy podpisać
gwarancje pracownicze, a dopiero
potem tworzyć spółki - mówi Hen-
ryk Grymel.

Strona związkowa chce, by Mi-
nisterstwo Transportu zagwaranto-
wało pracownikom InterRegio pra-
cę nawet przez 15 lat. Przewozy te
są dotowane z budżetu państwa i
związkowcy obawiają się, że za rok
lub dwa ogłoszony zostanie prze-
targ, który wygra firma zewnętrz-
na, niekoniecznie polska. Przynaj-
mniej pięcioletnie gwarancje po-
winny objąć pracowników obsługu-
jących połączenia lokalne, które tra-
fią do samorządów. Sekcja Krajo-
wa Kolejarzy "S" domaga się prze-
niesienia ich w trybie art. 23' Ko-

deksu pracy i utrzymania dotych-
czasowych świadczeń.

- Pracownicy ci przejdą pod sa-
morządy i nagle okaże się, że nie są
już kolejarzami. Stracą np. zniżki
kolejowe oraz inne świadczenia,
które posiadają jako pracownicy
PKP - wyjaśnia Henryk Grymel.

Tymczasem Prezydium Sekcji
Krajowej Kolejarzy wyraziło sprze-
ciw wobec lekceważenia strony
społecznej i podjęło decyzję o roz-
poczęciu akcji protestacyjnej.

Agnieszka Konieczny

Kilkaset osób stawiło się w minioną sobotę na dorocznym pik-
niku Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności”. Tym razem zabawa
trafiła do Brynku koło Tarnowskich Gór. W przepięknym oto-
czeniu tamtejszego parku, tuż obok technikum leśnego, związ-
kowcy i ich goście bawili się przy muzyce Śląskich Pieronów i
zespołu Sixty Band. Czas pikniku umilały też konkursy wiedzy
o historii „Solidarności”, a nawet koncert gry na rogach. - To
był jeden z najbardziej udanych pikników, starannie i pomysło-
wo zorganizowany - zgodnie oceniali jego uczestnicy, którym
w przyjemnym spędzeniu czasu nie przeszkodził nawet deszcz.

- Solidarność to nie tylko
wielki ruch społeczny, zwią-
zek zawodowy upominający
się o prawa pracownicze.
Solidarność powinna być w
naszych sercach, bo ona sta-
nowi o sile każdego człowie-
ka - mówił do wiernych zgro-
madzonych na Mszy świętej
w kościele parafialnym na
osiedlu Syberka w Będzinie
ksiądz proboszcz Kazimierz
Wawer.

Uroczystym nabożenstwem w
intencji "Solidarności"  Międzyza-
kładowa Komisja Związkowa
NSZZ "Solidarność" Służby Zdro-
wia w Będzinie tradycyjnie już
uczciła 27 rocznicę powstania
Związku.

We Mszy św. uczestniczyli m.in.
prezydent Będzina Radosław Ba-
ran, samorządowcy i dyrektorzy
będzińskiego ZOZ. Zarząd Regio-
nu Śląsko-Dąbrowskiego repre-
zentowali przewodniczący Piotr
Duda i członek Prezydium ZR Mi-
rosław Truchan. Uroczystość, na
którą licznie przybyli związkow-
cy i sympatycy "Solidarności"
uświetniły poczty sztandarowe
Zarządu Regionu i komisji zakła-
dowych z obszaru działania Biura
Terenowego w Sosnowcu. Wraz z
pocztem sztandarowym do Będzi-

na przybyła również związkowa
delegacja z katowickiej kopalni
"Staszic".

Po nabożeństwie delegacje zło-
żyły kwiaty i zapaliły znicze pod
znajdującym się nieopodal kościo-
ła Krzyżem Katyńskim, upamięt-
niającym ofiary sowieckich zbrod-
ni.

W trakcie zorganizowanego na

Strategia

bez gwarancji

Dominikanin o. Maciej Zięba
zostanie dyrektorem Europej-
skiego Centrum Solidarno-
ści. - Hasło „Solidarność”
potrafi jednoczyć, dlatego
wierzę, że jest to wielkie,
wspólne przedsięwzięcie i
coś dobrego dla kraju zbudu-
jemy - mówi o. Zięba.

Europejskie Centrum Solidarno-
ści to tworzona przez rząd, samo-
rząd i "Solidarność" instytucja ba-
dawczo-naukowa, edukacyjna i
kulturalna. Ma upamiętniać prze-
słanie "Solidarności", inspirować
nowe inicjatywy o charakterze
obywatelskim. Podstawą działal-
ności Centrum będzie stała ekspo-
zycja o charakterze muzealnym,
centralne archiwum "Solidarności"
i biblioteka multimedialna, sale
kinowo-teatralne, ośrodek nauko-
wo-badawczy zajmujący się histo-
rią "Solidarności" oraz rozwojem
jej dziedzictwa, a także centrum
edukacyjne i szkoleniowe. W grud-
niu rozstrzygnięty zostanie wielki
międzynarodowy konkurs archi-
tektoniczny na siedzibę ECS. Bu-

dynek ma stanąć w roku 2010. Pro-
jekt Europejskiego Centrum Soli-
darności został wpisany ostatnio na

listę projektów kluczowych, które
otrzymają wsparcie z funduszy
unijnych. Projekt otrzyma wspar-
cie w wysokości 51mln euro.

O. Maciej Zięba od 1973 r. jest

Rocznicowe

uroczystości w Będzinie

Piotr Duda i Mirosław Truchan
oddają cześć ofiarom
sowieckich zbrodni

związany z kręgami opozycji de-
mokratycznej. W sierpniu 1980 r.,
został ekspertem regionu Dolny

Śląsk NSZZ "Solidarność".
Był przewodniczącym KZ
NSSZ "Solidarność w
IMGW we Wrocławiu. Za-
łożyciel i pierwszy redaktor
naczelny "Solidarności Dol-
nośląskiej", potem dzienni-
karz działu związkowego
"Tygodnika Solidarność" w
Warszawie. W sierpniu 1981
r., wstąpił do Zakonu Domi-
nikanów. W latach 1981- 88
współpracował z podziemną
"Solidarnością". W latach
1998-2006 - prowincjał
Polskiej Prowincji Domini-
kanów (2 kadencje). W
1999 r. z nominacji Jana
Pawła II był członkiem
Synodu Biskupów Europy.
W 2001 r. został członkiem
Rady Społecznej Episkopa-

tu Polski. W 2003 r. został przez
Jana Pawła II mianowany konsul-
torem Papieskiej Rady Iustitia et
Pax.

Dział Informacji KK, wg

Dominikanin pokieruje

Centrum Solidarności

„Solidarność” domaga się gwarancji dla pracowników
spółki Przewozy Regionalne, która zostanie podzielona

plebani spotkania członek MKZ
NSZZ "S" Barbara Mentel, ini-
cjatorka i organizatorka rocznico-

wych obchodów w Bę-
dzinie, uhonorowana
została przez Piotra
Dudę Złotym Medalem
"Solidarności".

- Tym wyróżnieniem
jestem niezwykle wzru-
szona, ale nie ukrywam,
że i bardzo zaskoczona
- powiedziała - Chcia-
łabym, aby będzińskie
uroczystości na trwałe
wpisały się w kalendarz
związkowych obcho-
dów rocznicowych.

Piotr Duda podzięko-
wał proboszczowi para-
fii za wspaniałą Eucha-
rystię. Podkreślił, że
"Solidarność" zawsze
była, jest i będzie z Bo-
giem.

- Nie było by nas tu-
taj, gdyby nie nasza
wiara w 1980 roku. -
wskazał - Solidarno-

ściowe tradycje należy kultywo-
wać i o nich pamiętać. Nie zapo-
minajmy o najważniejszym zada-
niu, by przekazywać je najmłod-
szym pokoleniom.

B.G.

Zdj. PKP
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Nowi pracownicy Konsalne-
tu, zanim rozpoczną pracę,
będą uczestniczyli w spotka-
niach z przedstawicielami
„Solidarności”.

To efekt umowy, którą w zeszłym
tygodniu podpisali w Warszawie
przedstawiciele pracowników Kon-
salnetu zrzeszonych w "S" oraz

przedstawiciele pracodawcy. Dzię-
ki porozumieniu związek będzie
mógł przeprowadzać spotkania z
nowymi pracownikami firmy. W
podpisanym porozumieniu Konsal-
net - jedna z największych firm
ochrony działająca na polskim ryn-
ku - zapewnia, że szanuje prawo
pracowników do organizowania się
w związek zawodowy oraz, że bę-
dzie z nim współpracował w celu
poprawy warunków pracy i płacy.

Na początku porozumienie bę-
dzie obowiązywało w Warszawie.
W październiku obejmie kolejne
miasta w Polsce.

"Solidarność" od zeszłego roku
aktywnie pracuje nad zwiększe-
niem uzwiązkowienia w branży
ochrony. Tylko w samej Warszawie
do Związku przystąpiło już ponad
1600 pracowników. Domagają się

30 proc. wzrostu płac i lepszych
warunków pracy.

Przed kilkoma miesiącami po-
dobne porozumienie zostało pod-
pisane między "S" a firmą Solid.
Tam nowo zatrudniani ochroniarze
w momencie przyjmowania do pra-
cy są kierowani do komisji "Soli-
darności" na rekrutacyjną rozmo-
wę.

Dział Informacji KK

- Manipulacja zmierzająca do
skłócenia nas ze społeczeń-
stwem - tak Tatiana Pawlik, wi-
ceprzewodnicząca Sekcji Kra-
jowej Pracowników Skarbo-
wych i Celnych NSZZ "Solidar-
ność" i przewodnicząca „S” w
jaworznickim Urzędzie Skarbo-
wym ocenia doniesienia me-
dialne o postulatach płaco-
wych urzędników skarbowych.

 Kilka dni temu Puls Biznesu po-
informował, że pracownicy urzędów
skarbowych rozpoczęli walkę o
wzrost wynagrodzeń i domagają się
1500 zł brutto podwyżki.

- Nigdy, jako urzędnicy skarbowi
nie mówiliśmy, że będziemy doma-
gać się wzrostu wynagrodzeń o 1500
zł - mówi przewodnicząca. - Taką
kwotę podały związki zawodowe cel-
ników. Wrzucono nas do jednego
wora.

Tatiana Pawlik przypomina, że
Sekcja Krajowa Pracowników Skar-
bowych i Celnych "S" mówiąc o pod-
wyżkach wynagrodzeń, nie wskazu-
je konkretnych kwot, a jedynie pro-
cent oczekiwanego wzrostu.

Oburzeni medialnymi doniesienia-
mi związkowcy "S" podkreślają, że

praca urzędników skarbowych jest
trudna i niewdzięczna. Skarbowcy
stanowią jedną z najbardziej niedo-
inwestowanych grup zawodowych.
W Urzędach Skarbowych od 10 lat
nie było podwyżek. Dlatego o zmia-
nach i podwyżkach trzeba rozmawiać,
ale nie w sposób zasugerowany przez
media.

- Pracownicy podlegli ministrowi
finansów są jedną z niewielu grup za-

wodowych, któ-
ra nie odczuła
wzrostu gospo-
darczego. Inni
pracownicy fi-
nansowani z bu-
dżetu państwa:
lekarze i pielę-

gniarki, nauczyciele, pracownicy NIK
i ZUS otrzymali w ubiegłym roku
podwyżki - mówi T. Pawlik. - Tylko
aparat skarbowy, który w najwięk-
szym zakresie realizuje zadania bu-
dżetowe, został pominięty.

Kiepskie wynagrodzenia, stres,
przeciążenie obowiązkami - to co-
dzienność urzędnika skarbowego.
Dlatego praca ta staje się coraz mniej
atrakcyjna. - O etaty w skarbówce
ubiega się mniej chętnych, niż w po-
przednich latach - mówi T. Pawlik.

Trudno się dziwić. Warunkiem
otrzymania pracy w Urzędzie Skar-
bowym jest ukończenie studiów
prawniczych, ekonomicznych lub
administracyjnych, a stawka począt-
kowa wynosi 1200 zł brutto.

- Po trzech, czterech miesiącach
nowo zatrudnione osoby uzupełniają
swoje CV i rezygnują z pracy - doda-
je T. Pawlik.

Zdaniem przewodniczącej, chociaż
nie można jeszcze mówić o masowym
odchodzeniu pracowników skarbo-
wych, to takie zjawisko ma już miej-
sce. Ostatnio z Urzędu Skarbowego
Warszawa Bemowo odeszło 40 osób.

Agnieszka Konieczny

Sekcja Krajowa Pracowników
Skarbowych i Celnych NSZZ "S"
skierowała do premiera wniosek
o podjęcie negocjacji płacowych.
Związkowcy podkreślili w nim, że
domagają się zagwarantowania w
budżecie państwa na 2008 r. środ-
ków na przeciętne podwyżki wy-
nagrodzeń dla pracowników pod-
ległych Ministrowi Finansów o
wskaźnik nie mniejszy, niż wskaź-
nik wzrostu wynagrodzeń w
przedsiębiorstwach prywatnych.

Obowiązkowe mundurki,
zmiany w programach na-
uczania matematyki i wlicze-
nie noty z religii do średniej
ocen to najważniejsze zmiany
wprowadzone do szkół wraz
z rozpoczęciem nowego roku.
Związkowcy oświatowej „So-
lidarności” oceniają je pozy-
tywnie i mają nadzieję, że rok
2007/2008 będzie dobry dla
uczniów i nauczycieli.

- Nowy rok szkolny na pewno
nie będzie gorszy od poprzednie-
go, a pojawiają się nadzieje, że
będzie lepszy - mówi Lesław Or-
don, przewodniczący Regionalne-
go Sekretariatu Nauki i Oświaty
NSZZ "Solidarność".

Zdaniem przewodniczącego,
wprowadzenie obowiązkowych
mundurków do szkół podstawo-
wych i gimnazjów to dobry krok
prowadzący do poprawy dyscypli-
ny wśród uczniów. Jednak jedno-
lite stroje spełnią swoją rolę, jeżeli
nauczyciele i rodzice podejdą do
tego problemu poważnie. - Mun-
durki powinny być wybierane
przez radę rodziców z rozwagą.
Muszą być ładne i niedrogie. Znam
szkoły, które zdecydowały się na
miernej jakości bluzy za 50 zł, co
budzi krytykę i uczniów i rodziców
- podkreśla Lesław Ordon. Zda-
niem przewodniczącego jeżeli obo-
wiązkowy strój będzie brzydki i
zbyt drogi z biegiem czasu "dobra
idea mundurków umrze".

Matematyka obowiązkowo
Za trzy lata matematyka będzie

obowiązkowym przedmiotem ma-
turalnym. Dlatego już teraz, nawet
w szóstych klasach szkoły podsta-
wowej, zmienione zostały progra-
my nauczania tego przedmiotu.
- Uczelnie techniczne mają coraz

więcej problemów z naborem, a
wiedza absolwentów wybierają-
cych studia techniczne pozostawia
wiele do życzenia - wyjaśnia L. Or-
don - Wprowadzenie obowiązko-
wej matury z matematyki z pew-
nością podniesie poziom i wiedzę
uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych.

Wiele kontrowersji wywołało
wliczenie oceny z religii do śred-
niej. Zdaniem związkowców "S"
religia jest takim samym przedmio-

tem jak inne. - Jeżeli młody czło-
wiek interesuje się religioznaw-
stwem i chciałby zdawać maturę z
tego przedmiotu, to dlaczego mie-
libyśmy mu tego zabronić? - pyta
przewodniczący. A na argument, że
nie wszyscy uczniowie, którzy nie
biorą udziału w lekcjach religii,
mają zapewnioną etykę odpowia-
da - To sprawa dyrektorów. To wła-
śnie oni powinni zadbać o to, by w
ramach awansu zawodowego, cho-
ciaż jeden nauczyciel w każdej
szkole został przygotowany na na-
uczania etyki.

Obawiają się o podwyżki
- Nie wiemy niestety, jak najbliż-

sze lata będą wyglądały fi-
nansowo. Rząd podpisał po-
rozumienie z "S" mówiące
m.in. o podwyżkach w sfe-
rze budżetowej w przyszłym
roku - mówi przewodniczą-
cy RSNiO i przypomina, że
podczas negocjacji z rządem
prowadzonych jeszcze przed

wakacjami "Solidarność" wynego-
cjowała 10-12 proc. wzrost wyna-
grodzeń w ciągu trzech lat. - 21
października odbędą się wybory
parlamentarne i podwyżki mogą
dotyczyć tylko 2008 r., jeżeli oczy-
wiście powstanie odpowiednie roz-
porządzenie. Pojawiają się więc
obawy, że to co już udało się osią-
gnąć zostanie zmarnowane i nego-
cjacje będziemy musieli zacząć od
początku - dodaje Lesław Ordon.

Agnieszka Konieczny

2 pracowników Konsalnetu zginęło, a 5 zostało ciężko rannych w
tragicznym wypadku samochodowym. Zabici byli członkami "So-
lidarności". Komitet Założycielski Sekcji Krajowej Pracowników
Ochrony NSZZ "S" apeluje o pomoc dla rodzin poszkodowanych
kolegów. Prosimy o wpłaty na konto Funduszu Pomocy Solidar-
nym.

Nr 15 1240 1792 1111 0000 1973 9081
z dopiskiem "Konsalnet"

15 i 16 września odbędzie się
XXV Pielgrzymka Ludzi Pracy
na Jasną Górę.

W tym roku - jak zapowiedział
Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy
Abp Tadeusz Gocłowski pielgrzy-
mi zgromadzeni na Jasnogórskim
Wzgórzu będą się modlić nie tylko
o godne warunku pracy i płacy, ale
i o więź z własnym narodem mło-
dych Polaków, którzy powinni mieć
zapewnioną pracę w Ojczyźnie.

- Zapraszamy na Jasną Górę oso-
by odpowiedzialne za gospodarkę
kraju, przedsiębiorców i wszystkich
Ludzi Pracy. Kochamy Ojczyznę i
chcemy jej służyć. Ale Ojczyzna,
jak Matka, musi zapewnić nam god-
ne życie. To nasza wspólna sprawa

- napisał Abp Tadeusz Gocłowski
w zaproszeniu skierowanym do
Ludzi Pracy.

Kulminacyjnym punktem piel-
grzymki będzie uroczysta Suma
koncelebrowana przez Duszpaste-
rzy Ludzi Pracy, w trakcie której
homilię wygłosi biskup Stefan Ci-
chy z Legnicy. Wcześniej, eurode-
putowany prof. Mieczysław Ja-
nowski zaprezentuje wykład na te-
mat historycznej roli Pielgrzymki
Ludzi Pracy na tle procesu prze-
mian.

Pielgrzymka ta zapoczątkowana
została przez ks. Jerzego Popie-
łuszkę. Od lat pokazuje koniecz-
ność budowania sprawiedliwości
społecznej i ludzkiej solidarności.

ak

Ochrona coraz

bardziej związkowa

Dzięki porozumieniu „S”  będzie mogła przeprowadzać
spotkania z nowymi pracownikami Konsalnetu

XXV Ogólnopolska

Pielgrzymka Ludzi Pracy

Szkoła w mundurku

Pracownicy skarbówek

chcą podwyżek
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Organizacja Związkowa NSZZ
"Solidarność" Zakładu Komuni-
kacji Miejskiej w Zawierciu skła-
da serdeczne podziękowania Kie-
rownikowi Biura Terenowego
"S" w Zawierciu Pani Małgorza-
cie Benc, za skuteczne działania,
które doprowadziły do znacznych
podwyżek płac wszystkich pra-
cowników Komunikacji Miej-
skiej w Zawierciu od dnia

W nocy z 4 na 5 września w
chorzowskiej hucie Batory
doszło do tragicznego wy-
padku.

Jedna osoba zginęła, a pięć zo-
stało rannych w wyniku wybuchu
jednego z pięciu pieców, w którym
wytapiana jest stal. Dwaj najciężej
ranni hutnicy przebywają w Cen-
trum Leczenia Oparzeń w Siemia-
nowicach Śląskich. Pozostali zaraz
po zdarzeniu przewiezieni zostali

31 sierpnia w kościele pw. Św.
Apostołów Piotra i Pawła w
Tarnowskich Górach została
odprawiona Msza św. z okazji
27 rocznicy powstania NSZZ
„Solidarność”.

W Eucharystii udział wzięli związ-
kowcy, parlamentarzyści i samorzą-
dowcy ziemii tarnogórskiej. Wśród nich
byli m.in. senator RP Maria Pańczyk-
Poździej, starosta tarnogórski Józef
Korpak i burmistrz miasta Arkadiusz
Czech.

Uroczystej litrurgii przewodniczył ks.
proboszcz Piotr Kalka. W homilii po-
kreślił szczególne znaczenie sierpnia
1980 roku w historii Polski.

Po nabożeństwie zebrani udali się na
Plac Gwarków, gdzie złożyli kwiaty pod
pamiątkową tablicą znajdującą się na
cokole zabytkowej Dzwonnicy Gwar-
ków. Tablica poświęcona jest pamięci po-
mordowanych i szykanowanych przez
komunistyczne władze członków NSZZ
"Solidarność".

-"Solidarność" była i jest związkiem
zawodowym - podkreślił w swym
przemówieniu przewodniczący Tere-
nowej Sekcji Problemowej NSZZ "S"
Powiatu Tarnogórskiego Andrzej
Bałchan - Związkiem, dla którego dziś
wyzwaniem jest znalezienie skutecz-

nej metody na obronę godności pra-
cowników w liberalnej wolnorynko-
wej gospodarce.

Przewodniczący TSP NSZZ "S"
przypomniał, że solidarnościowa re-
wolucja dokonana bezkrwawo, bez
przemocy przez związek zawodowy
inspirowany nauczaniem Jana Paw-
ła II, była kluczowa zarówno dla przy-
śpieszenia, jak i dla pokojowego prze-
biegu rozpadu bolszewickiego impe-
rium zła. Wskazał, że należy pamię-
tać, iż zwycięstwo w sierpniu 1989
roku nie byłoby możliwe, bez wcze-

W Tarnowskich Górach

uczcili rocznicę

- Zwycięstwo w sierpniu 1980 roku nie byłoby możliwe
bez wcześniejszych doświadczeń narodowych

- powiedział podczas uroczystości Andrzej Bałchan

śniejszych doświadczeń narodowych,
stanowiących kamienie milowe na dro-
dze do wyzwolenia Polski.           B.G.

Andrzej Bałchan składa podzię-
kowania wszystkim osobom, któ-
re przyczyniły się organizacji oraz
uświetniły swoim udziałem obcho-
dy rocznicowe NSZZ "S" w Tar-
nowskich Górach, jak również
mieszkańcom powiatu tarnogór-
skiego za liczny udział w uroczy-
stościach.

Za sprawą kapryśnej aury pod
dachem koncentrował się festyn
zorganizowany w minioną sobo-
tę przez „Solidarność” Zakładu
Komunikacji Miejskiej (ZKM) w
Zawierciu z okazji rocznicy po-
wstania naszego Związku.

Centralnym miejscem stał się zatem
niewielki parkiet taneczny, na którym

było tłoczno, choć załoga ZKM (a tym
samym i szeregi związkowe) w więk-
szości jest męska. Być może par tanecz-
nych przybędzie za rok - niebawem za
kierownicami zawierciańskich "czerwo-
nych autobusów" zasiądą dwie pierw-
sze kobiety.

- Kierowców brakuje, gdyż coraz wię-
cej osób szuka lepszych zarobków w

do Zespołu Szpitali Miejskich w
Chorzowie.

Tragedia w hucie Batory jest
kolejną w polskim hutnictwie. W
pierwszej połowie 2007 r. w bran-
ży produkcji metali i wyrobów
metalowych zginęło 11 osób, a 38
odniosło ciężkie obrażenia. W
ubiegłym roku w tym samym okre-
sie śmierć w wypadkach przy pra-
cy poniosło 9 hutników, a 29 zo-
stało ciężko rannych.

ak

1.12.2006 r. i wypłaty wysokich
jednorazowych premii.

Serdecznie dziękujemy Panu
mecenasowi Robertowi Misz-
czykowi prawnikowi Biura Tere-
nowego "S" w Zawierciu za ob-
sługę prawną wszystkich naszych
działań.

Przewodniczący KZ NSZZ

"Solidarność" przy ZK Zawiercie

Marek Jaworek

Damian Jonak  znów walczy
o mistrzostwo świata.

Damian Jonak, młodzieżowy
mistrz świata federacji WBC w
kategorii junior półśredniej, czło-

nek "Solidarności" w KWK "Ma-
koszowy", stoczy w sobotę 22
września walkę w obronie tytułu.
Pojedynek odbędzie się w Bytomiu
- rodzinnym mieście Jonaka, w hali
dawnej elektrociepłowni w Szom-

bierkach, należącej obecnie do Ze-
społu Elektrociepłowni Bytom.

Bilety w cenie od 30 do 80 zł są
do kupienia w przedsprzedaży w
Bytomiu w Biurze Promocji na
Rynku 7 i w Hotelu Bristol oraz w

Tarnowskich Górach w salonie
Orange przy Rynku 6. Zamó-
wienia zbiorowe można reali-
zować pod adresem mailo-
wym: wersport@wersport.pl.

Zachęcamy wszystkie komi-
sje "Solidarności" do kupienia
biletów na tę walkę. Wspólnie
kibicujmy Damianowi - nasze-
mu związkowemu koledze!
Uwaga - specjalna propozycja
dla komisji zakładowych NSZZ
"Solidarność"! Istnieje możli-
wość częściowej refundacji
ceny biletów kupionych dla
członków naszego Związku.

Szczegółowych informacji na ten
temat udzieli Mirosław Truchan
- członek Prezydium Zarządu Re-
gionu - tel. 032 353 84 25 wewn.
430 i 0609 299 761.

O mistrzostwo

w elektrociepłowni

Śmiertelny wypadek
w hucie Batory

Festyn w Zawierciu
Anglii czy Irlandii - mówi Marek Ja-
worek, przewodniczący "Solidarności"
ZKM w Zawierciu. - W tym zawodzie
nie ma problemu bariery językowej, zna-
ki drogowe są takie same w całej Euro-
pie.

- Niskie płace sprawiają, że poważnie
zagrożona może być powszechność ko-
munikacji miejskiej, będącej jedną z pod-
stawowych usług publicznych - dodaje
Małgorzata Benc, szefowa zawierciań-
skiego Biura Terenowego Śląsko-Dą-
browskiej "S". - Nie wolno zapominać,
że walcząc o godne zarobki kierowców
walczymy jednocześnie o bezpieczeń-
stwo pasażerów i ekologię.

To właśnie dążąc do ochrony środo-
wiska europejskie miasta rozwijają ko-
munikację publiczną i ograniczają ruch
samochodów osobowych, m.in. przez
drakońskie opłaty za wjazd do centrum.
Tak właśnie rozwiązanie przyjęto w Lon-
dynie, gdzie wśród kierowców autobu-
sów jest coraz więcej Polaków.

(zaw)

Marek Jaworek (na pierwszym planie) przewodził
także związkowym tancerzom
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Jego Świątobliwość
Benedykt XVI
W a t y k a n

Umiłowany Ojcze Święty,
Z prastarego grodu książąt polskich

Legnicy, delegaci zgromadzeni na ob-
radach XXI Krajowego Zjazdu NSZZ
"Solidarność" przesyłają Waszej Świą-
tobliwości z serca płynące pozdrowie-
nia i życzenia wielu Łask Bożych, za-
pewniając jednocześnie o modlitwie.

Ludzie "Solidarności" zachowują
głęboko w sercach i słowach Twojego
Wielkiego Poprzednika Sługi Bożego
Jana Pawła II, które wypowiedział pod-
czas pierwszej pielgrzymki do Polski:
"Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ob-
licze Ziemi, tej Ziemi". Słowa te były
siewem, który zaowocował między
innymi narodzinami naszego Związ-
ku. Wdzięczni jesteśmy Stwórcy za to,
że po wielkim darze, jakim był Jan
Paweł II, dał nam nowego papieża, któ-
ry prowadzi nas ścieżkami miłości i ra-
dości wprost do Chrystusa naszego pa-
sterza.

Czcigodny Ojcze Święty,
Dziękujemy Ci za Twoje słowa

mówiące o sprawiedliwości i miłości
w życiu społecznym, w których zwra-
casz uwagę na problemy człowieka w
globalizującym się świecie. Przyrzeka-
my, że wszelkie działania, jakie będzie-
my podejmować w obronie ludzi pra-
cy nacechowane będą dialogiem, któ-
ry pragniemy prowadzić z tymi, któ-
rzy prawdziwie troszczą się o człowie-
ka w jego zawodowym i rodzinnym
otoczeniu.

Dziękujemy za Twoje wskazówki
dotyczące poszanowania godności
ludzkiej i prawa do wypoczynku, w
tym w niedziele i święta. Zachowuje-
my je głęboko w sercu potwierdzając,
że praca musi mieć pierwszorzędne
znaczenie dla realizacji człowieka i dla

rozwoju społeczeństwa. Jej organizo-
wanie i wykonywanie musi uwzględ-
niać poszanowanie godności ludzkiej
i przebiegać w duchu służby dobru
wspólnemu.

Drogi Ojcze Święty,
Karty historii Niezależnego Samo-

rządnego Związku Zawodowego "So-
lidarność" zawierają także smutne i tra-
giczne wydarzenia. To tutaj w Zagłę-
biu Miedziowym, w Lubinie, podczas
stanu wojennego komunistyczne wła-
dze kazały strzelać do protestujących
robotników, którzy upomnieli się o
godne traktowanie, przywrócenie wol-
ności zrzeszania się w "Solidarność" i
demokratyczne sprawowanie władzy.
Zabito wówczas niewinnych ludzi, a
śmierć ich - po latach - zaowocowała
wolną Polską. Dzisiaj społeczność tego
miasta przygotowuje się do obchodów
25. rocznicy Zbrodni Lubińskiej. Dla-
tego też bardzo prosimy Ciebie, umi-
łowany Ojcze Święty, bądź z nami w
tych dniach, bądź z ludźmi "Solidar-
ności", którzy złączeni w modlitwie
wypraszać będą Łaski Miłosierdzia
Bożego dla ś.p. Andrzeja Trajkowskie-
go, Mieczysława Poźniaka i Michała
Adamowicza, którzy zginęli od mili-
cyjnych kul podczas pokojowej mani-
festacji w Lubinie 31 sierpnia 1982 r.

Kończąc prosimy o Twoje ojcow-
skie błogosławieństwo, abyśmy potra-
fili budować solidarność międzyludz-
ką opartą o miłość bliźniego, wpisaną
w ponad tysiącletnią tradycję chrześci-
jaństwa Ziem Polskich.

Z synowskim oddaniem
Delegaci zgromadzeni na obradach

XXI Krajowego Zjazdu Delegatów
NSZZ "Solidarność".

Legnica, 29 sierpnia 2007 roku

Krajowy Zjazd Delegatów

 NSZZ "Solidarność"

UCHWAŁA NR 1 XXI KZD
Polska Przyjazna Pracownikom

Najważniejszym celem działania
NSZZ "Solidarność" jest godność pra-
cownika, który ma zagwarantowaną
swobodę korzystania ze wszystkich pod-
stawowych praw człowieka i praw so-
cjalnych. Takie państwo - przyjazne pra-
cownikom - opisane zostało w naszej De-
klaracji Programowej. Polska przyjazna
pracownikom to państwo, w którym roz-
wój gospodarczy staje się źródłem po-
prawy warunków życia pracowników i
ich rodzin oraz systematycznego zmniej-
szania sfery ubóstwa i wykluczenia spo-
łecznego grup najsłabszych. Najwłaściw-
szą metodą rozwiązywania problemów
społecznych i gospodarczych jest dialog
społeczny.

Mając powyższe na uwadze, w na-
wiązaniu do Deklaracji Programowej
NSZZ "Solidarność", oczekujemy od
władz państwowych skutecznych dzia-
łań prowadzących do:
- zapewnienia stabilnego zatrudnienia

poprzez wspieranie przedsiębiorczo-
ści osób bezrobotnych, ułatwianie
pracownikom dostępu do szkoleń i
kształcenia ustawicznego, wspieranie
inwestycji gwarantujących wzrost za-
trudnienia, poprawę efektywności
służb zatrudnienia;

- skutecznej walki z nieuczciwą kon-
kurencją i patologiami samozatrud-
nienia, a także z zastępowaniem
umów o pracę umowami cywilno-
prawnymi;

- skutecznego eliminowania przypad-
ków łamania praw pracowniczych i
związkowych, przede wszystkim
poprzez rozwiązania ustawowe za-
ostrzające sankcje za takie postępo-
wanie;

- rozwijania prorodzinnej polityki po-
datkowej, w szczególności uwzględ-
niającej możliwość rozliczania podat-
ku dochodowego w zależności od
liczby dzieci pozostających na utrzy-
maniu;

- systematycznego wzrostu płac, szcze-
gólnie grup najmniej zarabiających
(ratyfikacja art.4 ust.1 Europejskiej
Karty Społecznej, przyjęcie Karty
Praw Podstawowych), zapobiegania
nieuzasadnionemu wzrostowi roz-
warstwienia dochodów, poprawienia
relacji między płacą przeciętną a wy-
nagrodzeniem minimalnym;

- zapewnienia właściwego funkcjono-
wania systemu ubezpieczeń społecz-
nych, w tym corocznej waloryzacji
emerytur i rent uwzględniającej
wzrost wynagrodzeń w gospodarce
narodowej oraz zgodny z kryteriami

medycznymi system emerytur dla
osób pracujących w warunkach
szczególnych i o szczególnym cha-
rakterze;

- przeciwdziałania wykluczeniu spo-
łecznemu, m.in. poprzez zapewnie-
nie dzieciom i młodzieży z uboższych
środowisk równych szans w dostę-
pie do ochrony zdrowia, edukacji i
dóbr kultury (ratyfikacja art. 10 i art.13
Europejskiej Karty Społecznej, przy-
jęcie Karty Praw Podstawowych);

- zapewnienia powszechnie dostępnej
i skutecznej opieki medycznej;

- większej dostępności mieszkań po-
przez wspieranie budowy mieszkań
na wynajem o standardzie dostępnym
dla rodzin pracowniczych, poszerze-
nie zasobów komunalnych, w tym
mieszkań socjalnych.

Polska będzie państwem przyjaznym
pracownikom, gdy godność i podmio-
towość pracownika będą fundamentem
działania władz państwowych i samo-
rządowych wszystkich szczebli, a pra-
codawcy w swoich działaniach będą kie-
rowali się etyką i społeczną odpowie-
dzialnością.

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ
"Solidarność" zobowiązuje Komisję
Krajową do przygotowania działań, w
tym postulatów legislacyjnych, realizu-
jących powyższe oczekiwania Związku.

UCHWAŁA NR 8 XXI KZD
ws. nadania tytułu Zasłużony

 dla NSZZ "Solidarność"

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ
"Solidarność", działając na podstawie
regulaminu przyjętego uchwałą nr 7 XVI
KZD, postanowił, że tytuł Zasłużony dla
NSZZ "Solidarność" otrzymują:
– Jego Ekscelencja Abp Tadeusz

Gocłowski
– Jego Ekscelencja bp Edward

Materski
– Ks. Infułat Julian Pudło
– Ks. Prałat Adam Sudoł
– Ks. Prałat Zygmunt Malacki
– Ks. Prałat Kazimierz Kaczor
– Ks. Dr Stanisław Marczak
– Jan Cypcarz
– Kazimierz Jarząb
– Adam Kantor
– Józef Konkel
– Alfred Konowrocki
– Kornel Morawiecki
– Edward Mróz
– Jan Pietrzak
– Adam Oberc

UCHWAŁA NR 10 XXI KZD
ws. rejestracji KZ NSZZ

 "Solidarność" Delfo Polska

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ
"Solidarność" zobowiązuje Komisję
Krajową NSZZ "Solidarność" do szcze-
gółowego przeanalizowania sytuacji
wynikającej z rejestracji Organizacji Za-
kładowej NSZZ "Solidarność" Delfo
Polska S.A. oraz podjęcia działań, które
rozwiążą zaistniały problem dla dobra
wszystkich zainteresowanych członków
NSZZ "Solidarność".

UCHWAŁA NR 11 XXI KZD
ws. Europejskiej Karty Społecznej

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ
"Solidarność" oczekuje od Rządu RP
ratyfikacji art.4 pkt.1 Europejskiej Karty

Wybrane dokumenty XXI Krajowego Zjazdu

Delegatów NSZZ „Solidarność”
Społecznej gwarantującego pracowni-
kom godziwe wynagrodzenie. Krajowy
Zjazd Delegatów zobowiązuje Komisję
Krajową do podjęcia wszelkich działań
w tej sprawie.

UCHWAŁA NR 12 XXI KZD
ws. ochrony działaczy związkowych

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ
"Solidarność" wyraża stanowczy sprze-
ciw wobec coraz częstszych przypadków
bezprawnego zwalniania pracowników
podlegających szczególnej ochronie sto-
sunku pracy na podstawie ustawy o
związkach zawodowych.

Krajowy Zjazd Delegatów zobowią-
zuje Komisję Krajową do podjęcia dzia-
łań zmierzających do zmian legislacyj-
nych polegających na  zaostrzeniu kar
wobec pracodawców łamiących prawo
w zakresie szczególnej ochrony stosun-
ku pracy działaczy związkowych.

UCHWAŁA NR 13 XXI KZD
ws. zwolnienia z opodatkowania

świadczeń z funduszy związkowych dla

członków związków zawodowych

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ
"Solidarność" zobowiązuje  Komisję
Krajową  NSZZ  "Solidarność"  do  pod-
jęcia działań mających na celu zmianę
ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych,  polegającą na wprowadze-
niu zwolnienia z opodatkowania świad-
czeń wypłacanych z funduszów związ-
ków zawodowych przeznaczonych na
pomoc socjalną dla członków związku.

UCHWAŁA NR 14 XXI KZD
ws. ograniczenia pracy

w niedziele i w święta

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ
"Solidarność", ze względu na fakt nad-
używania przez pracodawców możliwo-
ści pracy w niedzielę i święta, zobowią-
zuje Komisję Krajową do podjęcia
wszelkich działań mających na celu
wprowadzenie ustawowych regulacji
prawnych dotyczących ograniczenia pra-
cy w niedziele i święta z wyłączeniem
służb pracujących na rzecz bezpieczeń-
stwa, rolnictwa i zdrowia obywateli.

STANOWISKO NR 1 XXI KZD
ws. Zbrodni Lubińskiej

W 25 rocznicę Zbrodni Lubińskiej
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "So-
lidarność" składa hołd zastrzelonym i
rannym uczestnikom pokojowej mani-
festacji zorganizowanej w Lubinie 31
sierpnia 1982 roku dla uczczenia drugiej
rocznicy podpisania Porozumień Sierp-
niowych. Od kul brutalnie interweniują-
cej milicji zginęli wówczas nasi koledzy:
Michał Adamowicz, Mieczysław Po-
źniak i Andrzej Trajkowski.

Żyjąc dziś w wolnym i suwerennym
kraju, winni jesteśmy pamięć wszystkim
Ofiarom dramatycznych lat stanu wo-
jennego. To ich poświęcenie zbudowa-
ło fundament niepodległej i demokra-
tycznej Polski.

NSZZ "Solidarność" nigdy o nich nie
zapomni!

Krajowy Zjazd Delegatów wyraża
szacunek i wdzięczność także tysiącom
bezimiennych, którzy w tamtych ponu-
rych czasach mieli odwagę otwarcie upo-
minać się o wolność, prawa pracowni-
cze i związkowe. Współczesna młodzież

może być dumna ze swych rodziców.

STANOWISKO NR 2 XXI KZD
ws. pacyfikacji pracowników MPK

w Kielcach

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ
"Solidarność" potępia zleconą przez pre-
zydenta miasta brutalną interwencję
wynajętych ochroniarzy wobec strajku-
jących w obronie praw pracowników
kieleckiego MPK.

Kategorycznie domagamy się od
władz samorządowych Kielc zaprzesta-
nia takich działań i podjęcia rozmów z
protestującymi.

Krajowy Zjazd Delegatów wyraża
uznanie dla załogi MPK broniącej swo-
ich miejsc pracy i wzywa członków
NSZZ "Solidarność" do udziału w ogól-
nopolskiej solidarnościowej demonstra-
cji w Kielcach w dniu 3 września 2007 r.

STANOWISKO NR 3 XXI KZD
w 25. rocznicę powstania

 Solidarności Walczącej

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ
"Solidarność", uznając zasługi Solidar-
ności Walczącej w walce o demokratycz-
ną Polskę i w obronie zdelegalizowanej
w wyniku stanu wojennego w grudniu
1981 roku "Solidarności", wyraża po-
dziękowanie wszystkim jej członkom i
współpracownikom. Wasze bohater-
stwo, bezkompromisowa i patriotyczna
postawa dawała nadzieję na zwycięstwo
demokracji nad panującym wówczas
komunistycznym reżimem.

Zasłużyliście na wdzięczność i pamięć
naszą i przyszłych pokoleń Polaków.

STANOWISKO NR 5 XXI KZD
ws. sytuacji w sektorze paliwowo-

energetycznym

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ
"Solidarność" w związku z napiętą sytu-
acją w sektorze paliwowo-energetycz-
nym, żąda realizacji podpisanych przez
Rząd RP porozumień.

Domagamy się przyjęcia w trybie pil-
nym przez Sejm RP ustawy o konwersji
akcji pracowniczych. W przypadku nie
przyjęcia ww. ustawy, zwracamy się do
Premiera RP o podpisanie stosownego
porozumienia ze związkami zawodowy-
mi.

STANOWISKO NR 6 XXI KZD
ws. sposobu prywatyzacji spółek

Skarbu Państwa oraz innych

 zakładów pracy

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ
"Solidarność" wyraża sprzeciw wobec
prywatyzacji spółek Skarbu Państwa i
innych zakładów pracy bez zabezpiecze-
nia interesów pracowniczych w postaci
podpisanego przez inwestora i związki
zawodowe pakietu gwarancji pracow-
niczych.

Przykładem nieliczenia się z pracow-
nikami jest sprzedaż HSW Zakład Sprę-
żynowania sp. z o.o. w Stalowej Woli,
Fortum Częstochowa, Spółek Grupy
Kapitałowej Zarządu Morskiego Portu
Gdynia.

Domagamy się wprowadzenia takich
uregulowań prawnych, aby wynegocjo-
wany i podpisany z zakładowymi orga-
nizacjami związkowymi pakiet gwaran-
cji pracowniczych był integralną częścią
umowy prywatyzacyjnej.
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PREAMBUŁA
Masowy protest spo³eczny w lip-

cu i sierpniu 1980 roku w obronie

godnoœci i praw pracowniczych do-

prowadzi³ do powstania Niezale¿-

nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Za-

wodowego „Solidarnoœæ”. Nie by-

³oby „Solidarnoœci” bez walki po-

przednich pokoleñ o wolnoœæ na-

rodu, bez robotniczych zrywów

przeciw zniewoleniu i lekcewa¿e-

niu ich praw w Poznaniu w 1956

roku, na Wybrze¿u w 1970, w Ra-

domiu, Ursusie, P³ocku i innych

miastach w 1976, bez dzia³alnoœci

- nielegalnych w PRL - wolnych

zwi¹zków zawodowych, a przede

wszystkich wyboru kardyna³a Ka-

rola Wojty³y na papie¿a, Jego piel-

grzymki do Polski i duchowego

wsparcia.

Na bazie tych historycznych do-

œwiadczeñ oraz nauki spo³ecznej

Koœcio³a Katolickiego zosta³ zbu-

dowany program NSZZ „Solidar-

noœæ”. W centrum tego programu

znajduje siê pracownik, który ma

zagwarantowan¹ swobodê korzy-

stania ze wszystkich podstawo-

wych praw cz³owieka i praw socjal-

nych, wœród których prawo do wol-

noœci i godnoœci wysuwaj¹ siê na

pierwszy plan. Szczególne miejsce

wœród tych praw zajmuje prawo do

pracy, które umo¿liwia realizacjê

jego aspiracji i dziêki godziwemu

wynagrodzeniu zapewnia utrzyma-

nie jemu samemu i jego rodzinie.

Korzystanie z tych praw nak³ada na

nas równie¿ obowi¹zki dzia³ania

dla dobra wspólnego i kierowania

siê zasad¹ solidarnoœci, aby zapew-

niæ innym, zw³aszcza ubogim i nie-

pe³nosprawnym, pe³ny udzia³ w

¿yciu spo³ecznym.

1. PRAWO DO PRACY -
BEZPIECZNEJ I GODZI-
WIE WYNAGRADZANEJ

Najwa¿niejszym celem dzia³ania

NSZZ „Solidarnoœæ” jest skutecz-

na obrona praw pracowniczych, w

tym prawa do zrzeszania siê w

zwi¹zki zawodowe i dzia³anie na

rzecz podmiotowoœci i godnoœci

cz³owieka. Brak pracy jest wspó³cze-

snym zagro¿eniem cywilizacyjnym.

Dlatego pe³ne zatrudnienie powin-

no byæ celem polityki gospodarczej

i spo³ecznej w³adzy publicznej.

Wspieraj¹c te dzia³ania, NSZZ „So-

lidarnoœæ” broni jednoczeœnie pra-

wa ka¿dego pracownika do godzi-

wej p³acy za pracê wykonywan¹ w

bezpiecznych warunkach, w okre-

œlonym ustawowo czasie z uwzglêd-

nieniem prawa do wypoczynku,

szczególnie w niedziele i œwiêta.

2. SOLIDARNOŚĆ
Z BEZROBOTNYMI

Cz³owiek bez pracy czuje siê

wykluczonym i niepotrzebnym;

nie ma szans na zaspokojenie pod-

stawowych potrzeb swoich i rodzi-

ny, dlatego ludzie pracy musz¹ byæ

solidarni z bezrobotnymi. NSZZ

„Solidarnoœæ” wspiera dzia³ania na

rzecz tworzenia nowych miejsc

pracy, a tak¿e powszechny system

ubezpieczenia od bezrobocia. Po-

zostaj¹cym bez pracy pañstwo

musi zapewniæ podstawow¹ opie-

kê socjaln¹, prawo do zasi³ków i

mo¿liwoœci przekwalifikowania.

3. PODNOSZENIE KWALIFI-
KACJI PRACOWNIKÓW

Sta³e podnoszenie kwalifikacji za-

wodowych to koniecznoœæ wynika-

j¹ca ze zmian zachodz¹cych na ryn-

ku pracy, zwi¹zanych szczególnie z

migracj¹ przedsiêbiorstw, przep³y-

wem pracowników, a tak¿e rozwo-

jem nowoczesnych technologii.

Podnoszenie kwalifikacji zawodo-

wych pracowników - wspierane nie

tylko przez pañstwo, ale tak¿e przez

pracodawców - wp³ywa na zmniej-

szenie bezrobocia, ograniczenie

emigracji zarobkowej, a tak¿e w per-

spektywie zwiêksza konkurencyj-

noœæ gospodarki. Podstawy prawne

i zasady finansowania przekwalifi-

kowañ powinny inspirowaæ pracow-

ników do aktywnoœci w tym zakre-

sie, niezale¿nie od ich mo¿liwoœci

materialnych.

4. ZABEZPIECZENIE
POWSZECHNEGO
DOSTĘPU DO USŁUG
PUBLICZNYCH

Ochrona podmiotowoœci i god-

noœci pracownika i jego rodziny

wymaga nie tylko ochrony jego

praw pracowniczych w œrodowisku

pracy, ale tak¿e dzia³ania na rzecz

zabezpieczenia jego potrzeb mate-

rialnych, kulturalnych oraz ochro-

ny zdrowia i edukacji. Dlatego

NSZZ „Solidarnoœæ” opowiada siê

za powszechn¹ dostêpnoœci¹ us³ug

publicznych, a w szczególnoœci

ochrony zdrowia, edukacji i dóbr

kultury równie¿ dla rodzin naj-

ubo¿szych i wielodzietnych.

5. DIALOG PODSTAWĄ
ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU

Dialog spo³eczny to fundament

demokratycznego pañstwa.

NSZZ „Solidarnoœæ” opowiada

siê za partnerskim dialogiem z rz¹-

dem i pracodawcami, aby to cz³o-

wiek i jego godnoœæ sta³y siê nor-

m¹ i podstaw¹ relacji spo³ecznych.

Zwi¹zek opowiada siê za negocja-

cyjnym systemem zak³adowych i

ponadzak³adowych uk³adów zbio-

rowych i jest otwarty na zawiera-

nie umów spo³ecznych uznawa-

nych za Ÿród³o prawa. Wielkim

wyzwaniem dla NSZZ „Solidar-

noœæ” jest rosn¹ca tendencja do

bezkarnego naruszania prawa pra-

cowników do tworzenia zwi¹zków

zawodowych. Godzi to w ideê dia-

logu spo³ecznego. Zwi¹zek zrobi

wszystko, aby to zmieniæ.

6. O SPOŁECZNĄ
GOSPODARKĘ RYNKOWĄ

Gospodarka rynkowa daje szan-

sê zaspokojenia potrzeb indywidu-

alnych i spo³ecznych, jednak wol-

ny rynek pog³êbia nierównoœci i

wymaga stworzenia regu³, które za-

gwarantuj¹ sprawiedliwy podzia³

dóbr i us³ug konieczny dla harmo-

nijnego wzrostu ekonomicznego i

spo³ecznego. NSZZ „Solidarnoœæ”

wp³ywa na kszta³t polityki spo³ecz-

no-gospodarczej, aby stworzyæ go-

spodarkê opart¹ na uczciwej kon-

kurencji i tworz¹c¹ miejsca pracy

dobrej jakoœci. Sam nie jest parti¹

polityczn¹ walcz¹c¹ o w³adzê, lecz

jako niezale¿na reprezentacja pra-

cowników traktuje politykê jako

roztropn¹ troskê o dobro wspólne.

Dla skuteczniejszej realizacji swo-

ich celów jest otwarty na wspó³pra-

cê z partiami politycznymi i bêdzie

zabiegaæ o to, by w parlamencie i

samorz¹dach znalaz³y siê osoby,

które podzielaj¹ program Zwi¹zku.

7. W OBRONIE DEMOKRACJI
I PRAW CZŁOWIEKA

Demokracja, tak jak i wolnoœæ,

nie jest dana raz na zawsze. Trzeba

je ceniæ i pielêgnowaæ. Mo¿liwoœæ

udzia³u w wolnych wyborach, wol-

noœæ s³owa i wyznania, mo¿liwoœæ

zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe

i swobodne dzia³anie niezale¿nych

od w³adzy organizacji obywatel-

skich, prawo do ¿ycia i pracy, nieza-

wis³oœæ s¹dów - to wartoœci kluczo-

we dla demokracji. NSZZ „Solidar-

noœæ” pozostaje im wierny od po-

cz¹tku istnienia i deklaruje ich prze-

strzeganie wewn¹trz organizacji, jak

i kultywowanie w ¿yciu spo³ecz-

nym. NSZZ „Solidarnoœæ” dzia³a na

rzecz pañstwa praworz¹dnego, opar-

tego o zasadê pomocniczoœci z jak

najszerszym udzia³em obywateli w

¿yciu spo³ecznym. Nieskrêpowane

organizowanie siê pracowników to

jedno z fundamentalnych praw

cz³owieka. Naruszanie tego prawa

to zagro¿enie dla demokracji, z któ-

rym bêdziemy stanowczo walczyli.

Oczekujemy, ¿e wymiar sprawiedli-

woœci bêdzie w tej walce naszym so-

jusznikiem.

8. PATRIOTYZM
DLA PRZYSZŁOŚCI

Ojczyzna to wielki zbiorowy

obowi¹zek. Patriotyzm to nie tyl-

ko postawa czasu próby i walki o

wolnoœæ. Patriotyzm pozwala m¹-

drze zagospodarowaæ czas pokoju

i budowania, jest warunkiem roz-

woju narodu i pañstwa. Dzia³ania

na rzecz Ojczyzny by³y i s¹ funda-

mentem NSZZ „Solidarnoœæ”. Na

nich nasz Zwi¹zek opiera troskê o

w³aœciwe miejsce cz³owieka pracy

w wolnej i niepodleg³ej Polsce.

NSZZ „Solidarnoœæ” zabiega o

promocjê postaw patriotycznych w

systemie edukacyjnym, mediach

publicznych, ale te¿ w praktyce co-

dziennego ¿ycia. Istotnym elemen-

tem tak pojmowanego patriotyzmu

jest kultywowanie narodowej tra-

dycji i pamiêæ o ludziach, którzy -

czêsto w sposób heroiczny - dali

œwiadectwo prawdzie.

9. W TROSCE
O NAJSŁABSZYCH

NSZZ „Solidarnoœæ” zabiega o

to, aby pañstwo otacza³o szcze-

góln¹ opiek¹ ludzi niepe³no-

sprawnych oraz tych, którzy po

procesach transformacji ustrojo-

wej nie potrafi¹ odnaleŸæ siê w

nowej rzeczywistoœci.

Konieczne jest wspomaganie

tych grup w zapewnieniu im rów-

noœci w korzystaniu z praw i do-

stêpie do pracy, edukacji, miesz-

kania i us³ug socjalnych.

10. DLA RODZINY
NSZZ „Solidarnoœæ” wspiera

wszelkie dzia³ania na rzecz umac-

niania rodziny rozumianej jako

zwi¹zek kobiety i mê¿czyzny oraz

ochrony ¿ycia rodzinnego, co jest

podstaw¹ rozwoju spo³eczeñstwa i

narodu. NSZZ „Solidarnoœæ” opo-

wiada siê za prorodzinn¹ polityk¹

pañstwa, opart¹ na prorodzinnym

systemie podatkowym, odpowied-

niej polityce mieszkaniowej pro-

wadz¹cej do realizacji prawa do

mieszkania dla ka¿dej rodziny oraz

œwiadczeniach socjalnych dla ro-

dzin najubo¿szych. Dzia³ania na

rzecz wzrostu wynagrodzeñ i po-

prawy warunków pracy s³u¿¹ po-

wstrzymaniu emigracji zarobko-

wej, która os³abia wiêzi rodzinne.

Dzia³ania w³adz publicznych i

przedsiêbiorców powinny u³atwiaæ

pogodzenie ¿ycia rodzinnego i pra-

cy zawodowej. Za podstawê dzia-

³ania na rzecz umacniania rodziny

i ochrony ¿ycia rodzinnego NSZZ

„Solidarnoœæ” przyjmuje Kartê

Praw Rodziny wydan¹ w 1983 roku

przez Stolicê Apostolsk¹.

11.NA RZECZ GLOBALIZACJI
SOLIDARNOŚCI

Globalizacji ekonomicznej musi

towarzyszyæ globalizacja solidar-

noœci. Oznacza to pracê w kierun-

ku zmiany procesów globalizacji,

tak aby wyeliminowaæ zwi¹zane z

ni¹ niesprawiedliwoœci i aby jej

dobrodziejstwami obj¹æ jak naj-

wiêksz¹ liczbê pracowników. Glo-

balizacji ekonomicznej musi to-

warzyszyæ rozwój spo³eczny, po-

wszechne poszanowanie praw pra-

cowniczych i zwi¹zkowych, mo¿-

liwoœci godnego zatrudnienia dla

wszystkich, wzrost gospodarczy i

równomierny podzia³ jego owo-

ców oraz poprawa stanu œrodowi-

ska naturalnego. Proces globaliza-

cji musi gwarantowaæ powszech-

n¹ dostêpnoœæ podstawowych

us³ug, takich jak dostêp do wody,

ochrony zdrowia, edukacji czy

transportu publicznego.

12.OCHRONA I PROMOCJA
EDUKACJI, KULTURY I
NAUKI

Edukacja, kultura, sztuka i nauka

pomog³y przetrwaæ naszemu narodo-

wi czasy totalitarnego i antyludzkiego

systemu, jakim by³ komunizm. Wzor-

ce etyczne, symbole narodowe i po-

czucie to¿samoœci, które by³y przeno-

szone przez pokolenia w dzie³ach sztu-

ki pozwoli³y zachowaæ odrêbnoœæ na-

rodow¹. Dziœ, w wolnej Polsce, wyma-

gaj¹ one mecenatu pañstwa i w³adz

wszystkich szczebli, aby zapewniæ ich

rozwój i powszechn¹ dostêpnoœæ. Po-

wszechnie dostêpna, od szczebla pod-

stawowego do wy¿szego, nowoczesna

edukacja i nauka jest niezbêdnym wa-

runkiem rozwoju spo³eczeñstwa soli-

darnego i konkurencyjnej gospodarki.

Daje te¿ mo¿liwoœæ wyrównywania

szans dla m³odych ludzi na wspó³cze-

snym rynku pracy.

13. OCHRONA ŚRODOWISKA
Dzia³ania na rzecz ochrony œrodo-

wiska to wyraz solidarnoœci z przysz³y-

mi pokoleniami. Zwi¹zek kszta³tuje

takie postawy poprzez edukacjê eko-

logiczn¹ spo³eczeñstwa, udzia³ w pro-

jektach dotycz¹cych ochrony œrodo-

wiska, dzia³alnoœæ na rzecz bezpiecz-

nego i przyjaznego œrodowiska pracy.

NSZZ „Solidarnoœæ” d¹¿y do zacho-

wania niezbêdnej równowagi miêdzy

gospodark¹ i rynkiem pracy a potrze-

bami ochrony œrodowiska.

14. OCHRONA INTERESÓW
LUDZI PRACY NA FORUM
MIĘDZYNARODOWYM
I EUROPEJSKIM

Zwi¹zek solidarnie uczestniczy w

miêdzynarodowej wspó³pracy nieza-

le¿nych i demokratycznych organi-

zacji zwi¹zkowych na rzecz obrony

interesów pracowniczych na ca³ym

œwiecie. W celu zapobiegania wyko-

rzystywaniu pracowników i nieuczci-

wej konkurencji niszcz¹cej miejsca

godnej pracy NSZZ „Solidarnoœæ”

zabiega, aby wszystkie towary i us³u-

gi bêd¹ce przedmiotem obrotu miê-

dzynarodowego by³y wytwarzane i

œwiadczone w pe³nej zgodnoœci z

podstawowymi standardami pracy

okreœlonymi przez konwencje MOP

i prawo miêdzynarodowe.

NSZZ „Solidarnoœæ”, uczestnicz¹c

w przedstawicielstwach pracowni-

czych na poziomie europejskim,

wprowadza w ¿ycie zasadê budowa-

nia pokoju i dobrobytu opartego na

solidarnoœci i demokracji. Nasze cele

bêdziemy osi¹gaæ w³¹czaj¹c siê ak-

tywnie w dialog i partnerstwo spo³ecz-

ne - nieod³¹czn¹ czêœæ procesu inte-

gracji. Bêdziemy doskonaliæ europej-

ski model spo³eczny, w tym efektyw-

ne mechanizmy informacji i konsul-

tacji pracowniczej wraz z prawem do

wspó³decydowania na poziomie eu-

ropejskim, krajowym i zak³adowym.
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