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W niedzielê 21 paŸdziernika Polacy podejm¹ decyzjê, kto w w naszym kraju przejmie
stery w³adzy na kolejne lata. Kampania wyborcza jest gor¹ca, bo bardzo wyraziste
i w du¿ej mierze przeciwstawne s¹ wizje przysz³ej Polski. Apelujê do wszystkich
cz³onków Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci” o udzia³ w g³osowaniu. W ten sposób
ka¿dy z nas mo¿e zdecydowaæ nie tylko o przysz³ym kszta³cie Polski, ale i o sobie
i w³asnej rodzinie. Nie wolno rezygnowaæ z szansy, jak¹ daje nam wywalczona przez
„Solidarnoœæ” demokracja!

Piotr Duda
Przewodnicz¹cy Œl¹sko D¹browskiej „Solidarnoœci”

W numerze:

WZD górniczej

 „Solidarnoœci”
Górnicza „Solidarnoœæ” oczekuje od rz¹-
du podwy¿szenia wskaŸnika wynagro-
dzeñ na ten rok. Zwi¹zek ostrzega przed

wybuchem spo³ecznego niezadowolenia,
jeœli taka decyzja nie zapadnie.
W stanowisku przyjêtym podczas odby-
waj¹cego siê w Ustroniu Walnego Zebra-
nia Delegatów Sekcji Krajowej Górnictwa
Wêgla Kamiennego NSZZ "Solidarnoœæ"
zwi¹zkowcy podkreœlili, ¿e bran¿a nie na-
d¹¿a za wzrostem p³ac w innych sektorach.
Grozi to spadkiem zainteresowania zatrud-
nieniem w górnictwie, a tak¿e protestami.

Czytaj na stronie 4

Zwi¹zkowcy z PKW

chc¹ informacji i akcji
W przes³anym do prezesa Kompanii Wêglo-
wej liœcie zwi¹zkowcy z Po³udniowego Kon-
cernu Wêglowego zawarli swoje oczekiwa-

nia, od realizacji których uzale¿niaj¹ podpi-
sanie umowy spo³ecznej w sprawie w³¹cze-
nia do koncernu kopalni Boles³aw Œmia³y.
Domagaj¹ siê uwzglêdniania w umowie
przyznania pracownikom 15 proc. akcji
koncernu lub premii prywatyzacyjnej.

Czytaj na stronie 4

Spór w tarnogórskim

szpitalu trwa
Wizyta ministra zdro-
wia Zbigniewa Religi
w Szpitalu im. B. Ha-
giera w Tarnowskich
Górach nie rozwi¹za³a
trwaj¹cego od maja
konfliktu p³acowego w
placówce.

W rozmowach zwi¹zkowcy podkreœlali, ¿e
od trzech lat kontrakt szpitala podpisany z
NFZ ma tendencjê wzrostow¹. Uznali, ¿e
za obecn¹ katastrofaln¹ sytuacjê placówki
nale¿y obarczaæ dyrekcjê i jej organ za³o-
¿ycielski.

Czytaj na stronie 5
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Krótko Liczba tygodnia...

Napisano

750 lat...
... mija od œmierci œw. Jacka, pierwszego polskiego dominikanina. Aposto³ s³o-

wiañskich ludów, autor drugiej ewangelizacji Polski, Patron Królestwa Polskiego,
orêdownik w sprawach zdrowia i ¿ycia dzieci - to tylko niektóre tytu³y nadawane
rodowitemu Œl¹zakowi i patronowi Diecezji Katowickiej. Obchody zbiegaj¹ siê z
rocznic¹ wyboru Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II.

 W tym tygodniu odbywaj¹ siê metropolitalne obchody rocznicy œmierci wielkie-
go Œl¹zaka. Z tej okazji tysi¹ce wiernych z naszego województwa wyjecha³o do
Rzymu na pierwsz¹ pielgrzymkê dziêkczynn¹ Metropolii Katowickiej w 750. rocz-
nicê œmierci jej patrona. Trzydniowe (15 - 17 paŸdziernika) obchody rozpoczê³a
uroczysta msza œw., która zosta³a odprawiona w Bazylice œw. Sabiny na Awentynie,
w miejscu, gdzie z r¹k œw. Dominika nasz patron przyj¹³ habit. Koncelebrowaæ j¹
bêd¹ biskupi pochodz¹cy ze Œl¹ska, m.in. abp Damian Zimoñ Metropolita Kato-
wicki, kard. Stanis³aw Nagy i abp Szczepan Weso³y.

W programie rzymskich obchodów przewidziane s¹ m.in. uroczysta miêdzyna-
rodowa sesja naukowa na temat charyzmatu œw. Jacka, organizowana na Uniwersy-
tecie œw. Tomasza w Rzymie, prapremiera filmu o œwiêtym i uroczysty koncert
Zespo³u Pieœni i Tañca "Œl¹sk". Kulminacyjnym momentem bêdzie spotkanie piel-
grzymów z Benedyktem XVI.

Œw. Jacek czyli Jacek Odrow¹¿ urodzi³ siê w szlacheckiej rodzinie Odrow¹¿ów.
Studiowa³ na uniwersytetach w Pary¿u i Bolonii. Zosta³ kanonikiem kapitu³y kra-
kowskiej, której przewodnicz¹cym by³ Iwo Odrow¹¿. Biskup ten zaprosi³ domini-
kanów do Polski. Œw. Dominik, wyrazi³ ¿yczenie by do zakonu wst¹pi³o kilku
Polaków; do Zakonu Kaznodziejskiego wys³ano wiêc Jacka Odrow¹¿a oraz b³.
Czes³awa Odrow¹¿a. Byli ostatnimi braæmi, których w 1221 ob³óczy³ osobiœcie
œw. Dominik. Nastêpny genera³ dominikanów b³. Jordan z Saksonii wys³a³ obu
Polaków do Polski z misj¹ zak³adania nowych klasztorów. Otrzymali oni koœció³
parafialny œw. Trójcy w Krakowie. W 1226 utworzono polsk¹ prowincjê dominika-
nów. Z niej te¿ œw. Jacek zosta³ wys³any na kapitu³ê generaln¹ w 1228. Dziêki
zapa³owi œw. Jacka powsta³y klasztory w Gdañsku, Che³mnie, Elbl¹gu, Toruniu,
Rydze, Dorpacie i w Królewcu. Ewangelizowa³ tak¿e Ruœ. Za³o¿y³ klasztor w Kijo-
wie oraz w Haliczu. Zmar³ 15 sierpnia 1257 w Krakowie.

- Wiele razy zapewnia³ pan, ¿e "Soli-
darnoœæ" nie pope³ni ju¿ b³êdu z
1997 roku i nie bêdzie -  jak za cza-
sów AWS - anga¿owaæ siê otwarcie
w  politykê. Tymczasem mo¿na od-
nieœæ wra¿enie, ¿e zwi¹zek wrêcz
otwarcie  popiera ju¿ w tych wybo-
rach PiS?

Piotr Duda: - Nieprawda. Oficjalne po-
parcie mo¿e daæ wy³¹cznie Komisja
Krajowa, a  nic takiego nie nast¹pi³o.  Ale
nasi cz³onkowie najlepiej wiedz¹,  które
partie chc¹ dbaæ o ich prawa. Proszê nas
nie obwiniaæ o to, ¿e  tylko ze strony Pra-
wa i Sprawiedliwoœci pad³a konkretna
oferta skierowana do pracowników i do
"Solidarnoœci". To najbardziej  propra-
cownicza ekipa rz¹dowa w ostatnich la-
tach. Wystarczy wspomnieæ  rz¹dow¹ de-
cyzjê o podniesieniu o ponad 200 z³ p³a-
cy minimalnej. Najs³abiej zarabiaj¹cy na-
prawdê odczuj¹ to w swoich portfelach.
Albo  uchwalony przez parlament zakaz
handlu w œwiêta. O to rozwi¹zanie,  któ-
re jest oczywistoœci¹ w wielu krajach Eu-
ropy Zachodniej, my  walczyliœmy przez
17 lat. Ale ci¹gle napotykaliœmy na mur
niechêci  czy niezrozumienia. Uda³o siê
dopiero w tym roku. Dlatego zawsze
bêdê  powtarza³ - politykê rozumian¹ jako
starania o polepszenie sytuacji  pracow-
ników, zw³aszcza tych najs³abiej zarabia-
j¹cych, politykê jako  walkê o prawa pra-
cownicze i zwi¹zkowe zawsze bêdzie-
my uprawiaæ.
- Nie kusi pana kandydowanie do

parlamentu?

Piotr Duda: - Dosta³em kilka tygodni
temu propozycjê startowania do Senatu.
Oczywiœcie odmówi³em, bo moje ¿ycie
zwi¹za³em z "Solidarnoœci¹", a w  przy-
padku wyboru musia³bym siê po¿egnaæ
ze zwi¹zkiem. Ale koledzy z  innych
zwi¹zków nie maj¹ takich dylematów.
Proszê spojrzeæ na  regionalne struktury
OPZZ, Zwi¹zku Zawodowego Górni-
ków, Sierpnia 80  czy Zwi¹zku Zawo-
dowego Lekarzy. Ich szefowie bez ¿ad-
nych skrupu³ów  wchodz¹ na listy wy-
borcze, wi¹¿¹ siê z partiami czy nawet
sami im  przewodz¹. Ale do nich nikt nie
ma pretensji o anga¿owanie siê w  poli-
tykê. Trochê to niesprawiedliwe, praw-
da?
- Czy prawd¹ jest, ¿e miêdzy PiS a

"Solidarnoœci¹" jest nieoficjalna
umowa dotycz¹ca konsultowania
najwa¿niejszych decyzji gospodar-
czych w  odniesieniu do Œl¹ska?

Piotr Duda: - Pierwsze s³yszê! Oczywi-
œcie s¹ konsultacje dotycz¹ce kluczo-
wych  spraw, ale to nie wynika z ¿adnej
umowy tylko zdrowego rozs¹dku. Le-
piej wczeœniej rozmawiaæ, ni¿ póŸniej po-
tykaæ siê na demonstracjach  czy straj-
kach. Znowu widzê w tym pytaniu nie-
konsekwencjê. Jeœli strajkujemy, to mówi
siê o nas, ¿e jesteœmy roszczeniowi i nie
potrafimy szukaæ kompromisu. Jeœli roz-
mawiamy z rz¹dem czy  pracodawca-
mi, to szuka siê w tym jakichœ tajnych
porozumieñ. A nami  zawsze kieruje je-
den cel - skuteczna obrona praw pracow-
niczych.

Nie jeŸdziliœmy z kilofami

do stolicy
(Dziennik Zachodni, Witold Pustu³ka, 16 paŸdziernika 2007 r.)

Premier w Sosnowcu
18 paŸdziernika o godz. 12 w Domu Katolickim przy ul. Koœciel-

nej w Sosnowcu odbêdzie siê spotkanie z premierem Jaros³awem
Kaczyñskim. Zaproszenie do szefa rz¹du wystosowa³a pos³anka PiS
Ewa Malik. Serdecznie zapraszamy.

Kierownik BT w Sosnowcu Alicja B³aszczyk

10 paŸdziernika (Katowice). Ini-
cjatywa powo³ania Muzeum Hut-
nictwa Cynku w Szopienicach ma
coraz wiêcej zwolenników. Temat
omawiano podczas spotkania w
Œl¹skim Urzêdzie Wojewódzkim.
Docelowo muzeum skupia³oby
obiekty i urz¹dzenia nale¿¹ce do nie
dzia³aj¹cej od 4 lat linii produkcji
cynku, bêd¹cej unikatowym zabyt-
kiem techniki na skalê ponadregio-
naln¹. Obecnie funkcjonuje tam
jedynie izba tradycji, w której znaj-
duj¹ siê oryginalne eksponaty, do-
kumentacja, filmy dokumentalne,
narzêdzia i maszyny bêd¹ce unika-
tami na skale œwiatow¹. Izba sta-
nowi³aby podstawê do utworzenia
szerszej ekspozycji.
Pomys³ popiera "Solidarnoœæ".

***
16 paŸdziernika (Chorzów). Euro
2012 - szansa dla Œl¹ska? - pod ta-
kim has³em na Stadionie Œl¹skim w
Chorzowie odby³a siê debata, w któ-
rej udzia³ wziê³a m.in. El¿bieta Ja-
kubiak. Minister sportu zapewnia-
³a, ¿e bêdzie walczy³a, aby pi³kar-
skie mecze Euro 2012 odbywa³y siê
na szeœciu, a nie na czterech polskich
stadionach. Choæ nie jest pewne, czy
na Œl¹sku zostan¹ rozegrane mecze
Euro 2012, w przygotowanym
przez ministra sportu pierwszym
projekcie rozporz¹dzenia w sprawie
kluczowych inwestycji zwi¹zanych
z organizacj¹ Euro 2012, znalaz³o
siê szeœæ stadionów, a wœród nich
w³aœnie Stadion Œl¹ski. Minister za-
powiedzia³a jednak, ¿e nie pozwoli,
by mecze trafi³y do Chorzowa kosz-
tem jednego z konkurencyjnych
miast.

***
16 paŸdziernika (Polska). Wesz³y
w ¿ycie przepisy Kodeksu pracy re-
guluj¹ce zatrudnienie w formie te-
lepracy. Firmy, które bêd¹ od dzisiaj
zatrudniaæ telepracownika, musz¹
zapewniæ mu sprzêt, za pomoc¹ któ-
rego bêdzie pracowaæ na odleg³oœæ,
oraz ponosiæ koszty jego eksploata-
cji, konserwacji, serwisu i ubezpie-
czenia. Zap³ac¹ te¿ za korzystanie
przez pracownika z internetu. Pra-
codawca nie mo¿e zaproponowaæ
telepracownikom gorszych warun-
ków pracy ni¿ innym zatrudnionym
w firmie pracownikom.

***
16 paŸdziernika (Polska). G³ów-
ny Urz¹d Statystyczny poinformo-
wa³, ¿e przeciêtne wynagrodzenie
brutto we wrzeœniu wynios³o
2858,83 z³, co oznacza, ¿e rok do
roku wzros³o o 9,5 proc., a miesi¹c
do miesi¹ca zmniejszy³o siê o 0,9
proc. Natomiast przeciêtne wyna-
grodzenie bez wyp³at z zysku wy-
nios³o we wrzeœniu 2 857,84 z³ i
wzros³o rdr o 9,5 proc., a wobec
sierpnia spad³o o 0,8 proc.

***
16 paŸdziernika (Luksemburg).
Kraje cz³onkowskie UE mog¹ usta-
laæ wiek emerytalny, kieruj¹c siê sy-
tuacj¹ na swoim rynku pracy -
orzek³ Trybuna³ Sprawiedliwoœci
UE. Trybuna³ uzna³, ¿e ustalenie
wieku obowi¹zkowego przejœcia na
emeryturê np. na 65 lat, nie jest za-
bronion¹ dyskryminacj¹ na rynku
pracy w rozumieniu unijnego pra-
wa. Wyrok w Luksemburgu zapad³
za spraw¹ dyrektora w jednej z hisz-
pañskich firm, który zosta³ zwol-
niony z pracy po osi¹gniêciu okre-
œlonego w ustawie wieku emery-
talnego 65 lat. Odwo³a³ siê do hisz-
pañskiego s¹du, twierdz¹c, ¿e jest
jeszcze zdolny do pracy, a jego
zwolnienie to przejaw dyskrymina-
cji z powodu wieku, której zakazu-
je unijna dyrektywa z 2000 roku.

W dniu 19 paŸdziernika br. mija
kolejna 23 rocznica mêczeñskiej
œmierci S³ugi Bo¿ego Ksiêdza Je-
rzego Popie³uszko.

Zwracamy siê do wszystkich
cz³onków i struktur naszego Zwi¹z-
ku, abyœmy uczestniczyli w tym
dniu w Koœciele pw. œw. Stanis³awa
Kostki na ¯oliborzu w uroczysto-
œciach upamiêtniaj¹cych kolejn¹
rocznicê mêczeñskiej œmierci Ksiê-
dza Jerzego.

Nasz¹ obecnoœci¹ uczcijmy pa-
miêæ i wdziêcznoœæ wobec kap³ana-

mêczennika za wiarê i prawdê, któ-
ra utorowa³a nam drogê do wolnej
Polski. To od Niego pragniemy
uczyæ siê odpowiedzialnoœci za Pol-
skê i za ca³e dziedzictwo chrzeœci-
jañskie, które zosta³o nam przeka-
zane w ci¹gu stuleci.

W Roku Pamiêci Ofiar Stanu Wo-
jennego, Komisja Krajowa postana-
wia, i¿ nasze modlitewne spotkanie
bêdzie równie¿ wyrazem ho³du
wszystkim przeœladowanym w
okresie stanu wojennego za wiarê,
wolnoœæ i solidarnoœæ.

Apel Komisji Krajowej
ws. udzia³u cz³onków NSZZ "Solidarnoœæ" w uroczystoœciach upa-
miêtniaj¹cych 23 rocznicê mêczeñskiej œmierci ks. Jerzego Popie³uszko

Wieœci
z Biur Terenowych ZR

BT Jaworzno
W jaworznickim Przedsiêbiorstwie

Komunikacji Miejskiej prowadzone
s¹ mediacje w ramach sporu zbioro-
wego o pod³o¿u p³acowym. W trak-
cie ostatnich zarz¹d argumentowa³, ¿e
nale¿y powo³aæ bie-
g³ego w celu ustalenia
sytuacji finansowej
firmy. W zwi¹zku z
tym kolejne mediacje
zaplanowane zosta³y
na 24 paŸdziernika.

- Je¿eli zarz¹d w
dalszym ci¹gu bêdzie
gra³ na zw³okê, to
zwi¹zkowcy nie wy-
kluczaj¹ przeprowa-
dzenia ostrzegawczej
akcji strajkowej - in-
formuje kierownik
BT w Jaworznie An-
drzej Uryga.

***
Zwi¹zkowcy "S" z chrzanowskiej

firmy "¯ylatowa" S.A. przygotowuj¹
siê do wszczêcia procedury sporu
zbiorowego z pracodawc¹. Powodem
sporu s¹ uzasadnione i realne ¿¹da-
nia za³ogi dotycz¹ce podwy¿ek wy-
nagrodzeñ.

BT Jastrzêbie Zdrój
11 paŸdziernika w jastrzêbskim BT

odby³o siê szkolenie nt. "Upowszech-
nianie norm prawa dotycz¹cych dys-
kryminacji a kszta³towanie prawid³o-
wych relacji miêdzyludzkich w sto-
sunkach pracy". W zajêciach prowa-
dzonych przez Jadwigê Piechock¹ i
Krzysztofa Husa wziêli udzia³
zwi¹zkowcy "S" z Jastrzêbia i Wo-
dzis³awia, pracodawcy i przedstawi-
ciele innych organizacji zwi¹zko-
wych.

BT Sosnowiec
11 paŸdziernika odby³o siê spotka-

nie przedstawicieli organizacji zwi¹z-
kowych "S" z obszaru dzia³ania so-
snowieckiego BT z wiceprzewodni-
cz¹cym ZR Ryszardem Drabkiem
i cz³onkiem Prezydium ZR Miros³a-
wem Truchanem. Goœciem zwi¹z-
kowców by³ kandydat w wyborach
do Sejmu RP, pose³ PiS Jacek Ko-
œcielniak. W trakcie spotkania domi-
nowa³y tematy zwi¹zane z reprezen-
tatywnoœci¹ Zwi¹zku, z  samozatrud-
nieniem i zmianami w Kodeksie pra-
cy.

***
11 listopada w zak³adzie Timken

Polska zwi¹zkowcy "S" z udzia³em
prawnika BT Piotra Kisiela prowa-
dzili negocjacje z pracodawc¹ doty-
cz¹ce ruchu ci¹g³ego. Opracowano
nowy system pracy w ruchu ci¹g³ym
dostosowany do przepisów prawa
pracy.

BT Gliwice
6 paŸdzienika na akwenie wodnym

w B¹kowie odby³y siê zawody wêd-
karskie dla cz³onków "S" i ich rodzin
zorganizowane przez KZ NSZZ "S"
KWK "Budryk". Pierwsze miejsce

zdoby³ Marek Precz, drugie Leszek
Radzi, a trzecie Stanis³aw Kania. Pu-
chary zwyciêzcom wrêczy³ wiceprze-
wodnicz¹cy KZ Stanis³aw Szafra-
niec.

***
12 paŸdziernika podpisane zosta³o

porozumienie pomiêdzy General Mo-
tors Opel a spó³k¹ Premier Manufac-
turing Support Services Poland. Ka¿-
dy pracownik tej firmy otrzyma do-
datkowe œrodki finansowe w formie
jednorazowej premii. Mediatorem w
sporze zbiorowym by³ Boles³aw Var
Bogya de Csepy z "Solidarnoœci" ko-
palni "Soœnica".

BT Zawiercie
Najwy¿sze nauczycielskie odzna-

czenia - Medale Komisji Edukacji Na-
rodowej - odebra³o w ubieg³ym tygo-
dniu dwoje zwi¹zkowców "Solidarno-
œci" Pracowników Oœwiaty w Zawier-
ciu: Ewa Paluchowska, d³ugoletnia
przewodnicz¹ca zawierciañskiej na-
uczycielskiej "S" oraz Bogdan Pio-
trowski, dyrektor Zespo³u Szkó³ w
£azach.

- Gratuluj¹c nagrodzonym warto
podkreœliæ, ¿e zwi¹zkowcy z nauczy-
cielskiej "Solidarnoœci" to jednocze-
œnie doskonali pedagodzy - mówi Ma³-
gorzata Benc, szefowa Biura Tereno-
wego Œl¹sko-D¹browskiej "S" w Za-
wierciu. - I dlatego warto, by rz¹dz¹cy
s³uchali ich opinii o szkolnictwie.

Dla Bogdana Piotrowskiego nie
by³o to jedyne wyró¿nienie przed
Dniem Edukacji Narodowej (znanym
bardziej jako Dzieñ Nauczyciela).
Otrzyma³ on równie¿ nagrodê kurato-
ra, a jego szkole jako pierwszej w po-
wiecie zawierciañskim, zosta³ przyzna-
ny certyfikat Œl¹skiej Szko³y Jakoœci.
To wyró¿nienie ma znaczenie nie tyl-
ko presti¿owe, zwalnia bowiem Ze-
spó³ Szkó³ w £azach z obowi¹zko-
wych wizytacji do 2012 roku.  (zaw)
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Chocia¿ w ostatnich latach
wzrasta aktywnoœæ zawodowa
kobiet, panie stanowi¹ tylko 30
proc. kadry menad¿erskiej, 10
proc. cz³onków zarz¹du. Zaj-
muj¹ zaledwie 3 proc. stano-
wisk prezesów lub równorzêd-
nych. Dlaczego tak jest?

Prób¹ odpowiedzi na to pytanie
bêdzie konferencja "Czynniki suk-
cesu i równoœci kobiet w miejscu
pracy" zorganizowana przez Œl¹-
sko-D¹browsk¹ "Solidarnoœæ" przy
udziale œrodków Komisji Europej-
skiej w ramach projektu "Women in
decision taking - from Europe to the
company".

- To kolejne z dzia³añ, które Œl¹-
sko-D¹browska "Solidarnoœæ" po-
dejmuje na polu równoœci pracow-

ników w miejscu pracy - mówi
Agnieszka Lenartowicz-£ysik z
Biura ds. Rozwoju i Szkoleñ Zwi¹z-
kowych oraz Wspó³pracy Zagra-
nicznej i przedstawiciel ZR w sieci
FEMANET.

- To europejska sieæ kobiet pra-
cuj¹cych w zawodach profesjonal-
nych i na stanowiskach menad¿er-
skich, nale¿¹cych do zwi¹zków za-
wodowych. Jej celem jest promo-
wanie kobiet w œwiecie korporacyj-
nym - wyjaœnia Agnieszka Lenar-
towicz-£ysik.

Konferencja "Czynniki sukcesu i
równoœci kobiet w miejscu pracy"
stanowi równie¿ drugi etap projek-
tu podjêtego przez FEMANET na
rzecz kobiet. Pierwszym krokiem
by³o wydanie zwi¹zkowego porad-
nika dla kobiet sukcesu.

Kobieta w drodze do sukcesu

Teresa Rajca-Bisztyga
- wiceprezes Po³udniowe-
go Koncernu Wêglowego

To nie jest tak, ¿e dziecko
uniemo¿liwia karierê. Nie mo¿-
na myœleæ: "Nie bêdê mia³a
dziecka poniewa¿ dziecko prze-
szkodzi mi w karierze". Pierw-
sze dziecko urodzi³am, gdy mia-

³am 35 lat, drugie 36, trzecie 37.
Moje awanse rozpoczê³y siê, gdy
wróci³am z trzeciego urlopu wy-
chowawczego. Jednak pracowa-
³am na nie przez wiele lat. Do
chwili przyjœcia moich dzieci na
œwiat by³am aktywna zawodo-
wo. Zawsze solidnie wykonywa-
³am i wykonujê obowi¹zki, któ-
re mi powierzono.

Bez wsparcia bliskich nie by-
³abym w stanie poradziæ sobie z
opiek¹ nad dzieæmi i ich wycho-
waniem. Pomaga³ mi m¹¿ i moja
mama.

Kobieta musi mieæ czas dla
domu i dla siebie. To od niej za-
le¿y ciep³o domowego ogniska i
rodzinne klimaty. To kobieta za-
biega o spêdzanie czasu z dzieæ-
mi, dba o dom, wspólnie zjedzo-
ny posi³ek, czy wspólne waka-
cje.

Wa¿ne jest dla mnie równie¿

Kobietom jest trudniej
Zdaniem Agnieszki Lenarto-

wicz-£ysik o kobiecie sukcesu na-
le¿y rozmawiaæ rozwa¿aj¹c wiele
w¹tków.

- To kobieta, która wykonuje sa-
modzieln¹ pracê, podejmuje decy-
zje wi¹¿¹ce dla firmy lub wspó³-
pracowników. To kobieta ciesz¹ca
siê szacunkiem w swoim miejscu
pracy - mówi Lenartowicz-£ysik i
podkreœla, ¿e to tak¿e kobieta
szczêœliwa w ¿yciu osobistym i ro-
dzinnym.

I w³aœnie dlatego, ¿e tradycyjn¹
rol¹ kobiety jest macierzyñstwo i
troska o wychowanie dzieci, pa-
niom jest trudniej realizowaæ siê
zawodowo. Niejednokrotnie staj¹
przed dylematem: kariera czy ro-
dzina?

- To pewna tradycja, która ci¹-
gnie siê za nami. Dlatego czêsto
problemem kobiet jest walka z
ambicjami i wyrzutami sumienia -
dodaje Lenartowicz-£ysik. By sy-
tuacja pañ, które chc¹ byæ aktyw-
ne zawodowo i odnosiæ sukcesy,
uleg³a poprawie potrzeba zmiany
mentalnoœci pracodawców i wpro-
wadzenia elastycznych form
œwiadczenia pracy. Konieczny jest
równie¿ system efektywniejszej
pomocy w wychowywaniu dzieci.

Mniej zarabiaj¹
Przewodnicz¹ca Sekcji Krajowej

Kobiet NSZZ  "Solidarnoœæ" pod-
kreœla, ¿e panie borykaj¹ siê z wie-
loma problemami w miejscu pra-
cy.

- Kobiety zarabiaj¹ mniej, ni¿

mê¿czyŸni zajmuj¹cy równorzêd-
ne stanowiska. Ostatnio w zak³a-
dach pracy szerzy siê mobbing.
Dochodzi równie¿ do dyskrymina-
cji pañ - mówi Bo¿ena Bednarek.
Zdaniem przewodnicz¹cej, nawet
w Zwi¹zku o sprawach kobiet
mówi siê za ma³o. Sekcja Krajowa
Kobiet istnieje od 1992 r. i wspó³-
pracuje m.in. z Rad¹ Kobiet, która
powsta³a przy Sekretariacie Gór-
nictwa i Energetyki NSZZ "Soli-
darnoœæ".

Agnieszka Konieczny

nieprzenoszenie nawyków z pracy
do domu, by w domu nie byæ pre-
zesem czy dyrektorem.

Agata Kluba-Cudok
- Dyrektor Platformy
Materia³y Budowlane
grupy Saint-Gobain

Myœlê, ¿e mê¿czyŸni mog¹ w
pe³ni poœwiêciæ siê karierze,
a kobiety w wiêkszoœci maj¹
do rozwa¿ania kwestiê po³¹-
czenia kariery zawodowej z
obowi¹zkami domowymi i
jest to wiêksze wyzwanie i
st¹d, wed³ug mnie, w polity-
ce i zarz¹dach firm jest mniej
kobiet. O reszcie decyduj¹ te
same predyspozycje.

Najtrudniejszy w drodze do
sukcesu by³ dla mnie brak ak-
ceptacji awansu przez wspó³-
ma³¿onka. W samej karie-
rze mia³am szczêœcie
wspó³pracowaæ z cz³owie-
kiem, który okaza³ siê byæ
bardzo dobrym mentorem
i wiele mnie nauczy³.
Dziêki temu moja droga

awansu nie by³a naje¿ona kol-
cami i mia³a bardzo natural-
ny przebieg.

Godzenie ¿ycia rodzinnego
z karier¹ to kwestia doœwiad-
czenia i podejœcia do ¿ycia.
Po pierwsze rozdzielam ¿ycie
zawodowe od domowego. Po
drugie du¿o rzeczy staram siê
zaplanowaæ i dobrze zorgani-
zowaæ. Nie lubiê chaosu. Po
trzecie mam poczucie, ¿e wie-
le ode mnie zale¿y i to ja de-
cydujê w g³ównej mierze o tym
jak bêdzie wygl¹da³ ka¿dy dzieñ.
I wreszcie po czwarte staram siê
nie zapominaæ, ¿e ¿ycie to te¿
przyjemnoœci.

Dok³adnie nie planowa³am mo-
jej kariery. ¯ycie wymaga pew-
nej pokory i czasami korekty na-
wet najbardziej misternych pla-
nów. Na pewno jestem zadowo-
lona z tego, co teraz robiê i otwar-

ta na nowe projekty, szczególnie
te powi¹zane z moj¹ prac¹. My-
œlê, ¿e w miarê rozwoju sieci na-
dal bêdê siê rozwijaæ. Potencjal-
na kariera nie mo¿e byæ jednak
w konflikcie z potrzebami moje-
go syna.

Marta Malik
- rzecznik prasowy
Wojewody Œl¹skiego

Kobieta sukcesu to dla mnie ko-
bieta spe³niona i pogodzona ze
sob¹. Wszystko jedno, czy jest to
tzw. kobieta domowa - wychowu-
j¹ca dzieci i niepracuj¹ca zawodo-
wo, czy te¿ kobieta zajmuj¹ca ja-
kieœ wysokie stanowiska.

Kobieta sukcesu, wed³ug mnie,
ma poczucie, ¿e panuje nad swoim
¿yciem, nie jest rozdarta miêdzy
prac¹, a domem albo potrafi pogo-

dziæ ¿ycie zawodowe z rodzinnym
oraz ma czas na rozwój.

Niestety, znam niewiele takich
kobiet i sama do nich tak¿e nie na-
le¿ê. Nigdy nie powiedzia³abym o
sobie - kobieta sukcesu, bo ca³y
czas czujê, ¿e robiê coœ kosztem
czegoœ, stale towarzysz¹ mi wyrzu-
ty sumienia, mam poczucie, ¿e coœ
mog³abym zrobiæ lepiej, szybciej,
m¹drzej.

Nale¿ê do kobiet, których
¿yciem zawodowym rz¹dzi³ przy-
padek, szczêœliwy zbieg okolicz-
noœci. Jednoczeœnie jednak,
podejmuj¹c ró¿ne zawodo-
we wyzwania, nigdy nie ba-
³am siê zaryzykowaæ, wie-
rzy³am, ¿e nawet jeœli cze-
goœ nie umiem to na pewno
siê nauczê. Wa¿ne, jeœli nie
najwa¿niejsze jest to, ¿e za-
wsze mia³am wokó³ siebie
ludzi, którzy we mnie wie-
rzyli i dawali mi du¿y kre-
dyt zaufania. Mia³am szczê-
œcie zarówno do pracodaw-
ców, jak i moich wspó³pra-
cowników i podw³adnych.
Nigdy nie zak³ada³am, ¿e
chcê zostaæ kobiet¹ sukcesu,
zawsze chcia³am byæ ko-
biet¹ spe³nion¹. Ca³y czas
do tego d¹¿ê i mam nadzie-
jê, ¿e kiedyœ bêdê mog³a siê tak
nazwaæ.

Bo¿ena Borys-Szopa
- G³ówny Inspektor Pracy

Kobiecie jest trudniej, ni¿ mê¿-
czyŸnie odnieœæ sukces, poniewa¿
najczêœciej wi¹¿e siê on z koniecz-
noœci¹ pogod zenia pracy zawodo-
wej z licznymi obowi¹zkami ro-
dzinnymi i domowymi. Zgodnie
z powszechnym przekonaniem,
kobieta pracuje na dwóch "eta-
tach" - w pracy i w domu. Sukce-
sem jest ju¿ umiejêtne po³¹czenie
aspiracji zawodowych, kompeten-
cji i fachowoœci z odpowiedzial-
noœci¹ za dom, czyli z podsta-
wow¹ rol¹, jak¹ kobieta pe³ni w
rodzinie jako ¿ona i matka.  W
innym wypadku sukces mo¿e siê
przerodziæ w pora¿kê, jeœli nawet
nie zawodow¹, to osobist¹.

Uzyskanie pe³nej harmonii
miêdzy realizacj¹ d¹¿eñ zawodo-
wych a ¿yciem rodzinnym jest
z³o¿one i trudne. Mo¿na je zreali-
zowaæ tylko przy wsparciu, apro-
bacie i zachêcie najbli¿szej rodzi-
ny. Mnie tak¹ harmoniê uda³o siê

Program konferencji "Czyn-
niki sukcesu i równoœci kobiet
w miejscu pracy" znajduje siê
na stronie 7 TŒD.

Do dyskusji na temat czynników decyduj¹cych o sukcesie zawodowym kobiet zaprosiliœmy panie, którym
uda³o siê pogodziæ karierê z ¿yciem rodzinnym.

uzyskaæ w³aœnie dziêki moim
najbli¿szym, ale te¿ przyjacio-
³om. Droga do prawdziwego

sukcesu i szczêœliwego ¿ycia
wiedzie bowiem równie¿ po-
przez przyjaŸñ. W moim przy-
padku w osi¹gniêciu obecnej po-
zycji zawodowej wyj¹tkow¹ rolê
odegrali przyjaciele z "Solidar-
noœci" - mojego zwi¹zku, moje-
go drugiego domu.

Odczuwam satysfakcjê, ¿e
mog³am pogodziæ pasjê zawo-
dow¹ i spo³eczn¹ - myœlê tu
przede wszystkim o  dzia³alno-
œci zwi¹zkowej, wymagaj¹cej
absolutnego zaanga¿owania w
pracê na rzecz innych ludzi, od-
dania siê im, podporz¹dkowania
im swojego czasu  i wszystkich
umiejêtnoœci zawodowych - z
udanym ¿yciem rodzinnym.

Jednak rodzina zawsze by³a
dla mnie na pierwszym miejscu.
A przecie¿ nie by³o ³atwo,
zw³aszcza gdy studiowa³am, a
dzieci by³y ma³e. Gdy koñczy-
³am jedne studia, rozpoczyna³am
nastêpne, zalicza³am kolejne
kursy, stale siê doskonal¹c i pod-
wy¿szaj¹c swoje kwalifikacje
zawodowe.
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W Szczecinie zosta³o podpisa-
ne porozumienie pomiêdzy
stron¹ rz¹dow¹, pracodawcami
a Krajow¹ Sekcj¹ Pogotowia
Ratunkowego NSZZ „Solidar-
noœæ” w sprawie wzrostu wy-
nagrodzeñ dla pracowników
ratownictwa medycznego.

Rozmowy na temat podwy¿ek
p³ac przedstawiciele KSPR NSZZ
"S" prowadzili w Ministerstwie
Zdrowia ju¿ od kilku tygodni. W
znowelizowanej ustawie o zmianie
systemu wynagrodzeñ w s³u¿bie
zdrowia nie zosta³o jednoznacznie
zapisane, ¿e podwy¿ki wynagro-

dzeñ obejmowaæ bêd¹ równie¿ pra-
cowników ratownictwa medyczne-
go.

W trakcie negocjacji zwi¹zkow-
cy argumentowali, ¿e ratownictwo
ma stabiln¹ pozycjê i wypracowuje
zyski z kontraktów, a œrodki prze-
widziane w bud¿ecie pañstwa na
potrzeby tej bran¿y s¹ niewystarcza-

j¹ce, przede wszystkim, dlatego, ¿e
nie uwzglêdniaj¹ 30 proc. podwy¿-
ki wynagrodzeñ dla pracowników.

- Trójstronne porozumienie p³a-
cowe to ogromny sukces "S", a za-
razem najw³aœciwszy prezent z oka-
zji Dnia Ratownictwa Medycznego
dla zatrudnionych w tej bran¿y - ko-
mentuje przewodnicz¹cy Sekcji
Jacek Szarek - Oni s¹ pierwszym
wysuniêtym ramieniem w s³u¿bie
zdrowia, odpowiedzialnie nie przy-
³¹czyli siê do strajku lekarzy i pie-
lêgniarek. Nie mo¿na ich pomijaæ
w sytuacji, gdy inne grupy zawo-
dowe s³u¿by zdrowia ustawowo
otrzymuj¹ podwy¿ki p³ac.

Zgodnie z podpisanym porozu-
mieniem, zadaniem wojewodów bê-
dzie wystêpowanie do strony rz¹-
dowej o zwiêkszenie œrodków fi-
nansowych przeznaczonych na pod-
wy¿ki wynagrodzeñ dla pracowni-
ków ratownictwa w 2008 roku.

B.G.

W przes³anym do prezesa
Kompanii Wêglowej liœcie
zwi¹zkowcy z Po³udniowego
Koncernu Wêglowego zawar-
li swoje oczekiwania, od re-
alizacji których uzale¿niaj¹
podpisanie umowy spo³ecz-
nej w sprawie w³¹czenia do
koncernu kopalni Boles³aw
Œmia³y.

W piœmie, podpisanym przez
wszystkie dzia³aj¹ce w PKW orga-
nizacje, zwi¹zkowcy domagaj¹ siê
uwzglêdniania w umowie przyzna-
nia pracownikom 15 proc. akcji
koncernu lub premii prywatyzacyj-
nej. Oczekuj¹ tak¿e wpisania do
umowy zapewnienia, ¿e w przypad-

ku niepowodzenia w³¹czania kopal-
ni do PKW proces ten zostanie cof-
niêty. Chc¹ te¿ porozumienia miê-
dzy PKW a Tauron Polska Energia
S.A. w sprawie gwarancji odbioru
wêgla i przysz³ych inwestycji w
PKW, a tak¿e proporcjonalnego dla
podmiotów skupionych w Tauron
Polska Energia (wytwórców paliwa,
energii, dystrybucji i sprzeda¿y)
podzia³u przysz³ego zysku grupy.
Grupa Tauron jest spó³k¹ - matk¹
dla PKW, w finalnym etapie przy-
³¹czania Boles³awa Œmia³ego do
PKW stanie siê te¿ akcjonariuszem
koncernu.

Zwi¹zkowcy domagaj¹ siê rów-
nie¿ od zarz¹du Kompanii przeka-
zania dokumentów zwi¹zanych z

Delegaci Walnego Zebrania De-
legatów Sekcji Krajowej Górnic-
twa Wêgla Kamiennego NSZZ
"Solidarnoœæ" zwracaj¹ siê do Pre-
zesa Rady Ministrów o podjêcie
przez rz¹d RP decyzji w sprawie
podwy¿szenia wskaŸnika wzrostu
wynagrodzeñ w sektorze przedsiê-
biorstw na rok 2007.

Sektor górnictwa wêgla ka-
miennego, który ma szczególny
udzia³ we wzroœcie gospodar-
czym jaki wystêpuje w naszym
kraju nie nad¹¿a za wzrostem
p³ac, który wystêpuje w innych
dzia³ach gospodarki.

Dalsza stagnacja p³ac w górnic-
twie spowoduje powa¿ne braki w

zatrudnieniu z powodu s³abn¹ce-
go zainteresowania prac¹ w gór-
nictwie z tytu³u niskich wynagro-
dzeñ.

Jako pracownicy sektora, któ-
ry zalicza siê do strategicznych
dzia³ów gospodarki, daj¹cego w
ostatnich latach powa¿ne wp³y-
wy bud¿etowe i gwarantuj¹cego
bezpieczeñstwo energetyczne
kraju domagamy siê w³aœciwego
traktowania w zakresie wynagro-
dzeñ.

Niezrealizowanie powy¿szego
stanowiska mo¿e doprowadziæ do
wybuchu niezadowolenia spo-
³ecznego.

Stanowisko nr 1
WZD SKGWK NSZZ   „Solidarnoœæ” w Ustroniu

WZD górniczej

„Solidarnoœci”

przy³¹czaniem kopalni. Chc¹ m. in.
otrzymaæ wyceny obu podmiotów,
wyceny kosztów po³¹czenia, wszel-
kie opinie prawne oraz informacje
na temat przysz³ego funkcjonowa-
nia Zak³adowego Uk³adu Zbioro-
wego Pracy, Zak³adowego Fundu-
szu Œwiadczeñ Socjalnych oraz
œwiadczeñ deputatowych.

Pismo skierowane zosta³o do pre-
zesa Kompanii Wêglowej Grzego-
rza Paw³aszka. Otrzymali je do
wiadomoœci m. in. minister skarbu
Wojciech Jasiñski, wiceminister
gospodarki Krzysztof Tchórzewski
oraz w³adze Tauron Energia Polska,
PKE., PKW i Wêglokoksu, a tak¿e
pos³owie z naszego regionu.

Wojciech Gumu³ka

Podwy¿ki p³ac

w ratownictwie

medycznym
Górnicza „Solidarnoœæ” ocze-
kuje od rz¹du podwy¿szenia
wskaŸnika wynagrodzeñ na
ten rok. Zwi¹zek ostrzega
przed wybuchem spo³ecznego
niezadowolenia, jeœli taka
decyzja nie zapadnie.

W stanowisku przyjêtym podczas
odbywaj¹cego siê w Ustroniu Wal-
nego Zebrania Delegatów Sekcji

Krajowej Górnictwa Wêgla Kamien-
nego NSZZ "Solidarnoœæ" zwi¹z-
kowcy podkreœlili, ¿e bran¿a nie na-
d¹¿a za wzrostem p³ac w innych sek-
torach. Grozi to spadkiem zaintere-
sowania zatrudnieniem w górnic-
twie, a tak¿e protestami.

W trakcie obrad w Ustroniu dele-
gaci jednog³oœnie przyjêli sprawoz-
danie z rocznej dzia³alnoœci w³adz
Sekcji. Jej przewodnicz¹cy Dominik
Kolorz wskaza³ na poprawê jakoœci
dialogu spo³ecznego od czasu objê-
cia nadzoru nad bran¿¹ górnicz¹
przez wiceministra gospodarki
Krzysztofa Tchórzewskiego. Pod-
kreœli³, ¿e jednym z najistotniejszych
wydarzeñ w okresie sprawozdaw-
czym by³o uchwalenie przez parla-
ment ustawy o funkcjonowaniu gór-
nictwa w latach 2008-2015 oraz
przyjêcie przez rz¹d strategii dla tego

sektora. Przypomnia³, ¿e w tworze-
niu obu dokumentów znaczn¹ rolê
odegra³a górnicza "S". Wiêkszoœæ jej
propozycji zosta³o zaakceptowanych
przez stronê rz¹dow¹.

- Po raz pierwszy rz¹dowy pro-
gram nie ogranicza wzrostu wskaŸ-
nika wynagrodzeñ, gdy tymczasem
wszystkie wczeœniejsze dokumenty
jednoznacznie wskazywa³y, ¿e spó³-
ki wêglowe nie mog¹ przekraczaæ

wskaŸnika wynagrodzeñ ustalonego
przez Komisjê Trójstronn¹ - powie-
dzia³ Dominik Kolorz. - Du¿ym suk-
cesem górniczej "S" jest równie¿
zagwarantowanie w Strategii pomo-
cy publicznej dla kopalñ na realiza-
cjê poprzednich programów restruk-
turyzacyjnych.

W czasie obrad delegaci przyjêli
stanowisko, w którym domagaj¹ siê
bezwzglêdnej realizacji, zarówno
"Strategii dla górnictwa", jak rów-
nie¿ ustawy o funkcjonowaniu bran-
¿y. Uczestnicy ustroñskich obrad
zwrócili siê tak¿e do rz¹du o kon-
sultowanie ze stron¹ spo³eczn¹ rz¹-
dowych projektów gospodarczych i
spo³ecznych, zamiast dotychczaso-
wej praktyki przedstawiania ich do
opiniowania. Jako przyk³ad podali
program "Polityka energetyczna Pol-
ski do 2030r". Za koniecznoœæ uznali

poszerzenie tego projektu o pominiê-
te w nim sprawy spo³eczne oraz o
kwestie dotycz¹ce pomocy dla gór-
nictwa wêgla kamiennego.

W innym ze stanowisk delegaci
SKGWK zaprotestowali przeciwko
tworzeniu strategii dla poszczegól-
nych spó³ek wêglowych bez udzia-
³u organizacji zwi¹zkowych. Wska-
zali, ¿e ich sytuacja jest na tyle ró¿-
na, ¿e wymaga indywidualnych roz-
wi¹zañ. - Pomijanie reprezentantów
strony spo³ecznej i próba wywiera-
nia w tej sprawie presji na pracow-
ników przekreœla mo¿liwoœci podej-
mowania dialogu - g³osi treœæ stano-
wiska.

W trakcie WZD górnicza "S" za-
apelowa³a te¿ o zmianê dotychcza-
sowych przepisów zak³adaj¹cych, ¿e
górnicy, którzy zamierzaj¹ skorzy-
staæ z emerytury górniczej powinni
odrobiæ wszystkie nieobecnoœci z
powodu choroby, maj¹ce miejsce po
1991 roku.

Goœæmi obrad byli wiceprzewod-
nicz¹cy Komisji Krajowej NSZZ "S"
Maciej Jankowski oraz szef Œl¹sko-
D¹browskiej "S" Piotr Duda. Obaj
w swoich wyst¹pieniach podkreœla-
li, ¿e od najsilniejszych bran¿ zale-
¿y zwi¹zkowa jednoœæ. Wskazywa-
li, ¿e SKGWK jest najwiêksz¹ sekcj¹
w "Solidarnoœci" i od jej postawy i
kondycji w du¿ej mierze zale¿y po-
zycja ca³ego Zwi¹zku.

Zwraca³ na to równie¿ uwagê Do-
minik Kolorz. - Proszê Was, byœmy
zachowywali siê tak jak na "Solidar-
noœæ" przysta³o, w imiê zasady "je-
den za wszystkich, wszyscy za jed-
nego" - mówi³ do delegatów, dziê-
kuj¹c im za ostatni rok wspó³pracy -
Bo solidarnoœæ na tym polega, by
jeden drugiemu pomaga³. Nigdy je-
den przeciwko drugiemu.

Beata Gajdziszewska

Zwi¹zkowcy z PKW chc¹

informacji i akcji

 Ratownicy medyczni dostan¹ 30-procentowe podwy¿ki

Od lewej Maciej Jankowski, Piotr Duda i szef Sekretariatu
Górnictwa i Energetyki Kazimierz Grajcarek
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Wizyta ministra zdrowia Zbignie-
wa Religi w Szpitalu im. B. Ha-
giera w Tarnowskich Górach nie
rozwi¹za³a trwaj¹cego od maja
konfliktu p³acowego w placówce.

Powodem wszczêtego przez zak³a-
dow¹ "Solidarnoœæ" ostrego sporu zbio-
rowego jest podpisanie przez dyrekcjê
szpitala tymczasowego porozumienia z
komitetem strajkowym lekarzy, na mocy
którego przez okres 3 miesiêcy wy¿szy
personel szpitala otrzymuje dodatek do
uposa¿enia zasadniczego w wys. od 1100
do 1600 z³, w zale¿noœci od specjalizacji
oraz sta¿u pracy. Dodatkowo lekarze wy-
walczyli sobie prawo do wynagrodzeñ
za okres strajku.

Elementem szanta¿u p³acowego by³o
z³o¿enie wypowiedzeñ stosunku pracy
przez 42 lekarzy. Na ¿¹dania zwi¹zkow-
ców o podwy¿ki wynagrodzeñ dla po-
zosta³ych grup zawodowych pracodaw-
ca niezmiennie odpowiada³, ¿e nie po-
siada œrodków finansowych. Dzia³ania
lekarzy doprowadzi³y do sk³ócenia za-
³ogi, która domaga siê sprawiedliwoœci
spo³ecznej. Zdaniem zatrudnionych w
szpitalu, nie mo¿e byæ tak, ¿e jedni otrzy-
muj¹ podwy¿ki, a drudzy nie.

W spotkaniu z ministrem zdrowia
Komisjê Zak³adow¹ "S" wsparli prze-

wodnicz¹ca Sekretariatu Ochrony Zdro-
wia NSZZ "S" Ewa Fica i jej zastêpca
Bogus³aw Gac. Adwersarzem zwi¹zko-
wych postulatów by³ starosta tarnogór-
ski Józef Korpak, reprezentuj¹cy organ
za³o¿ycielski szpitala.

W rozmowach zwi¹zkowcy podkre-
œlali, ¿e od trzech lat kontrakt szpitala pod-
pisany z NFZ ma tendencjê wzrostow¹.

Uznali, ¿e za obecn¹ katastrofaln¹ sytu-
acjê placówki nale¿y obarczaæ dyrekcjê
i jej organ za³o¿ycielski. Wskazali na z³e
zarz¹dzanie œrodkami finansowymi, nie-
kompetencjê i arogancjê.

- Przeprowadzone masówki po-
kaza³y, ¿e nie ma zgody za³ogi
na propozycje dyrekcji. W fa-
bryce panuje atmosfera ocze-
kiwania na znacz¹ce podwy¿ki
- mówi przewodnicz¹cy „Soli-
darnoœci” w General Motors w
Gliwicach S³awomir Ciebiera.

Zwi¹zkowcy szacuj¹, ¿e w masów-
kach zorganizowanych 10 i 11 paŸdzier-
nika wziê³o udzia³ 2000 pracowników.

W gliwickim Oplu trwa spór zbioro-
wy. Zwi¹zki zawodowe domagaj¹ siê 1
tys. z³ podwy¿ki. Zarz¹d argumentuje,
¿e nie ma œrodków na wzrost wynagro-
dzeñ. Proponuje 500 z³ brutto dla ka¿de-
go pracownika, wyp³acane obok wyna-
grodzenia zasadniczego w formie comie-
siêcznej premii.

- Kondycja zak³adu jest bardzo dobra.
Po przyznaniu podwy¿ek w wysokoœci
1 tys. z³ fabryka w dalszym ci¹gu bêdzie
konkurencyjna - dodaje Ciebiera.

Jeœli do œrody, 17 paŸdziernika
zarz¹d spó³ki Odlew-Rem nie
wyp³aci pracownikom wrze-
œniowych premii w wysokoœci
œrednio 250 z³ oraz nie stworzy
warunków umo¿liwiaj¹cych za-
³odze wykonywanie zadañ pre-
miowych, to w spó³ce rozpocz-
nie siê spór zbiorowy.

Odlew-Rem od ok. 30 miesiêcy -
czyli dwu i pó³ roku! - nie osi¹ga pla-
nowanych wyników finansowych. W
efekcie dochodzi tam do potr¹cania
premii pracowniczych. Nie pomog³y
apele organizacji zwi¹zkowych o stwo-

W niedzielnych wyborach o mandat poselski ubiega siê Adam
Myrta - d³ugoletni przewodnicz¹cy „Solidarnoœci” Air Products
(wczeœniej BOC Gazy), od roku cz³onek Zarz¹du Regionu Œl¹-
sko-D¹browskiej „Solidarnoœci”. Adam Myrta ma 41 lat, razem
z ¿on¹ i córk¹ mieszka w Siewierzu. Jako pose³ zapowiada
walkê o pañstwo przyjazne pracownikom, w którym rozwój go-
spodarczy jest Ÿród³em poprawy warunków ¿ycia wszystkich
pracuj¹cych i ich rodzin a metod¹ rozwi¹zywania problemów
spo³ecznych i gospodarczych jest dialog spo³eczny.
Lista nr 6 (Pis), pozycja 7, okrêg nr 32 (Sosnowiec)

21 paŸdziernika odbêd¹ siê wy-
bory do Sejmu RP. Prawem i obo-
wi¹zkiem ka¿dego doros³ego Po-
laka jest udzia³ w akcie g³osowa-
nia. To od nas samych zale¿y, czy
w³adzê przez najbli¿sze cztery lata
sprawowaæ bêd¹ ludzie, którym
zale¿y na dobru kraju i obywateli,
czy te¿ karierowicze za nic maj¹cy
spo³eczeñstwo, dbaj¹cy wy³¹cznie
o swój w³asny interes lub d¹¿¹cy
do w³adzy tylko dlatego, aby za-
spokoiæ swoj¹ ambicjê i pró¿noœæ.
Niestety nie tylko na polskiej sce-
nie politycznej takich ludzi nie bra-
kuje.

Dlatego ka¿dy, kto chce dokonaæ
œwiadomego i odpowiedzialnego
wyboru powinien w okresie kam-
panii wyborczej dobrze ws³uchaæ
siê w g³osy kandyduj¹cych polity-
ków. S³uchaæ i czytaæ ich wypowie-
dzi, porównywaæ wyborcze obiet-
nice z ich dotychczasowym postê-
powaniem, wyci¹gaæ wnioski. Tyl-
ko w ten sposób bêdziemy mogli
dokonaæ w³aœciwego wyboru.

NSZZ "Solidarnoœæ" od momen-
tu swojego powstania pe³ni³ do-
nios³¹ rolê polityczn¹. Bêd¹c
przede wszystkim zwi¹zkiem za-
wodowym, doprowadzi³ do nie-
zwyk³ych i wydawa³oby siê nie-
mo¿liwych zmian politycznych -
nie tylko w Polsce, ale w niemal
wszystkich krajach Europy œrodko-
wo wschodniej.

W pewnym momencie nasze za-
anga¿owanie w politykê doprowa-
dzi³o do sytuacji, w której zaufa-
nie do NSZZ "Solidarnoœæ" jako
zwi¹zku zawodowego zaczê³o spa-
daæ. Na szczêœcie dokonaliœmy
w³aœciwej analizy sytuacji i posta-
nowiliœmy odst¹piæ od czynnego
uprawiania polityki w zwi¹zku.
Ostatnio publikowane sonda¿e
wskazuj¹, ¿e obraliœmy w³aœciw¹
drogê, zaufanie do NSZZ "Solidar-
noœæ" wynosi ponad 32 % i jest
najwy¿sze od blisko 10 lat.

Nie oznacza to, ¿e ka¿dy z cz³on-
ków zwi¹zku nie ma swoich pogl¹-
dów politycznych. Wprost prze-
ciwnie, liczne badania wœród cz³on-
ków NSZZ "Solidarnoœæ" wykaza-
³y, ¿e wiêkszoœæ z nas posiada swo-
je preferencje polityczne, wykaza-
³y one równie¿, ¿e s¹ wœród nas
zwolennicy ró¿nych opcji politycz-
nych.

W tej sytuacji Terenowa Sekcja
Gliwic i Powiatu Gliwickiego
NSZZ "Solidarnoœæ" nie anga¿uj¹c
siê bezpoœrednio w kampaniê wy-
borcz¹ ¿adnej partii politycznej i
nie wskazuj¹c, na któr¹ z nich na-
le¿y g³osowaæ apeluje do cz³onków
NSZZ "Solidarnoœæ" o liczny
udzia³ w wyborach.

Zarz¹d Terenowej Sekcji

NSZZ "Solidarnoœæ" Gliwic

i Powiatu Gliwickiego

Stanowisko

Terenowej Sekcji Gliwic i Powiatu Gliwickiego

w sprawie wyborów do Sejmu 21.10.2007 r.

Gliwice, dnia 10.10.2007 r.

W Oplu nie ma zgody

na propozycje dyrekcji
Zwi¹zkowcy podkreœlaj¹, ¿e godna

podwy¿ka powinna odzwierciedlaæ ja-
koœæ, wydajnoœæ i zaanga¿owanie pra-
cowników, zatrzymaæ ich w zak³adzie i
zrekompensowaæ inflacjê.

- Niedopuszczalne s¹ praktyki zastra-
szania za³ogi przeniesieniem produkcji
na Wschód . Przed nami kolejna tura
negocjacji. Albo podpiszemy protokó³
rozbie¿noœci, albo dojdzie do mediacji,
a w ostatecznoœci do strajku - mówi S³a-
womir Ciebiera.     Agnieszka Konieczny

31 paŸdziernika koñczy siê okres wy-
powiedzeñ z³o¿onych przez lekarzy, gdy
tymczasem dyrekcja szpitala rozpoczyna
proces kontraktowania us³ug medycznych
przez NFZ na 2008 rok. Zgodnie z wy-
mogami NFZ, jeœli pracodawca nie przed-
stawi harmonogramu pracy personelu, to
us³ugi nie mog¹ byæ zakontraktowane.

- Uwa¿amy ¿e dzia³ania lekarzy zmie-
rzaj¹ do tego, by szpital zosta³ zlikwido-
wany - stwierdza przewodnicz¹cy zak³a-
dowej "S" Jacek Szarek. - Starosta tar-
nogórski oznajmi³, ¿e szpital powinien
zostaæ sprywatyzowany lub  rozpocz¹æ
funkcjonowanie jako spó³ka pracowni-
cza. Ale, przy 20 mln zad³u¿enia i 80 mln
potrzebnych na dostosowanie placówki
do ustawy sanepidowskiej, absurdem jest
tworzenie jakiejkolwiek spó³ki.

W dniu oddawania TŒD do druku w
szpitalu zaplanowane zosta³y kolejne
negocjacje p³acowe. O ich efektach po-
informujemy w kolejnym numerze ga-
zety. Z informacji uzyskanych przez za-
³ogê wynika, ¿e dyrekcja zamierza za-
proponowaæ lekarzom 1000 z³ podwy¿-
ki do pensji zasadniczej i 112 proc. do-
datków, a pozosta³ym pracownikom po
100 z³, pod warunkiem, ¿e zrezygnuj¹
ze wszystkich dodatków kodeksowych.
Zwi¹zkowcy na takie podwy¿ki nie chc¹
siê zgodziæ.        Beata Gajdziszewska

Spór w tarnogórskim

szpitalu trwa

rzenie przez zarz¹d warunków umo¿-
liwiaj¹cych spó³ce wykonanie zadañ
premiowych. Takich kroków jednak
nie podjêto, a sytuacja pracowników
siê pogorszy³a - za wrzesieñ premii w
ogóle nie wyp³acono.

- Brak reakcji zarz¹du spó³ki na po-
jawiaj¹cy siê od miesiêcy problem do-
prowadzi³ do znacznego obni¿enia wy-
nagrodzeñ pracowników - mówi Wi-
told Siewek, przewodnicz¹cy "Soli-
darnoœci" Odlewni ̄ eliwa w Zawier-
ciu. - Tymczasem prawid³owe zarz¹-
dzanie spó³k¹ nie powinno polegaæ na
tworzeniu zaplanowanego zysku kosz-
tem p³ac za³ogi.

Zwi¹zkowcy podkreœlaj¹, ¿e za z³¹
organizacjê pracy nie mog¹ odpowia-
daæ finansowo pracownicy, którzy na
tê organizacjê nie maj¹ wp³ywu. Jeœli
ustala siê nierealne wymogi przyzna-
wania premii, to staje siê ona fikcj¹.
Równie dobrze mo¿na obiecaæ pra-
cownikom po tysi¹c z³otych, jak pre-
zes trafi szóstkê w totka.

Taka "wirtualna" premia w prakty-
ce oznacza zmniejszenie p³ac w Od-
lew-Remie, a na takie praktyki zgo-
dy "Solidarnoœci" nigdy nie by³o i nie
bêdzie.

(zaw)

Odlew-Rem walczy o premie

 - Nie zgadzamy siê
na prywatyzacjê szpitala

- mówi Jacek Szarek
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- Nie ma solidarnoœci bez mi-
³oœci - takie s³owa wypowie-
dzia³ Jan Pawe³ II, 5 czerwca
1999 roku. Pos³u¿y³y one za
motto albumu wydawnictwa
Bia³y Kruk.

Album zawiera s³owa Jana Paw³a
II, wypowiadane na temat ruchu
zwi¹zkowego i kierowane do zwi¹z-
kowców. S¹ tam te¿ dokumentalne
zdjêcia Arturo Mari, papieskiego
fotografa, dzieñ po dniu, rok po roku
utrwalaj¹cego dzie³o Papie¿a, w tym
jego zaanga¿owanie w walkê o "So-
lidarnoœæ". Ju¿ sama ok³adka albu-
mu przedstawia Jana Paw³a II, który
wraz z w³oskimi robotnikami z za-
k³adów metalurgicznych ogl¹da
spust surówki.

W albumie oprócz zdjêæ znalaz³o
siê ponad sto tekstów Papie¿a. S¹

wœród nich telegramy,
które Ojciec Œwiêty wy-
sy³a³ do naszego pryma-
sa czy do ludzi za gra-
nic¹, mog¹cych pomóc
polskiej sprawie.

Koszt albumu to 49 z³
- ale uwaga, to specjalna
oferta wy³¹cznie dla ko-
misji "Solidarnoœci". W
normalnej sprzeda¿y
kosztuje on 88 z³. Za 49
z³ mo¿na te¿ kupiæ inny
album tego wydawnic-
twa: "Ksi¹dz Jerzy Popie-
³uszko. S³uga Bo¿y, pa-
triota, mêczennik 1947-
1984". Zamówienia mo¿-
na sk³adaæ telefonicznie,
faksem, mailem lub poczt¹ - Bia³y
Kruk sp. z o.o., ul. Szwedzka 38, 30-
324 Kraków, tel./faks 012 260 32 40,

Wyj¹tkowy papieski album

www.bialykruk.pl, handlowy@bia-
lykruk.pl.
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Rada Sekcji Krajowej Pracow-
ników Skarbowych odwo³a³a
manifestacje, po tym jak w bu-
d¿ecie pañstwa uwzglêdniono
œrodki na ich podwy¿ki.

We wtorek 9 paŸdziernika dosz³o do
spotkania podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Finansów Mariana Banasia,
który jest te¿ szefem S³u¿by Celnej, z
Tomaszem Ludwiñskim przewodni-Interwencja przewodnicz¹cego

Rady Miejskiej w Mys³owicach
Bernarda Pastuszki doprowa-
dzi³a do tymczasowego zawie-
szenia broni w konflikcie pomiê-
dzy Ko³em Emerytów i Renci-
stów NSZZ „Solidarnoœæ” KWK
„Weso³a” a mys³owickim Przed-
siêbiorstwem Us³ugowo-Han-
dlowym „Derrata”.

W 1990 roku solidarnoœciowi eme-
ryci z "Weso³ej" otrzymali od kopalni
pomieszczenia w budynku stanowi¹-
cym wówczas jej w³asnoœæ. Przed 15
laty kopalnia pozby³a siê nieruchomo-
œci na rzecz firmy "Derrata". W miê-
dzyczasie emeryci, z finansow¹ po-
moc¹ kopalni oraz zak³adowej "S",
wyremontowali przekazane im zanie-
dbane pomieszczenia: pokój biurowy

i kuchniê o powierzchni ok. 20 m kw.
oraz wiêksz¹ salê, w której kiedyœ or-
ganizowane by³y dyskoteki.

Na pocz¹tku wrzeœnia br. otrzymali
pismo od w³aœciciela "Derraty", w któ-
rym zostali poinformowani, ¿e zajmo-
wany przez nich lokal bêdzie im ode-
brany. Jego protokolarne przejêcie za-
planowane zosta³o na 2 paŸdziernika.
W tym dniu emeryci licznie stawili siê
w swojej siedzibie. Zapowiadali, ¿e nie
opuszcz¹ zajmowanego od lat lokalu.
Nerwow¹ atmosferê stara³ siê uspokoiæ
Bernard Pastuszka, do którego senio-

rzy Zwi¹zku zwrócili siê z proœb¹ o
interwencjê.

- Ta wojna jest niepotrzebna - t³u-
maczy³ stronom konfliktu. - Proszê
spróbowaæ poszukaæ jakiegoœ z³otego
œrodka. Jestem zorientowany, za jak¹
cenê "Derrata" kupi³a przed laty od
kopalni tê nieruchomoœæ. Dlatego
uwa¿am, ¿e najrozs¹dniej by³oby, gdy-
by w³aœciciel zaprzesta³ walki o tak
maleñki lokal, a tym samym umo¿li-
wi³ zwi¹zkowym emerytom prowa-
dzenie dalszej dzia³alnoœci.

Przedstawiciel firmy próbowa³ jesz-
cze t³umaczyæ, ¿e nieruchomoœæ gra-
niczy ze szko³¹, która wynajmuje bu-
dynek od "Derraty". Do emeryckiej
siedziby prowadz¹ dwa wejœcia. Dro-
ga do jednego z nich wiedzie przez
posesjê szko³y. Okaza³o siê, ¿e korzy-
stanie przez emerytów z tylnego wej-

œcia powoduje niema³¹ uci¹¿liwoœæ.
Ten problem przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej równie¿ rozwi¹za³ b³y-
skwicznie.

- Od dziœ emeryci bêd¹ wchodziæ
do swojej siedziby tylko wejœciem od
ulicy - zdecydowa³. - Mam nadziejê,
¿e w³aœciciel firmy "Derrata" rozwa-
¿y moje sugestie i podejmie rozs¹dn¹
decyzjê w sprawie siedziby zajmowa-
nej przez emerytów. Póki co w kon-
flikcie emeryci z "Weso³ej" - "Derra-
ta" trwa zawieszenie broni.

Beata Gajdziszewska

Emeryci nie chc¹

oddaæ swojej siedziby

Prezydium Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarnoœæ” zwróci³o
siê do rz¹du Jaros³awa Kaczyñ-
skiego o wsparcie dzia³añ
Zwi¹zku i Europejskiej Konfe-
deracji Zwi¹zków Zawodowych
na rzecz nadania Karcie Praw
Podstawowych Unii Europej-
skiej mocy prawnie wi¹¿¹cej.

W ubieg³ym tygodniu rz¹d og³osi³,
¿e zdecydowa³ siê na przy³¹czenie do
tzw. protoko³u brytyjskiego, na mocy
którego Karta Praw Podstawowych
bêdzie mia³a ograniczone zastosowa-
nie w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Wy-
³¹czenia wynikaj¹ce z protoko³u bry-

tyjskiego dotycz¹ rozdzia³u pod tytu-
³em "Solidarnoœæ" i odnosz¹ siê do
praw pracowniczych i zwi¹zkowych.

Karta ma kluczowe znaczenie dla
ruchu zwi¹zkowego w Europie i w
Polsce. Jej w³¹czenie do Traktatu spo-
woduje, ¿e w sprawach le¿¹cych w
kompetencjach instytucji europejskich
musz¹ byæ stosowane wynikaj¹ce z
niej przepisy. Dotycz¹ one przede
wszystkim: zakazu pracy przymuso-
wej, wolnoœci stowarzyszania siê w
zwi¹zki zawodowe, prawa do podej-
mowania pracy, prawa pracowników
do informacji, konsultacji i rokowañ
zbiorowych.

Dzia³ Informacji KK

„S” chce Karty

Praw Podstawowych

Czes³aw Miarka prezentuje protokó³ z odmow¹ przekazania lokalu

cz¹cym RSK Pracowników Skarbo-
wych NSZZ "S". W spotkaniu wziêli
udzia³ równie¿ przedstawiciele Depar-
tamentu Administracji Podatkowej oraz
cz³onkowie prezydium Rady Sekcji
Krajowej NSZZ "S".

Zgodnie z informacjami przekazany-
mi podczas spotkania minister finansów
Zyta Gilowska przeznaczy³a dodatko-
wo 205 mln z³ na podwy¿szenie upo-
sa¿eñ i wynagrodzeñ tej bran¿y. Oby-

Zapraszamy do udzia³u w V
Turnieju w Pi³ce No¿ne Halo-
wej im. Kazimierza Zachnika.

Uczestniczyæ w nim mog¹ dru-
¿yny z komisji zak³adowych  z na-
szego regionu. W ich sk³adach
mog¹ pojawiæ siê oczywiœcie wy-
³¹cznie pi³karze - amatorzy nale¿¹-
cy do "Solidarnoœci". Turniej bê-
dzie rozgrywany systemem grupo-
wo-pucharowym. Mecze trwaæ
bêd¹ 15 lub 20 minut (w zale¿no-

Pi³karze - zwi¹zkowcy poszukiwani

œci od liczby zg³oszonych dru¿yn).
Od ka¿dej z dru¿yn pobierane bêdzie
wpisowe w wysokoœci 100 z³.

Zg³oszenia dru¿yn przyjmowa-
ne bêd¹ do 18 paŸdziernika pod nu-
merami telefonów 032 253 73 73

(Zarz¹d Regionu) i 0501
598 421 - kol. Piotr Miœ z
KZ NSZZ "S" ZG Sobie-
ski. On te¿ udziela dodat-
kowych informacji na te-
mat turnieju. 19 paŸdzier-
nika w siedzibie Zarz¹du
Regionu odbêdzie siê spo-
tkanie organizacyjne przed
turniejem.

Podwy¿ki dla pracowników skarbowych

dwie podwy¿ki oznaczaj¹ wzrost wy-
nagrodzeñ od 1 stycznia 2008 r. o po-
nad 9 proc. dla wszystkich pracowni-
ków administracji podatkowej i pracow-
ników S³u¿by Celnej. Te zapewnienia
spowodowa³y, ¿e Rada Sekcji Krajo-
wej Pracowników Skarbowych odwo-
³a³a zaplanowan¹ na 16 paŸdziernika
manifestacjê przed Kancelari¹ Premie-
ra Rady Ministrów.

Dzia³ Informacji KK

Ustawione pod filarem hali
fabrycznej biurko i s¹siadu-
j¹ca z nim szafa pancerna, tak
wygl¹da siedziba licz¹cej po-
nad stu zwi¹zkowców „Soli-
darnoœci” Electrolux Poland
w Siewierzu.

W ubieg³ym tygodniu okaza³o siê,
¿e wokó³ tych mebli praktycznie nie
ma ju¿ miejsca dla zwi¹zkowców.
Dostêp do biurka ograniczaj¹ bo-
wiem ustawione piêtrowo bêbny do
suszarek (to sztandarowy wyrób sie-
wierskiej fabryki) oraz metalowe ko-
sze z czêœciami niezbêdnymi do pro-

dukcji. Jedne i drugie ustawione doœæ
chaotycznie, ale skutecznie utrudnia-
j¹ce przejœcie. Zw³aszcza, ¿e podczas
zamieniania zwi¹zkowej "siedziby"
w magazyn - nazwijmy to przy oka-
zji - przewrócono tablice informacyj-
ne "Solidarnoœci".

- To z³oœliwe utrudniania zak³ado-
wej organizacji funkcjonowania, wrêcz
próba sparali¿owania jej dzia³alnoœci.
S³owem skandal - mówi Ma³gorzata
Benc, szefowa Biura Terenowego Œl¹-
sko-D¹browskiej "Solidarnoœci" w Za-
wierciu. - I do takiej sytuacji dochodzi
w szwedzkim koncernie, podkreœlaj¹-
cym koniecznoœæ partnerskiego trak-

towania za³ogi. Ciekawe, jak szwedz-
kie standardy maj¹ siê do przewraca-
nia zwi¹zkowych tablic, czy zostawia-
nia piêciocentymetrowego przejœcia
ko³o biurka?

Specjaliœci siewierskiego Elec-
troluksa od logistyki jednoczeœnie
przebudowali nieco Dariuszowi
Bednarzowi, przewodnicz¹cemu
zak³adowej "Solidarnoœci" miejsce
pracy - krzes³o przesunêli pod drzwi
szafy, a przed biurkiem po³o¿yli
przewrócon¹ tablicê informacyjn¹. I
w ten sposób ani szafy, ani po³owy
szuflad biurka nie da³o siê otworzyæ.

(zaw)

Zablokowana komisja
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Rusza ogólnopolska Akcja Cer-
tyfikacyjna Firma Przyjazna Pra-
cownikom. Jest to pocz¹tek cy-
klicznej akcji organizowanej przez
Komisjê Krajow¹ NSZZ „Solidar-
noœæ” maj¹cej na celu promowa-
nie dobrych praktyk w zak³adach
pracy w Polsce. Patronat nad
konkursem obj¹³ prezydent Lech
Kaczyñski.

W ramach akcji "Polska przyjazna pra-
cownikom" Komisja Krajowa NSZZ
"Solidarnoœæ" organizuje konkurs, w któ-
rym przyznawane bêd¹ certyfikaty dla
zak³adów pracy, które realizuj¹ za³o¿e-
nia prowadzonej kampanii. Do konkur-
su mog¹ byæ zg³oszone wszystkie zak³a-
dy pracy, które swoimi dzia³aniami wpi-
suj¹ siê w wartoœci propagowane prze
NSZZ "Solidarnoœæ". Chodzi g³ównie o
stosowanie formy sta³ego zatrudnienia,
przestrzeganie prawa i standardów pra-
cy oraz zapewnianie pracownikom mo¿-
liwoœci do zrzeszania siê w zwi¹zki za-
wodowe.

Zg³oszenia do akcji certyfikacyjnej
mo¿e dokonaæ organizacja zak³adowa
NSZZ "S" dzia³aj¹ca w zak³adzie pracy.
Swoj¹ kandydaturê, przy poparciu orga-
nizacji zwi¹zkowej, mo¿e te¿ zg³osiæ za-
rz¹d przedsiêbiorstwa.

- Nale¿y podkreœliæ, ¿e Akcja Certyfi-
kacyjna jest organizowana przez zwi¹z-
ki zawodowe. Certyfikat bêdzie wyra-
zem ich uznania dla swoich pracodaw-
ców - mówi Janusz Œniadek, przewod-
nicz¹cy Komisji Krajowej NSZZ "Soli-
darnoœæ". - Jesteœmy dalecy od organi-
zowania kolejnych, ma³o znacz¹cych dla
pracowników konkursów, w których
organizacje pracodawców przyznaj¹
nagrody pracodawcom. Dlatego te¿ li-
czymy na du¿y odzew. Chcemy poka-
zaæ, ¿e interesy przedsiêbiorstwa i inte-
resy pracowników s¹ zbie¿ne. Wystar-

czy tylko odpowiednio prowadziæ dia-
log pomiêdzy przedstawicielami zarz¹-
dów przedsiêbiorstw i za³ogi. Chcemy
dowieœæ, ¿e nie jest to tylko piêkna idea.
Takie zak³ady istniej¹ i œwietnie prospe-
ruj¹. Trzeba to pokazaæ.

Wszystkie zg³oszenia rozpatrywane
bêd¹ przez Komisjê Certyfikacyjn¹, w
sk³ad, której wejd¹ przedstawiciel Pre-
zydenta RP, G³ówny Inspektor Pracy,
przewodnicz¹cy Rady Ochrony Pracy
przy Sejmie RP oraz cz³onkowie Komi-
sji Krajowej NSZZ "Solidarnoœæ". Ko-
misja powo³ana zostanie przez Przewod-
nicz¹cego KK NSZZ "Solidarnoœæ".

Ankiety zg³oszeniowe rozpatrywane
bêd¹ w systemie punktowym. Liczba
uzyskanych przez poszczególnych pra-
codawców punktów zale¿eæ bêdzie od
spe³nienia kilku podstawowych kryte-
riów. Pierwszym z nich bêdzie liczba
osób zatrudnionych w danym zak³adzie
pracy na czas nieokreœlony. Kolejnym
kryterium jest stopieñ uzwi¹zkowienia.
Nastêpnym elementem maj¹cym wp³yw
na ocenê zak³adu pracy jest informacja,
czy funkcjonuje w nim uk³ad zbiorowy,
Rada Pracowników. Szczegó³y dotycz¹-
ce regulaminu konkursu oraz ankiety
zg³oszeniowe dostêpne s¹ na stronie in-
ternetowej NSZZ "Solidarnoœæ"
www.solidarnosc.org.pl.

Certyfikat otrzymaj¹ wszystkie zak³a-
dy pracy, które spe³ni³y warunki wymie-
nione w ankietach zg³oszeniowych. Ko-
misja Certyfikacyjna mo¿e przyznaæ
równie¿ osobne wyró¿nienia firmom,
które nie tylko realizuj¹ postulaty akcji
"Polska Przyjazna Pracownikom", ale
tak¿e w sposób szczególny dbaj¹ o swo-
ich pracowników

Zg³oszenia do pierwszej edycji akcji
przyjmowane bêd¹ do 2 listopada. Wy-
niki akcji og³oszone zostan¹ 12 listopa-
da 2007.

Dzia³ Informacji KK

NSZZ "Solidarnoœæ" i nie-
miecki zwi¹zek zawodowy
Ver.di od prawie dziesiêciu lat
przeprowadzaj¹ wspólne ak-
cje na rzecz poprawy warun-
ków pracy, p³acy i bezpie-
czeñstwa kierowców.

Tak jest i w tym roku. Od 15 paŸ-
dziernika w Œwiecku na terenie
przejœcia granicznego przedstawi-
ciele Zwi¹zków Zawodowych
Miêdzynarodowej Federacji Pra-
cowników Transportu (ITF) orga-
nizuj¹ tydzieñ akcji dla pracowni-
ków sektora transportowego. Bêd¹
zachêcaæ kierowców do zapisania
siê do zwi¹zku zawodowego i
wspólnej obrony prawa do zgod-

nej z przepisami i zasadami bez-
pieczeñstwa pracy.

- Bran¿a transportowa prze¿ywa
boom i poszukiwani s¹ kierowcy
zawodowi. Jest to zawód, który
wymaga odpowiedzialnoœci, punk-
tualnoœci, elastycznoœci i mobilno-
œci. Kierowcy, którzy codziennie
transportuj¹ towary o milionowej
wartoœci otrzymuj¹ wynagrodzenie
i pracuj¹ w warunkach, które nie
odpowiadaj¹ ponoszonej przez
nich odpowiedzialnoœci. Czêsto
pracuj¹ na granicy wytrzyma³oœci
fizycznej i psychicznej, aby dotrzy-
maæ terminów - mówi Tadeusz
Kucharski z Miêdzyzak³adowej
Organizacji Kierowców Zawodo-
wych NSZZ "S"

Szukamy Firmy

Przyjaznej Pracownikom

W Polsce w transporcie zatrud-
nionych jest oko³o 70 tys. kierow-
ców, z czego 9 tys. to samodzielne
firmy. Zdaniem przedstawicieli "S"
transportowców, powszechne jest
fa³szowanie tachografów i ³amanie
przepisów zwi¹zanych z czasem
pracy kierowców. Dlatego zwi¹z-
ki zawodowe zdecydowa³y siê na
bli¿sz¹ wspó³pracê w ramach sieci
miêdzynarodowej. Cz³onkowie
zwi¹zków wywodz¹cych siê z
oœmiu krajów europy chc¹ skoor-
dynowaæ dzia³ania w celu polep-
szenia warunków pracy, zwiêksze-
nia bezpieczeñstwa pracy na dro-
gach i wzrostu p³ac w transporcie.

Dzia³ Informacji KK

Kolejny pracodawca z bran¿y
ochrony zdecydowa³ siê na
wspó³pracê z NSZZ "Solidar-
noœæ".

T¹ firm¹ jest Impel. W zesz³ym tygo-
dniu we Wroc³awiu przedstawiciele "S"
i oraz zarz¹du tej spó³ki podpisali po-
rozumienie, umo¿liwiaj¹ce przedstawi-
cielom Zwi¹zku spotkania z nowymi
pracownikami Impela.

Impel zapewnia, ¿e szanuje prawo pra-
cowników do organizowania siê w zwi¹-

Akcja nakierowana na kierowców

zek zawodowy, dlatego we wszystkich
spó³kach nale¿¹cych do grupy przedsta-
wiciele "S" bêd¹ mogli spotykaæ siê z
nowymi pracownikami. Do koñca listo-
pada te zasady bêd¹ obowi¹zywa³y w
Warszawie, od grudnia w kolejnych mia-
stach. W dalszym okresie w zale¿noœci
od potrzeb Zwi¹zku, kolejne miasta bêd¹
obejmowane podobnymi zasadami. Do-
datkowo Impel zobowi¹za³ siê do wspó³-
pracy z NSZZ "S" dotycz¹cej stopnio-
wej poprawy p³ac pracowników.

Dzia³ Informacji KK

Impel chce dialogu

z pracownikami
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Znalezione

www sieci

W karykaturze

s³ów
Aleksander K. w Szczecinie
Mia³ przysporzyæ lewicy

bezcenne procenty,

uzbiera³ sobie promil,

bo znowu by³ wciêty.

Prosto z magla RP
Szef naczelnego magla RP przekaza³ nam

(po znajomoœci) kilka informacji

***

To nieprawda, ¿e Aleksander K

ma problemy z alkoholem!

On po prostu pije,

¿e lewicy znowu "nie wysz³o".

***

To kaczka dziennikarska!!!

Pan Waldemar P.

Nie otrzyma nominacji na Marsza³ka

Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych.

***

Plotka! Dementujemy wiadomoœæ, jakoby

W³oszczowa by³a geograficznym œrodkiem

(pêpkiem) Europy.

***

"Twarz" lewicy

Twarzy lewicy jest nijaka

- Pó³ "narcyza", pó³ pijaka...    PK


