
Nr 43/2007 • Katowice, 31 paŸdziernika 2007 r. ISSN 1732-3940
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Pi³karze-zwi¹zkowcy z ZG Sobieski wci¹¿ bezkonkurencyjni w Œl¹sko-D¹browskiej
„Solidarnoœci”. Po raz czwarty z rzêdu zwyciê¿yli w Turnieju w Halowej Pi³ce No¿nej
im. Kazimierza Zachnika.

Znów victoria Sobieskiego

Musimy siê wspieraæ

- nie konkurowaæ
Czy kobiety i mê¿czyŸni s¹
w pracy traktowani równo
i jak byæ profesjonalistk¹ -
to tylko niektóre zagadnie-
nia, poruszane podczas
konferencji „Czynniki suk-
cesu i równoœci kobiet w
miejscu pracy”. Jej organi-
zatorem by³a Œl¹sko-D¹-
browska „S”.

Czytaj na stronie 3

Hañba
 w koncernie Faurecia

Oko³o tysi¹ca zwi¹z-
kowców z "Solidar-
noœci" manifestowa³o
w Grójcu przeciwko
³amaniu praw pra-
cowniczych i zwi¹z-
kowych przez kon-
cern Faurecia. Jak
zwykle w takiej akcji

nie zabrak³o cz³onków Œl¹sko-D¹browskiej "Solidarnoœci".
Wraz z kolegami z innych regionów protestowali przeciw-
ko zwolnieniu w lipcu piêciu za³o¿ycieli tamtejszej "Soli-
darnoœci".                                              Czytaj na stronie 5

Czy w szpitalu
bêdzie strajk?

- Czy jesteœ za przyst¹pie-
niem do bezterminowego
strajku, w zwi¹zku z nieza-
dowalaj¹cymi podwy¿kami
wynagrodzeñ zapropono-
wanymi przez pracodawcê?
- na takie pytanie odpowia-
dali w referendum pracow-
nicy Wielospecjalistyczne-
go Szpitala Powiatowego
im. B. Hagiera w Tarnow-
skich Górach.

Czytaj na stronie 5
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Krótko Liczba tygodnia...

Napisano

Wieœci
z Biur Terenowych ZR

500 mln z³...
... prawie tyle chc¹ zainwestowaæ w Katowickiej Specjalnej Strefie Eko-

nomicznej (KSSE) czterej nowi inwestorzy, którzy zdecydowali o lokali-
zacji tu swoich zak³adów. Pracê znajdzie w sumie ponad 600 osób.

Najwiêcej zainwestuje grupa Kronospan Holdings Limited z siedzib¹
na Cyprze. Fabryki w KSSE zbuduj¹ dwie nale¿¹ce do niej spó³ki - Kro-
nospan oraz Malta-Decor. Obie zajmuj¹ siê m.in. produkcj¹ wyrobów z
drewna - p³yt, paneli, listew, opakowañ itp. Kronospan do koñca 2012
roku zatrudni co najmniej 200 osób i wyda na inwestycjê co najmniej
62,4 mln euro. Malta-Decor ma zainwestowaæ co najmniej 50 mln euro i
przed koñcem 2010 roku stworzyæ co najmniej 100 nowych miejsc pracy.

Na ponad 3,5-hektarowej dzia³ce w D¹browie Górniczej zainwestuje
spó³ka Korea Fuel-Tech Poland. W pierwszej fazie dzia³alnoœci inwe-
stor planuje rozpoczêcie produkcji plastikowych czêœci motoryzacyj-
nych, g³ównie dla fabryki Hyundai'a w Czechach i Kia na S³owacji. W
kolejnej fazie spó³ka chce poszerzyæ ofertê o plastikowe komponenty
do artyku³ów elektronicznych oraz gospodarstwa domowego. Przedsiê-
wziêcie w KSSE bêdzie kosztowaæ co najmniej 55,2 mln z³ i da pracê
ok. 200 osobom. Bêd¹ to g³ównie wykwalifikowani operatorzy maszyn,
technicy oraz pracownicy produkcyjni. Nowe miejsca pracy mog¹ te¿
powstaæ u krajowych kooperantów firmy.

Nowym inwestorem w Gliwicach bêdzie firma Mussett Polska, nale-
¿¹ca do brytyjskiego Mussett Aerospace Limited. Na pocz¹tek inwestor
wynajmie ponad 2,1 tys. m kw. powierzchni produkcyjno-biurowej na
terenie Diamond Business Park Gliwice. W przysz³oœci zamierza zbu-
dowaæ w Gliwicach w³asny zak³ad. G³ównymi produktami firmy bêd¹
czêœci wykorzystywane w przemyœle olejowo-gazowym. Firma dekla-
ruje zatrudnienie co najmniej 106 osób do koñca 2011 roku, a docelowo
- do po³owy 2014 - blisko 150 osób. Inwestycja bêdzie kosztowaæ nie-
spe³na 22 mln z³.

Jeszcze trzy lata temu ZUS nie
móg³ obroniæ w s¹dzie niemal 40
proc. swoich decyzji, na które skar-
¿yli siê ubezpieczeni. W tym roku
przegra³ 17,5 proc. takich spraw.

Z najnowszych danych ZUS wy-
nika, ¿e w I pó³roczu tego roku
ubezpieczeni z³o¿yli do s¹dów pra-
cy prawie 144 tys. odwo³añ od jego
decyzji. W tym czasie s¹dy pierw-
szej instancji w 18 tys. spraw
uwzglêdni³y odwo³ania lub uchyli-
³y decyzjê ZUS i zwróci³y sprawê
do ponownego rozpoznania. Prawie
17,5 proc. zaskar¿onych spraw za-
koñczy³o siê wydaniem korzyst-
nych orzeczeñ dla ubezpieczonych.

To istotna poprawa, jeœli chodzi
o jakoœæ wydawanych przez ZUS
decyzji. Na przyk³ad w 2004 roku
s¹dy przyznawa³y racjê ubezpieczo-
nym w 37,7 proc. spraw. W 2005 i
2006 roku by³o to odpowiednio 28,5
proc. i 23,5 proc. - Uczymy siê na
b³êdach, czyli na przegranych spra-
wach w s¹dach - mówi Jacek Dzie-
kan, rzecznik prasowy ZUS. (…)

Eksperci zwracaj¹ te¿ uwagê, ¿e
od 2005 roku ZUS inaczej orzeka o
niezdolnoœci do pracy. Najpierw
robi to lekarz orzecznik, a gdy ubez-
pieczony nie zgadza siê z jego de-
cyzj¹, odwo³uje siê do komisji le-
karskiej. Wczeœniej takie odwo³a-
nie niezadowoleni z decyzji ZUS
sk³adali od razu do s¹du. Do ZUS
wp³ywa jednak zdecydowanie wiê-
cej odwo³añ, jakie sk³adaj¹ ubezpie-
czeni od wydanych przez niego de-
cyzji. W 2005 roku by³o ich 128,5
tys., rok póŸniej prawie 234 tys., a
bior¹c pod uwagê liczbê odwo³añ,
jaka wp³ynê³a w I pó³roczu tego
roku (143,9 tys.), ich liczba mo¿e
osi¹gn¹æ nawet 300 tys.

- Znaczny wzrost liczby odwo³añ
w 2006 roku i w I pó³roczu 2007 r.
spowodowany jest lawinowym na-
p³ywem wniosków o wyrównanie
zani¿onych emerytur i rent, które s¹
rozpowszechniane na bazarach czy
w pobli¿u koœcio³ów w formie jed-
nakowo brzmi¹cych pozwów o za-
p³atê - mówi Jacek Dziekan.

Mniej ubezpieczonych

wygrywa w s¹dzie z ZUS
(Gazeta Prawna, Bartosz Marczuk, 29 paŸdziernika 2007 r.)

W imieniu pracowników sosnowieckiego Biura Terenowego
oraz cz³onków Organizacji Zwi¹zkowych NSZZ „Solidarnoœæ”

z naszego terenu

sk³adam

Bo¿enie Borys-Szopie

z powodu œmierci

MAMY

szczere kondolencje i wyrazy wspó³czucia.

Alicja B³aszczyk

BT Gliwice
Tegoroczne obchody Dnia Edu-

kacji Narodowej zorganizowane
zosta³y w Szkole Podstawowej nr
32 w Gliwicach-£abêdach. Wœród
nauczycieli, którzy podczas uro-
czystoœci odebrali nagrody prezy-
denta miasta byli cz³onkowie "S":
Andrzej Rosicki z Zespo³u Szkó³
Informatyczno-Technicznych i
Krzysztof Szczêœniak z Zespo³u
Szkó³ £¹cznoœci. Nagrodê Œl¹-
skiego Kuratora Oœwiaty otrzyma-
³a Dorota Maniakowska, na-
uczyciel Zespo³u Szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cych nr 11 w Gliwicach.

Natomiast 8 paŸdziernika w Sali
Marmurowej Urzêdu Marsza³-
kowskiego w Katowicach Meda-
le Komisji Edukacji Narodowej
wrêczono szeœciu gliwickim na-
uczycielom. W ich gronie znala-
z³a siê Ernestyna Skonieczny,
przewodnicz¹ca Miêdzyzak³ado-
wej Organizacji Zwi¹zkowej
NSZZ "S" Pracowników Oœwiaty
w Gliwicach oraz Anna Mainka,
emerytowana nauczycielka.

BT Jastrzêbie Zdrój
19 paŸdziernika odby³y siê wy-

bory uzupe³niaj¹ce do KZ NSZZ
"S" Spó³dzielni Inwalidów "Na-
przód". Zwi¹zkowcy wybrali rów-
nie¿ delegatów na WZD.

***
25 paŸdziernika kierownik ja-

strzêbskiego BT Danuta Jemio-
³o spotka³a siê z Okrêgowym In-
spektorem Pracy Teres¹ Ró-
¿añsk¹. Spotkanie dotyczy³o za-
k³adów pracy z obszaru dzia³ania
Biura, w których pracownicy od
lat zatrudniani s¹ na umowê zle-
cenie.

***

Serdecznie dziêkujê wszystkim
Wyborcom za oddanie g³osów i
zaufanie, którym mnie obdarzy-
liœcie podczas wyborów do Sej-
mu RP w dniu 21 paŸdziernika
2007 r.

Liczba g³osów, mimo 17-tej po-
zycji na liœcie Prawa i Sprawie-
dliwoœci œwiadczy o Waszym
uznaniu dla mojej dotychczaso-
wej dzia³alnoœci i jest dla mnie
zobowi¹zaniem oraz motywacj¹
do s³u¿enia spo³eczeñstwu, a cele,
które za³o¿y³em w kampanii wy-

borczej byæ mo¿e bêdê realizowa³
po kolejnych wyborach parla-
mentarnych.

W czasie tej kadencji Sejmu
jako dzia³acz NSZZ "Solidar-
noœæ" bêdê domaga³ siê realiza-
cji obietnic, które z³o¿y³a Platfor-
ma Obywatelska spo³eczeñstwu.
Do tych celów bêdê wykorzysty-
wa³ wszystkie uprawnienia statu-
towe, jakie posiadaj¹ zwi¹zki za-
wodowe.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Lach

Podziêkowanie

W S¹dzie pracy toczy siê kilka-
dziesi¹t spraw o wyp³atê zale-
g³ych podwy¿ek wynagrodzeñ dla
pracowników Spó³dzielni Inwali-
dów "Naprzód", na które nowy
pracodawca, wbrew zawartemu
wczeœniej porozumieniu, nie chce
wyraziæ zgody.

BT Zawiercie
Dos³ownie z dnia na dzieñ ¿yj¹

pracownicy postawionej w stan
upad³oœci Huty Szk³a Gospodar-
czego w Zawierciu. Produkcja za-
k³adu zosta³a utrzymana, ale o
jego dalszych losach nic nie wia-
domo. Syndyk wyp³aci³a wpraw-
dzie pracownikom bie¿¹ce wyp³a-
ty (w ratach), ale ju¿ pozwy s¹do-
we o roszczenia finansowe s¹
przez s¹d automatycznie umarza-
ne.

- Teoretycznie wszystko jest
zgodne z prawem, tylko, ¿e prak-
tycznie oznacza to, i¿ pracownicy
nieprêdko zobacz¹ swoje pieni¹-
dze - mówi Mariusz Ksi¹¿ak,
przewodnicz¹cy "Solidarnoœci"
Huty Szk³a Gospodarczego. - Lu-
dzie ciê¿ko pracowali, a teraz nie
wiadomo, czy i kiedy nale¿ne wy-
nagrodzenie zobacz¹ w portfelach.

- Zaskakuj¹ce, ¿e tak nieko-
rzystne dla za³ogi rozwi¹zanie
wybra³o ministerstwo Skarbu Pañ-
stwa, które by³o w³aœcicielem huty
- dodaje Ma³gorzata Benc, sze-
fowa Biura Terenowego Œl¹sko-
D¹browskiej "S" w Zawierciu. -
S¹ rzeczy wa¿niejsze od docho-
dów bud¿etowych. Jednym z nich
jest godnoœæ pracownika i posza-
nowanie jego praw.

(zaw)

14 listopada o godz. 18.00 w koœciele pw. œw. Józefa w Katowi-
cach-Za³ê¿u odprawiona zostanie Msza œw. za œp. W³odzimierza
Kociszewskiego w pierwsz¹ rocznicê œmierci.

W³odzimierz Kociszewski by³ wieloletnim dzia³aczem "Solidarnoœci"
huty Baildon i regionalnych struktur hutnictwa.

Do udzia³u w uroczystoœci zwi¹zkowców wraz z pocztami sztandaro-
wymi zaprasza Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ "S" Huty Baildon.

24 paŸdziernika (Gdañsk). Komi-
sja Krajowa NSZZ "Solidarnoœæ"
przyjê³a stanowisko w sprawie wy-
darzeñ w Birmie. Od wielu lat Bir-
mañczycy pozbawieni s¹ podsta-
wowego prawa do organizowania
siê w miejscu pracy oraz zmuszani
s¹ do przymusowej pracy w obo-
zach. W³adze wojskowe Birmy
tym samym naruszaj¹ podstawo-
we konwencje Miêdzynarodowej
Organizacji Pracy. Komisja Krajo-
wa zdecydowanie protestuje prze-
ciwko rozlewowi krwi i stosowa-
niu represji wobec obywateli.
Oczekuje zaprzestania stosowania
si³y i uwolnienia wszystkich zatrzy-
manych oraz umo¿liwienia swo-
bodnej dzia³alnoœci przywódcom
opozycji demokratycznej Birmy.

 ***
25 paŸdziernika (Warszawa). G4S
to kolejna firma ochrony, która za-
war³a porozumienie z NSZZ "So-
lidarnoœæ" umo¿liwiaj¹ce miêdzy
innymi kontaktowanie siê przedsta-
wicieli Zwi¹zku z nowo zatrudnio-
nymi pracownikami. Spó³ka zobo-
wi¹za³a siê, ¿e nadal bêdzie szano-
wa³a prawo pracowników do or-
ganizowania siê w zwi¹zki zawo-
dowe. Oprócz tego "S" bêdzie mia-
³a mo¿liwoœæ kontaktowania siê z
nowo zatrudnionymi pracownika-
mi ochrony. Ka¿dy pracownik
otrzymana od pracodawcy pi-
semn¹ informacjê o Zwi¹zku.
Pierwsze spotkanie informacyjne
dla pracowników G4S z Warsza-
wy zostanie zorganizowane do
koñca 2007 r. Do koñca 2008 r.
zostan¹ uzgodnione warunki orga-
nizowania podobnych spotkañ w
innych miastach.

***
29 paŸdziernika (Gdañsk). Kilku-
set pracowników Stoczni Gdañ-
skiej manifestowa³o na terenie za-
k³adu i pod Pomorskim Urzêdem
Marsza³kowskim. Powodem pro-
testu by³y obawy stoczniowców, ¿e
nowa ekipa rz¹dowa wstrzyma
b¹dŸ opóŸni proces prywatyzacyj-
ny zak³adu. Podczas demonstracji
zwi¹zkowcy z Komisji Miêdzyza-
k³adowej NSZZ "Solidarnoœæ"
Stoczni Gdañsk zwracali uwagê na
wypowiedzi pomorskich polity-
ków Platformy Obywatelskiej, któ-
rzy stawiaj¹ pod znakiem zapyta-
nia prywatyzacjê stoczni. Stocz-
niowcy maj¹ pretensjê tak¿e do
Jana Koz³owskiego, marsza³ka wo-
jewództwa pomorskiego o wypo-
wiedzi, dotycz¹ce przysz³oœci za-
k³adu.

***
29 paŸdziernika (Gdañsk). Rada
Sekcji Krajowej Oœwiaty i Wycho-
wania NSZZ "Solidarnoœæ" ocze-
kuje od nowego rz¹du i parlamen-
tu RP znacz¹cych podwy¿ek p³ac
dla nauczycieli w 2008 r. Rada do-
maga siê natychmiastowego
uchwalenia wynegocjowanych
przez NSZZ "S" zmian w ustawie
Karta Nauczyciela, które umo¿li-
wi¹ wprowadzanie, co roku odrêb-
nej od ca³ej sfery bud¿etowej, kwo-
ty bazowej dla nauczycieli, daj¹-
cej podstawê do zwiêkszenia œred-
nich wynagrodzeñ nauczycieli w
2008 r. i latach nastêpnych. Rada
upowa¿ni³a przewodnicz¹cego
Stefana Kubowicza i Prezydium
Sekcji Krajowej do podjêcia pil-
nych rozmów i uzgodnieñ z no-
wym rz¹dem RP w celu przyjêcia
satysfakcjonuj¹cych podwy¿ek
wynagrodzeñ dla pracowników
oœwiaty. W przypadku braku przy-
jêcia korzystnych rozwi¹zañ "S"
wezwie œrodowisko oœwiatowe do
akcji protestacyjnych.
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Musimy siê wspieraæ - nie konkurowaæ
Czy kobiety i mê¿czyŸni s¹ w
pracy traktowani równo i jak byæ
profesjonalistk¹ - to tylko niektó-
re zagadnienia, poruszane pod-
czas konferencji „Czynniki suk-
cesu i równoœci kobiet w miejscu
pracy”. Jej organizatorem by³a
Œl¹sko-D¹browska „S”.

Goœciem konferencji by³a Lisette Lin-
derstroem reprezentuj¹ca szwedzk¹

centralê zwi¹zkow¹ SIF. Omawiaj¹c
sytuacj¹ kobiet profesjonalistek w Szwe-
cji podkreœli³a, ¿e w zarz¹dach wielu firm

przewa¿aj¹ mê¿czyŸni. Mimo tego, ¿e
rz¹d tego kraju, podejmuje wiele dzia-

Podczas konferencji zorganizowany
zosta³ panel dyskusyjny "Czynniki suk-
cesu kobiety w miejscu pracy". Wziê³y
w nim udzia³: Marta Malik - dzienni-
karka, przez ostatnie dwa lata pe³ni¹ca
funkcjê rzecznika wojewody œl¹skiego,
Agata Kluba-Cudok - dyrektor Plat-
formy Materia³y Budowlane grupy Sa-
int-Gobain, Urszula Grzonka - prze-
wodnicz¹ca "S" w rybnickiej oœwiacie i
Beata Bia³ow¹s - dyrektor Regionalnej
Izby Rzemieœlniczej i Ma³ej i Œredniej
Przedsiêbiorczoœci w Katowicach.

³añ zmierzaj¹cych do zapewnienia ko-
bietom równoœci w miejscu pracy i mimo
tego, ¿e Szwedki s¹ lepiej wykszta³cone
od Szwedów.

Przyczyn tej sytuacji jest niestety bar-
dzo wiele, a niektóre z nich le¿¹ po stro-
nie samych pañ. - Same nie oœmielamy
siê mówiæ o sobie, ¿e jesteœmy dobrze
wykszta³cone i ¿e potrafimy œwietnie
pracowaæ - powiedzia³a Lisette Linder-
stroem. Podkreœli³a, ¿e czêsto wynika to
z postrzegania siebie samych przez ko-
biety. Niechêtnie te¿ u¿ywaj¹ s³ów "po-
dejmowanie ryzyka", a przecie¿ zarz¹-
dzanie wi¹¿e siê z nieustannym podej-
mowaniem decyzji, które nios¹ ryzyko.
- Musimy byæ ukierunkowane na cele,
bardziej konkurencyjne, a nawet agre-
sywne na rynku pracy - doda³a.

Lisette Linderstroem mówi³a równie¿
o potrzebie równowagi pomiêdzy

¿yciem rodzinnym kobiet a prac¹ zawo-
dow¹. Namawia³a panie do zak³adania
we w³asnym otoczeniu sieci wzajemne-

go wsparcia. Doda³a, ¿e kobiety powin-
ny siê wspieraæ i sobie pomagaæ.

Marta Malik: Nigdy nie uwa¿a³am siê
za kobietê sukcesu i nigdy nie planowa-
³am, ¿e tak¹ kobiet¹ bêdê. Zawsze chcia-
³am byæ kobiet¹ spe³nion¹ rodzinnie i za-
wodowo. Nie do koñca mi siê to uda³o,
bo zawsze by³am kobiet¹ bardzo aktywn¹
zawodowo i mia³am wyrzuty sumienia,
¿e cierpi na tym moja rodzina i dzieci.

Przegl¹daj¹c materia³y dotycz¹ce
czynników sukcesów kobiet ze zdumie-
niem natrafi³am na informacjê, ¿e jedy-
nie 1 proc. kobiet chcia³oby mieæ za sze-
fa kobietê. Coœ w tym jest. Kierowa³am

ju¿ zespo³ami i z moich obserwacji wy-
nika, ¿e kobiety - przynajmniej tam, gdzie
ja pracowa³am - gorzej znosi³y kobietê
na miejscu szefa. Zawsze rodzi³a siê po-
trzeba rywalizacji. Myœlê, ¿e czêsto same
jesteœmy sobie winne. W pewnych sytu-
acjach nie potrafimy siê wspieraæ, tylko
zaczynamy konkurowaæ.

Beata Bia³ow¹s: Rzeczy, które dzi-
siaj wydaj¹ siê oczywiste np. to, ¿e ko-
biety pracuj¹, wczeœniej takie oczywiste
nie by³y. S¹dzê, ¿e rola kobiety wynika z
uwarunkowañ historycznych i kulturo-

wych, które wp³ywaj¹ na mentalnoœæ. Na
Uniwersytecie Jagielloñskim kobiety
mog¹ zdobywaæ wy¿sze wykszta³cenie
dopiero od 1894 r. W Polsce prawo g³o-
su maj¹ od 1918 r.

Zgadzam siê z pani¹ Mart¹, ¿e nie ma
solidarnoœci kobiecej. W niedawnych
wyborach parlamentarnych mandat se-
natora uzyska³o tylko 8 kobiet. W Sej-
mie te¿ bêd¹ przewa¿aæ panowie. Ko-
biety zazwyczaj nie g³osuj¹ na kobiety.
Znacznie czêœciej g³os na kobietê odda-
je mê¿czyzna. Oczywiœcie kryterium
wyboru nie powinna byæ p³eæ, a facho-
woœæ, ale kobiety dogoni³y mê¿czyzn w
pewnych sferach. Prawo do koñczenia
wy¿szych studiów otrzyma³y stosunko-
wo niedawno, a przecie¿ w Polsce jest
wiêkszy wspó³czynnik kobiet z wy-
¿szym wykszta³ceniem, ni¿ mê¿czyzn.
Kobiety chc¹ siê kszta³ciæ, zdobywaj¹
wy¿sze wykszta³cenie, tylko pojawia siê
pytanie: Co dalej z tym robi¹?

Trzeba siê cieszyæ, ¿e s¹ programy
poœwiêcone równoœci kobiet i mê¿czyzn,
¿e s¹ prowadzone badania. To pokazuje
samym kobietom, jaka jest ich rola i jaka
jest ich pozycja.

***

Na karierê kobiet wp³yw ma nie tylko wykszta³cenie, inteligencja,
czy znajomoœæ jêzyków obcych, ale równie¿ umiejêtnoœæ

pogodzenia ¿ycia rodzinnego z obowi¹zkami zawodowymi

Agata Kluba-Cudok: Nie spotka-
³am siê z tak¹ sytuacj¹, ¿e ze wzglêdu
na fakt, i¿ jestem kobiet¹ mia³abym
mniejsze szanse na awans. Wrêcz prze-
ciwnie. Od dziesiêciu lat pracujê w bran-
¿y budowlanej. Œcie¿ka mojej kariery
by³a bardzo naturalna. Zgadzam siê z
paniami, ¿e czêœciej kobietê wesprze
mê¿czyzna, ni¿ inna kobieta. Pomóg³
mi mê¿czyzna, który mnie wspiera³ i
by³ moim mentorem. Wspó³pracuj¹c z
kobietami nie mam ¿adnych proble-
mów, ale zauwa¿y³am, ¿e panie s¹ bar-
dziej dra¿liwe, ni¿ panowie.

Urszula Grzonka:
W³aœnie uœwiadomi³am
sobie, ¿e w moim ¿yciu
by³o wiele sukcesów.
Przede wszystkim umia-
³am pogodziæ prowadze-
nie domu i wychowywa-
nie dzieci z prac¹ nauczy-
ciela i dzia³alnoœci¹ zwi¹z-
kow¹. Na polu zwi¹zko-
wym, które jest bardzo
czasoch³onne, poradzi³am
sobie dziêki wsparciu
mê¿a i dzieci. Dziêki temu
wsparciu mogê myœleæ, ¿e
jestem kobiet¹ spe³nion¹.
Ukoñczy³am studia pody-
plomowe z zarz¹dzania
oœwiat¹. Cieszê siê rów-
nie¿, ¿e przez trzy kaden-

cje, podczas których jestem przewod-
nicz¹c¹ "S" rybnickiej oœwiaty, uda³o
siê przyci¹gn¹æ do Zwi¹zku wiele no-
wych osób, równie¿ m³odych nauczy-
cieli.

O Regionalnej Sekcji Kobiet...
Podczas konferencji pojawi³o siê py-

tanie, czy w strukturach Œl¹sko-D¹brow-

Konferencja zorganizowana zosta³a przy udziale europejskich
œrodków w ramach projektu „Women in decision taking - from
Europe to the company”, który wpisuje siê w Europejski Rok

Równych Szans dla Wszystkich. By³a równie¿ kolejnym etapem
projektu na rzecz kobiet realizowanego przez sieæ Femanet.

Przedstawicielem ZR w tej sieci jest Agnieszka Lenartowicz-£ysik

Dyskusja panelowa. Od lewej: Beata Bia³ow¹s, Marta Malik,
Agata Kluba-Cudok i Urszula Grzonka

skiej "Solidarnoœci" powinna powstaæ
Regionalna Sekcja Kobiet NSZZ "S"

- •le siê dzieje, gdy z jakiejœ struktury
wyodrêbnia siê czêœæ dla kobiet lub dla
mê¿czyzn. Uwa¿am, ¿e zwi¹zek zawo-
dowy "Solidarnoœæ" daje tak szerok¹
mo¿liwoœæ dzia³ania, ¿e nie ma potrze-
by takiego dzielenia - powiedzia³a Da-
nuta Jemio³o, kieruj¹ca Biurem Tere-
nowym "S" w Jastrzêbiu Zdroju.

D. Jemio³o kilka lat temu bra³a udzia³
w spotkaniach Sekcji Krajowej Kobiet
NSZZ "S" i przypomnia³a, ¿e w struktu-

rach Œl¹sko-D¹browskiej "S" podobna
sekcja istnia³a. - W naszym regionie same
kobiety dosz³y do wniosku, ¿e takie we-
wnêtrzne dzielenie nie ma sensu. Prze-
cie¿ dzia³alnoœæ zwi¹zkowca zaczyna siê
w zak³adzie pracy - podkreœli³a D. Je-
mio³o. Jej zdaniem, tworzenie sekcji ko-
biet by³oby sztucznym dzieleniem. Pa-
nie s¹ dobrymi dzia³aczkami zwi¹zko-
wymi i swoje umiejêtnoœci najlepiej wy-

korzystaj¹ w bran¿ach, w których pra-
cuj¹.

Agnieszka Konieczny

Wynagrodzenie kobiet z wy¿szym wykszta³ceniem wynosi
67 proc. wynagrodzenia mê¿czyzn z wy¿szym wykszta³ceniem

Z prezentowanych podczas konferencji
danych wynika, ¿e kobiety rzadziej

zajmuj¹ stanowiska w zarz¹dach firm,
ni¿ mê¿czyŸni

- Tylko kobieta, która ma
œwiadomoœæ, o co mo¿e
walczyæ i czego ¿¹daæ,

bêdzie traktowana na równi z
mê¿czyznami. Jesteœmy te¿

lepiej zorganizowane ni¿
mê¿czyŸni - ocenia Hanna

Grzelec z nauczycielskiej „S"
z Rybnika
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Pi³karze Brazylii czy koszyka-
rze ze Stanów Zjednoczonych
mogliby pozazdroœciæ zawod-
nikom z Jaworzna regularno-
œci w wygrywaniu. Dru¿yna
ZG Sobieski znów zosta³a naj-
lepszym pi³karskim zespo³em
Œl¹sko-D¹browskiej „Solidar-
noœci”.

Zespó³ gospodarzy po raz
czwarty z rzêdu triumfowa³ w
Turnieju w Halowej Pi³ce No¿nej
imienia Kazimierza Zachnika. W
drodze do sukcesu pi³karze z Ja-
worzna odnieœli komplet szeœciu
zwyciêstw. Pokonali wszystkich
najgroŸniejszych przeciwników -
Opla, Sils i w finale Boryniê.
Strzeli te¿ najwiêcej, bo a¿ 51 bra-
mek (srednia prawie 8 i pó³ na
mecz). W dru¿ynie gra³ najlepszy
strzelec zawodów - Mariusz Gaj.
Najlepszym bramkarzem wybra-
no Micha³a Krajewskiego z Sils.

W Jaworznie po raz pierwszy
zagrali debiutanci - zespo³y
PTKiGK Rybnik i ZOZ Sosno-
wiec. Walczyli dzielnie, ale nie
uniknêli pora¿ek w stylu 2-19 czy
0-14… Mimo wszystko gratuluje-
my i trzymamy kciuki za rok!

Najlepsze zespo³y dosta³y pu-
chary i pami¹tkowe medale, a tak-
¿e albumy poœwiêcone historii
"Solidarnoœci". Wszystkie startu-
j¹ce dru¿yny dosta³y pami¹tkowe
zdjêcia. Nagrody wrêczali szef
Œl¹sko-D¹browskiej "S" Piotr
Duda i Marian Krzaklewski -
cz³onek Komisji Krajowej, jej
poprzedni przewodnicz¹cy.

wg

Na "grosikowej" mapie na-
szego regionu pojawia siê
coraz wiêcej sklepów i punk-
tów us³ugowych oferuj¹cych
cz³onkom "Solidarnoœci" kil-
kuprocentowe rabaty.

Lista placówek, które przyst¹pi-
³y do programu jest d³uga. Przewa-
¿aj¹ na niej sklepy spo-
¿ywcze i apteki. Poja-
wiaj¹ siê równie¿ biura
podró¿y, salony kosme-
tyczne, fryzjerskie oraz
sklepy motoryzacyjne i
budowlane. Do progra-
mu przystêpuj¹ firmy
komputerowe, punkty
fotograficzne i optyczne.
Na wspó³pracê z "S" zde-
cydowa³ siê Bank Spó³-
dzielczy w Gliwicach.

Do Grosika przyst¹pi³
równie¿ Wojewódzki
Park Kultury i Wypo-
czynku w Chorzowie,
bêd¹cy jedn¹ z najwiêk-
szych atrakcji naszego
regionu. Cz³onkowie
"S" posiadaj¹cy kartê
rabatow¹ wchodz¹c do
Œl¹skiego Ogrodu Zoo-
logicznego otrzymaj¹
20-procentow¹ zni¿kê.

Propozycjê korzystn¹
dla zwi¹zkowców przy-
gotowa³ równie¿ Park Wodny w
Tarnowskich Górach. W bogatej
ofercie tego obiektu znajduje siê
kompleks basenów oraz zje¿d¿al-

nie, solanka, jacuzzi, jaskinia sol-
na, si³ownia, sauna i restauracja.

Zdaniem Miros³awa Truchana
z prezydium Œl¹sko-D¹browskiej

52 tys. z³ miesiêcznie do po-
dzia³u na 900 pracowników
zaproponowa³a dyrekcja po-
³¹czonych szpitali w Bêdzinie
i Czeladzi w trakcie negocja-
cji ze zwi¹zkami zawodowy-
mi Tym samym, ka¿dy z za-
trudnionych zyska 50 z³ do
pensji.

Hanna Szotowska, przewodni-
cz¹ca zak³adowej "Solidarnoœci"
t³umaczy, ¿e taka wysokoœæ pod-
wy¿ek z pewnoœci¹ nie satysfak-
cjonuje szpitalnego personelu, ale
te¿ nie mo¿na rezygnowaæ  z ¿ad-
nej proponowanej kwoty. Zapo-
wiada kontynuowanie negocjacji
p³acowych z dyrekcj¹ oraz wyst¹-
pienie do starostwa bêdziñskiego,
organu za³o¿ycielskiego placówki,
z ¿¹daniem  finansowej dotacji dla
szpitala. W przypadku odmowy nie
wyklucza zaostrzenia protestu.

Pracownicy s¹ sk³onni zorganizo-
waæ pikietê przed starostwem, a
nawet dwugodzinny strajk ostrze-
gawczy. W referendum zdecydo-
wana wiêkszoœæ personelu opowie-
dzia³a siê za przeprowadzeniem
akcji strajkowej i stanowczo zapro-
testowa³a przeciwko prywatyzacji
s³u¿by zdrowia.

- Pracownicy s¹ bardzo zdeter-
minowani. Od ub. roku pielêgniar-
ki masowo odchodz¹ do pracy w
innych szpitalach, gdzie otrzymuj¹
wy¿sze wynagrodzenia. Na niektó-
rych oddzia³ach mamy wakaty -
mówi Hanna Szotowska - Zdaje-
my sobie sprawê, ¿e pracodawca
nie mo¿e nam zagwarantowaæ wy-
sokich podwy¿ek w sytuacji, gdy
szpital zad³u¿ony jest na kilkana-
œcie mln z³. To mog³oby doprowa-
dziæ do likwidacji placówki, bo kto
bêdzie siê roztkliwia³ nad ma³ym
szpitalem powiatowym?

Zgodnie z przepisami, organ za-
³o¿ycielski nie mo¿e przekazaæ dy-
rekcji szpitala pieniêdzy na pod-
wy¿ki p³ac, ale np. mo¿e sfinanso-
waæ zakup szpitalnych leków. Tym
samym w puli pracodawcy pozo-
stan¹ œrodki, które móg³by rozdy-
sponowaæ wœród za³ogi.

Personel z nadziej¹ przyj¹³ infor-
macjê, ¿e przysz³oroczny kontrakt
szpitala z NFZ na wykonanie us³ug
medycznych bêdzie wy¿szy o ok.
5 proc. Pracodawca ju¿ zobowi¹-
za³ siê, ¿e  40 proc. kwoty z Fun-
duszu przeznaczy na podwy¿ki
wynagrodzeñ. Jednak negocjacje
na ten temat mog¹ byæ prowadzo-
ne dopiero w styczniu. W tej sytu-
acji zwi¹zkowcom pozostaje liczyæ
na pomoc organu za³o¿ycielskiego,
który równie¿ winien poczuwaæ siê
do odpowiedzialnoœci za szpital i
jego pracowników.

Beata Gajdziszewska

Grosik

do grosika...

Mistrzem wiadomo kto,

druga Borynia

Licz¹ na pomoc

starostwa

"Solidarnoœci" i pe³nomocnika
zwi¹zkowej spó³ki Solkarta, która
wdra¿a program, by "grosikowa"
lista by³a d³u¿sza i obejmowa³a wiê-
cej punktów, potrzebne jest zaanga-
¿owanie wszystkich zwi¹zkowców.

Sami najlepiej wiemy, w których
sklepach miejskich, czy osiedlo-
wych najchêtniej robimy zakupy.

Miros³aw Truchan apeluje do
zwi¹zkowców, by wskazywali ta-
kie placówki i próbowali rozma-
wiaæ z ich w³aœcicielami. To znacz-

nie u³atwi pracê pe³nomocników
Solkarty i przyspieszy wprowadza-
nie programu w naszym regionie.

ak

Warunki korzystania z Parku Wodnego

w Tarnowskich Górach dla posiadaczy karty Grosik
Dzieñ powszedni:
Przed rabatem: Bilet normalny - 12 z³, bilet ulgowy - 9,5 z³
Po rabacie: Bilet normalny - 7 z³ (plus 5 min. gratis), bilet ulgowy - 6 z³
(plus 5 min. gratis).
Weekend:
Przed rabatem:  Bilet normalny - 14 z³, bilet ulgowy - 12 z³,
Po rabacie: Bilet normalny - 9,5 z³ (plus 5 min. gratis), bilet ulgowy
- 7 z³ (plus 5 min. gratis).
Ta zni¿ka obejmuje pierwsz¹ godzinê basenow¹. Op³ata za kolejne jest
minimalnie wy¿sza (10, 20 groszy) ze wzglêdu na minutowe naliczanie
dalszego pobytu na basenie.

Grupa A
ZG Sobieski - GM Opel 4-0
Sils Centre Gliwice - ZOZ Sosno-
wiec 5-1
Opel - PTKiGK Rybnik 5-1
Sobieski - Sils 6-1
PTKiGK - ZOZ 0-2
Opel - Sils 0-1
Sobieski - PTKiGK14-0
Opel - ZOZ 11-1
PTKiGK - Sils 1-12
Sobieski - ZOZ 19-2

1. ZG Sobieski 12 43-3
2. Sils Centre Gliwice 9 19-8
3. GM Opel 6 16-7
4. ZOZ Sosnowiec 3 6-35
5. PTKiGK Rybnik 0 2-33

Grupa B
Huta Szopienice - Huta Baildon
1-1
KWK Bielszowice - KWK Bory-
nia 0-4

Gospodarze wygrali turniej po raz czwarty z rzêdu

Baildon - Faser S.A. 6-0
Szopienice - Bielszowice 2-4
Faser - Borynia 0-10
Baildon - Bielszowice 6-0
Szopienice - Faser 10-1
Baildon - Borynia 1-2
Faser - Bielszowice 4-5
Szopienice - Borynia 1-7

1. KWK Borynia 12 23-2
2. Huta Baildon 7 14-3
3. KWK Bielszowice 6 9-16
4. Huta Szopienice 4 14-13
5. Faser S.A. 0 5-31

Pó³fina³y
ZG Sobieski - Huta Baildon 5-0
Sils Gliwice - KWK Borynia 3-4

O III miejsce:
Huta Baildon - Sils Gliwice 1-2

FINA£:
ZG Sobieski - KWK Borynia 3-2

Cz³onek „Solidarnoœci” posiadaj¹cy
kartê Grosik wchodz¹c do Œl¹skiego

Ogrodu Zoologicznego otrzyma
20 proc. rabatu

Park Wodny w Tarnowskich Górach przygotowa³
korzystn¹ ofertê dla zwi¹zkowców



W REGIONIE 5Nr 43 (628) • 31 paŸdziernika 2007 r.

Oko³o tysi¹ca zwi¹zkowców z
„Solidarnoœci” manifestowa³o w
Grójcu przeciwko ³amaniu praw
pracowniczych i zwi¹zkowych
przez koncern Faurecia. Jak zwy-
kle w takiej akcji nie zabrak³o
cz³onków Œl¹sko-D¹browskiej
„Solidarnoœci”.

Na wys³any do wszystkich struktur
zwi¹zku apel o udzia³ w manifestacji
odpowiedzieli m. in. zwi¹zkowcy z Re-
gionalnego Sekretariatu Metalowców,
Huty Katowice, kopalñ Kazimierz-Ju-
liusz, Bobrek-Centrum, Sobieski i Piast.
W sumie do Grójca pojecha³o ok. 200
osób z naszego regionu. Wraz z kolega-
mi z innych regionów protestowali prze-
ciwko zwolnieniu w lipcu piêciu za³o-
¿ycieli tamtejszej "Solidarnoœci". O spra-
wie zosta³a powiadomiona Pañstwowa
Inspekcja Pracy i prokuratura. Zwi¹z-
kowcy domagaj¹ siê przywrócenia do
pracy zwolnionych cz³onków NSZZ "S"
oraz rozpoczêcia rozmów dotycz¹cych
warunków zatrudnienia.

Na razie pokojowo
- Jest hañb¹ wolnej Polski na pocz¹t-

ku XXI w., ¿e nadal ³amane s¹ gwaran-
towane konstytucj¹ prawa zwi¹zkowe.
O tych haniebnych poczynaniach pra-
codawców z Faurecii nie bêdzie cicho.
Nie ustaniemy w wysi³kach dopóki pra-
cownicy Faurecii i innych zak³adów pra-
cy w Polsce nie bêd¹ mogli korzystaæ ze
swoich praw. - mówi³ podczas manife-
stacji przewodnicz¹cy Komisji krajowej
Janusz Œniadek. - Odpowiedzialnoœæ za

przestrzeganie prawa w tym prawa pra-
cy, to odpowiedzialnoœæ rz¹du i jego in-
stytucji. Oczekujemy, ¿e w³adza pañ-
stwowa stanie po stronie zwyk³ych lu-
dzi, którzy chc¹ ¿yæ w Polsce przyjaznej
pracownikom, gdzie ich prawa s¹ prze-
strzegane i gdzie mog¹ godnie pracowaæ,
zak³adaæ rodziny i ¿yæ.

Na apel Janusza Œniadka manifesta-
cja mia³a spokojny przebieg. - Zapowie-
dzieliœmy jednak, ¿e jeœli sytuacja w fa-
bryce siê nie zmieni, to kolejna akcja pod
Faureci¹ bêdzie mia³a zdecydowanie

mniej pokojowy charakter - mówi
uczestnicz¹cy w akcji cz³onek prezydium
ZR Œl¹sko-D¹browskiego Miros³aw
Truchan.

- Bêdziemy wszêdzie, gdzie pracow-
nikom i zwi¹zkowcom dzieje siê krzyw-

da. Tym bardziej, ¿e wspieraliœmy m³od¹
komisjê. Oni powinni wiedzieæ, ¿e  na
kolegów z "Solidarnoœci" zawsze mog¹
liczyæ - dodaje Krzysztof Piêtak, prze-
wodnicz¹cy Regionalnego Sekretariatu
Metalowców.

W trosce o zak³ad
Faurecia to jeden z najwiêkszych pro-

ducentów podzespo³ów do samocho-
dów. W Polsce koncern ma swoje fabry-
ki w Grójcu, Wa³brzychu, Gorzowie
Wielkopolskim i Legnicy. Pracuje w nich
ponad 2 tys. pracowników. Wiêkszoœæ
zatrudniona jest na umowy na czas okre-
œlony. - Pracownicy skar¿yli siê przede
wszystkim na du¿¹ liczbê nadgodzin i
niskie wynagrodzenia. Ci najbardziej do-
œwiadczeni zaczêli odchodziæ z firmy.
Tak¿e w trosce o dobro zak³adu wyst¹-
piliœmy do pracodawcy o podjêcie roz-
mów z pracownikami na temat warun-
ków pracy - mówi Marek Olszewski z
"S" w Faurecii.

Wiêkszoœæ z 400 zatrudnionych w
wa³brzyskiej Faurecii pracowników za-
deklarowa³o chêæ przyst¹pienia do
zwi¹zku zawodowego. - Chcieliœmy
zorganizowaæ siê w zwi¹zek zawodo-
wy i podj¹æ dialog z pracodawc¹. Wcze-
œniej zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem
wyst¹piliœmy do pracodawcy o utworze-
nie rady pracowników. Us³yszeliœmy, ¿e

kierownictwo nie ¿yczy sobie rady pra-
cowników. To dziwne, bo we Francji ten
sam pracodawca nie ma nic przeciwko
zwi¹zkom zawodowym - dodaje Ol-
szewski.

Wojciech Gumu³ka

O³tarz Ojczyzny upamiêtniaj¹cy
strajk w hucie „Katowice” w grud-
niu 1981 r. zosta³ poœwiêcony w
Sanktuarium œw. Antoniego z
Padwy w D¹browie Górniczej.

Centraln¹ czêœæ O³tarza stanowi histo-
ryczny, drewniany Krzy¿ wykonany

przez za³ogê Wydzia³u Mechanicznego
M-32 podczas 11-dniowego strajku. Po
zakoñczeniu strajku krzy¿ próbowano

usun¹æ. Dziêki patriotycznej postawie
Stanis³awa Radzieja, kierownika utrzy-
mania ruchu, krzy¿ trafi³ do Sanktu-
arium.

Poœwiêcenia O³tarza Ojczyzny doko-
na³ biskup Jerzy Maculewicz - wspó³-
za³o¿yciel Klubu Inteligencji Katolickiej
i Duszpasterstwa Ludzi Pracy w D¹bro-

wie Górniczej. Podkreœli³, ¿e dla
Ojczyzny, za któr¹ ludzie odda-
wali swoje ¿ycie, warto ¿yæ i
pracowaæ.

Sanktuarium "na górce" to
szczególne miejsce dla d¹brow-
skiej "Solidarnoœci". To tutaj, w
co trzeci wtorek miesi¹ca, na
mszach za Ojczyznê spotykali
siê dzia³acze opozycyjni, zwi¹z-
kowcy Solidarnoœci z huty "Ka-
towice" i innych zak³adów. Te
spotkania budzi³y ogromne za-
interesowanie, nie tylko para-
fian. To tu zaproszony do udzia-
³u w nabo¿eñstwie ks. Chojnac-
ki powiedzia³ - Witam wszyst-
kich zgromadzonych na mszy i
was, wilki w owczej skórze, co
przyszliœcie tu s³u¿bowo.

 Najnowsze dokumenty od-
nalezione w katowickim IPN
dowodz¹, ¿e ruchem katolickim

w Sanktuarium w Go³onogu intereso-
wa³a siê S³u¿ba Bezpieczeñstwa.

Jacek Zommer

- Czy jesteœ za przyst¹pieniem
do bezterminowego strajku, w
zwi¹zku z niezadowalaj¹cymi
podwy¿kami wynagrodzeñ za-
proponowanymi przez praco-
dawcê? - na takie pytanie odpo-
wiadali w referendum pracow-
nicy Wielospecjalistycznego
Szpitala Powiatowego im. B.
Hagiera w Tarnowskich Górach.

Zaproponowana przez pracodaw-
cê podwy¿ka p³ac dla pracowni-
ków nie usatysfakcjonowa³a
strony zwi¹zkowej. Zak³a-
dowa "Solidarnoœæ", zde-
cydowa³a o zakoñczeniu
kilkumiesiêcznych nego-
cjacji prowadzonych w
ramach sporu zbiorowego
i przeprowadzeniu w
szpitalu referendum
strajkowego.

Zwi¹zkowcy wyso-
koœæ podwy¿ek p³ac
uzale¿nili od wykszta³-
cenia personelu i prze-
pracowanych lat pracy.
Dla pracowników z
wy¿szym wykszta³ce-
nie ¿¹dali podwy¿ek
od 200 do 400 z³, dla personelu œrednie-
go od 100 do 300 z³, a dla personelu ni¿-
szego od 80 do 200 z³. Dyrekcja zapro-
ponowa³a znacznie ni¿sze kwoty, argu-
mentuj¹c, ¿e na ten cel nie posiada œrod-
ków finansowych.

- Sprawiedliwoœæ spo³eczna ca³kowi-
cie "wziê³a w ³eb", bo wczeœniej lekarze
otrzymali podwy¿ki w wys. od 1100 do

1400 - mówi przewodnicz¹cy zak³ado-
wej "S" Jacek Szarek - Dodatkowo wy-
walczyli sobie prawo do wynagrodzeñ
za okres strajku.

Za katastrofaln¹ sytuacjê ekono-
miczn¹ szpitala strona zwi¹zkowa obar-
cza zarówno pracodawcê, jak i organ
za³o¿ycielski placówki, którym jest sta-
rostwo tarnogórskie. Zak³adowa "S" z³o-
¿y³a wniosek do prokuratury o domnie-
manie przestêpstwa sprowadzaj¹cego siê

m.in. do marnotrawienia œrodków
publicznych z bud¿etu powia-

tu. Jacek Szarek informu-
je, ¿e przedstawiciele sta-
rostwa coraz czêœciej
mówi¹ o prywatyzacji
szpitala, a nawet jego li-
kwidacji.

- Dla nas jest to nie do
przyjêcia - mówi - Tym sa-

mym powiat tarnogórski
jednym poci¹gniê-
ciem d³ugopisa wy-
rzuci³by na bruk ok.
750 osób.

W dniu oddawa-
nia TŒD do druku, w
godzinach od 7. do
19., w placówce od-
bywa³o siê referen-

dum strajkowe. O jego wyniku poin-
formujemy w kolejnym numerze gaze-
ty.

Tymczasem kolejarska "Solidarnoœæ"
z Tarnowskich Gór ju¿ zapowiada wspar-
cie dla ewentualnej akcji strajkowej w
szpitalu. Mobilizacja trwa równie¿ wœród
zwi¹zkowców "S" z innych bran¿.

Beata Gajdziszewska

Hañba w koncernie Faurecia

Wiêkszoœæ zwi¹zkowców „Soli-
darnoœci” z siewierskiego Szpi-
tala Chorób P³uc wziê³a udzia³ w
poniedzia³ek w szkoleniu poœwiê-
conym problemom prywatyzacji.

Przekszta³cenie szpitala w placówkê
niepubliczn¹ od kilku miesiêcy forsuje
dyrekcja. Zgodnie z jej planem w³aœci-
cielem szpitala zajmuj¹cego budynek i
spory zalesiony teren przedwojennego
sanatorium przeciwgruŸliczego mia³a-
by zostaæ spó³ka pracownicza.

- W kodeksie spó³ek handlowych nie
ma pojêcia spó³ki pracowniczej, to okre-
œlenie zwyczajowe, nawet polityczne -
podkreœla³ prowadz¹cy szkolenie Eu-
geniusz Karasiñski ze Zarz¹du Regio-

nu Œl¹sko-D¹browskiej "S". -  Prawo
nie gwarantuje tak¿e ewentualnym
wspólnikom zatrudnienia.

Innymi s³owy nawet wykupuj¹c
udzia³y lub akcje, pielêgniarki czy sa-
lowe mog¹ straciæ pracê. Co wiêcej, nikt
nie jest w stanie okreœliæ, jaki mia³by
byæ kapita³ zak³adowy niepublicznego
szpitala.

- Nie wiadomo na jakich warunkach
spó³ka przejê³aby budynki i sprzêt, jaka
mia³aby byæ struktura nowej placówki,
jakie Ÿród³a finansowania. S³owem o
pieni¹dzach nie wiadomo prawie nic -
dodaje Ma³gorzata Benc, szefowa Biu-
ra Terenowego Œl¹sko-D¹browskiej
"Solidarnoœci" w Zawierciu. - A pamiê-
tajmy, ¿e wiêkszoœæ pracowników z tru-

dem wi¹¿e przys³owiowy koniec z koñ-
cem i na inwestowanie w szpital po pro-
stu nie ma pieniêdzy.

Natomiast to w³aœnie rêkami za³ogi
dyrekcja usi³owa³a przeforsowaæ pry-
watyzacjê, organizuj¹c niby-referen-
dum podczas pracowniczych pieczo-
nek. Niejasne stanowisko zajmuje rów-
nie¿ w tej sprawie samorz¹d wojewódz-
ki, bêd¹cy organem za³o¿ycielskim
szpitala. Z rozmów Ma³gorzaty Gra-
bowskiej, przewodnicz¹cej "S" Pra-
cowników Ochrony Zdrowia w Za-
wierciu z wicemarsza³kiem Grzego-
rzem Szpyrk¹ wynika³o, ¿e nie ma on
nic przeciwko prywatyzacji szpitala, a
nawet kibicuje dzia³aniom dyrekcji.

(zaw)

Pu³apki prywatyzacyjne

O³tarz Ojczyzny

w d¹browskim Sanktuarium

W d¹browskim Sanktuarium
poœwiêcony zosta³ O³tarz Ojczyzny

Czy w szpitalu

bêdzie strajk?

- Pracodawca po maco-
szemu traktuje œredni

i ni¿szy personel szpitalny
- mówi Jacek Szarek

„Solidarnoœci” nie mo¿e zabrakn¹æ nigdzie tam,
gdzie zwi¹zkowcom dzieje siê krzywda

Do Grójca pojechali te¿ œl¹scy górnicy. Na zdjêciu Marek
Klementowski z „Solidarnoœci” KWK Bobrek-Centrum

Zdj.: ZR Dolny Œl¹sk

Zdj.: ZR Dolny Œl¹sk
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Ewa Jendro od wielu lat poma-
ga „Solidarnoœci” z huty „Szo-
pienice” w organizowaniu let-
niego wypoczynku dla dzieci
pracowników huty. Dzisiaj
sama prosi o nasz¹ solidarnoœæ
i pomoc dla dziesiêcioletniego
£ukasza, którym siê opiekowa-
³a. Los chorego dziecka nie
pozosta³ jej obojêtny.

Gdy £ukasz mia³ 3 lata trafi³ do
rodziny zastêpczej stworzonej przez
pañstwa Jendro. By³ weso³ym, by-
strym i rozgarniêtym dzieckiem. W
wieku 7 lat stwierdzono u niego ad-
renoleukodystrofiê. To bardzo rzad-
ka choroba dotyka jedno na milion
dzieci. Sprawia, ¿e zanikaj¹ czynno-
œci organizmu. Dziecko dotkniête ad-
renoleukodystrofi¹ "cofa siê w roz-
woju".

- £ukasz by³ inteligentnym ch³op-
cem, a dzisiaj zastanawia siê jak trzy-
maæ nó¿ i widelec - mówi Ewa Jen-
dro.

Teraz dziecko przebywa w klinice
we Wroc³awiu. Jego opiekunem jest
mama, której s¹d przywróci³ prawa
rodzicielskie. Ale pani Ewa wci¹¿ o
nim pamiêta. Odwiedza go regular-
nie i zbiera œrodki na niezwykle kosz-
towne leczenie. By zatrzymaæ choro-
bê ch³opcu potrzebny jest kolejny -
trzeci ju¿ przeszczep - szpiku kostne-
go. Pierwszy przeszed³ w styczniu
2006 r., drugi w lutym 2007 r.

(ak)

Z Dominikiem Kolorzem, przewodnicz¹cym Sekcji Krajowej Górnictwa Wêgla Kamiennego

NSZZ „Solidarnoœæ” rozmawia Beata Gajdziszewska.

Za wczeœnie na opracowywanie scenariuszy

Mo¿esz pomóc £ukaszowi dokonuj¹c wp³aty na konto:

Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorob¹ Nowotworow¹
50-030 Wroc³aw, ul. Œwidnicka 53

21 1020 52 42 0000 2802 0127 9512
„Dla £ukasza ¯urawskiego”

Górnicy z samodzielnej kopal-
ni "Budryk" S.A. w Ornonto-
wicach czuj¹ siê oszukani.

W przeprowadzonym we wrze-
œniu referendum za³oga zdecydo-

wan¹ wiêkszoœci¹ g³osów zaprote-
stowa³a przeciwko w³¹czeniu zak³a-
du w struktury Jastrzêbskiej Spó³ki
Wêglowej. Jakiœ czas po g³osowa-
niu górnicy dowiedzieli siê, ¿e zo-
stali zrêcznie zmanipulowani przez
dzia³aczy ZZ Kadra i Sierpnia 80,
którzy przed referendum rozpo-
wszechniali nieprawdziwe informa-
cje o rzekomo fatalnej kondycji fi-

Krecia robota na „Budryku”
nansowej JSW, bêd¹cej najwiêk-
szym w Europie producentem wê-
gla koksowego.

Tymczasem wypracowane wcze-
œniej porozumienie pomiêdzy przed-
stawicielami wszystkich organizacji

zwi¹zkowych z "Budry-
ka" a zarz¹dem JSW
gwarantowa³o pracowni-
kom kopalni realne ko-
rzyœci. Zgodnie z nim
górnicy mieli otrzymaæ
od 1 paŸdziernika br.
podwy¿ki p³ac o 5 z³ na
stawce. Miesiêcznie ich
pensje wzros³yby o pra-
wie 185 z³. Porozumie-
nie zak³ada³o równie¿
m.in. wy¿sz¹ dniówkê
urlopow¹, a w konse-
kwencji wzrost "barbór-
ki" i "czternastki" o 300
z³. WskaŸnik wynagro-
dzeñ w kopalni, jeszcze
w tym roku, wzrós³by o
18 proc.

Przewodnicz¹cy za-
k³adowej "Solidarnoœci" Andrzej
Powa³a podkreœla, ¿e zawsze naj-
wa¿niejsza dla niego by³a wola za-
³ogi. Podejrzewa, ¿e w tej kreciej
robocie, zw³aszcza zwi¹zkowcom z
Kadry, chodzi³o o utrzymanie w³a-
snych sto³ków. Dwóch z nich jest
cz³onkami rady nadzorczej. Wska-
zuje, ¿e gdyby fuzja sta³a siê fak-
tem, to straciliby piastowane funk-

cje, a przede wszystkim zwi¹zane z
nimi niebagatelne korzyœci finanso-
we.

- Chodzili po zak³adzie przerób-
czym i mówili pracownikom, ¿e
podwy¿ki wynagrodzeñ w "Budry-
ku" s¹ pewne, a g³osowaæ nale¿y
tylko przeciwko przy³¹czeniu ko-
palni do JSW. K³amali w sprawie
akcji pracowniczych informuj¹c, ¿e
nale¿¹ siê wszystkim zatrudnionym
i ¿e bêd¹ o nie walczyæ. Ja podczas
masówek nie namawia³em, ani na
tak, ani na nie. Mówi³em, ¿e wy-
pracowane z JSW porozumienie
wejdzie w ¿ycie, gdy za³oga pozy-
tywnie odpowie na postawione w
referendum pytanie. Pracownicy
wiedzieli, co ich czeka. Nie mog³em
przewidzieæ, ¿e w przededniu refe-
rendum dojdzie do tak ogromnej
manipulacji.

 Przy³¹czenie kopalni "Budryk" do
JSW zapisane zosta³o w rz¹dowej
"Strategii dla górnictwa…" i wszyst-
ko wskazuje, ¿e mo¿e staæ siê fak-
tem - szkoda tylko, ¿e bez podwy-
¿ek dla za³ogi w tym roku. Gdyby
pracownicy w referendum od razu
zdecydowali o fuzji, zak³ad zyska³-
by od JSW 300 mln na inwestycje w
nowe z³o¿a, a Za³oga korzystne pod-
wy¿ki wynagrodzeñ. W zaistnia³ej
sytuacji Zarz¹d JSW nie widzi ko-
niecznoœci prowadzenia negocjacji
p³acowych ze stron¹ zwi¹zkow¹.

Beata Gajdziszewska

Pomó¿my

£ukaszowi

- Z odpowiedzialnym w rz¹dzie

PiS za górnictwo wiceministrem

gospodarki Krzysztofem Tchó-

rzewskim porozumieliœcie siê co

do wprowadzenie solidarnoœcio-

wych propozycji do "Strategii

dla górnictwa" oraz do ustawy

o funkcjonowaniu bran¿y. Czy

teraz, po zwyciêstwie PO, nie

macie obaw, ¿e ta partia nie bê-

dzie realizowaæ tych zapisów?

Nawet tak diametralna zmiana eki-
py rz¹dz¹cej nie powinna byæ po-
wodem do kopania w tych doku-
mentach. Za rz¹dów PiS równie¿
domagaliœmy siê realizacji zobo-
wi¹zañ wynikaj¹cych ze "Strate-
gii...". Szczególnie chodzi nam o
zobowi¹zania dotycz¹ce zwiêksze-
nia zatrudnienia w górnictwie, po-
mocy publicznej na inwestycje w
sektorze oraz dokapitalizowania
Kompani Wêglowej S.A.
- Jeszcze przed wyborami na

WZD SKGWK NSZZ "S" w

przyjêtych stanowiskach skie-

rowaliœcie do rz¹du szereg wa¿-

nych postulatów. Jednym z

nich jest ¿¹danie podwy¿szenia

w górnictwie wskaŸnika wyna-

grodzeñ na ten rok, bo bran¿a

nie nad¹¿a za wzrostem p³ac w

innych sektorach. Co bêdzie,

jeœli ten postulat nie zostanie

zrealizowany?

Za wczeœnie jeszcze na
opracowywanie scena-
riuszy. Ale w tym w sta-
nowisku zasygnalizowa-
liœmy, ¿e w przypadku
braku realizacji naszego
¿¹dania mo¿e dojœæ do
niepokojów spo³ecznych.
Bez wzglêdu na partiê
sprawuj¹c¹ w kraju rz¹-
dy, zwi¹zek powinien
broniæ praw pracowni-
ków do godnej pracy i
p³acy. Jednoczeœnie po-
winien wynagradzaæ rz¹-
dz¹cych za dobre decy-
zje, a za z³e karaæ. Przy-
pomnê, ¿e za rz¹dów PiS,
gdy przez rok odpowie-
dzialnym za górnictwo
by³ wiceminister Pawe³
Poncyliusz, by³o wiele przepycha-
nek. On doprowadzi³ do wielkiego
konfliktu z wszystkimi górniczymi
centralami zwi¹zkowymi. W tej
chwili czekamy na ukonstytuowa-
nie siê nowego rz¹du. Wtedy pozna-
my jego za³o¿enia wobec bran¿y.
Mamy nadziejê, ¿e rozmowy na te-
mat podwy¿szenia wskaŸnika wy-
nagrodzeñ, które bêdziemy prowa-

dziæ na forum Zespo³u Trójstronne-
go, cechowaæ bêdzie rzetelnoœæ i

wysoki poziom merytoryczny. Na-
turalnie decyzjê w sprawie podwy¿-
szenia wskaŸnika musz¹ podj¹æ pra-
codawcy. Oni jednak zwykle w ta-
kich kwestiach oczekuj¹ na rz¹do-
we "b³ogos³awieñstwo".
- Ile teraz wynosi œrednia p³aca

w górnictwie?

Z wszystkimi elementami, czyli z
barbórk¹, czternast¹ pensj¹, nagro-

dami jubileuszowymi, odprawami
emerytalnymi, dodatkami szkodli-

wymi to ok. 4.700 z³
brutto. Ale trzeba za-
uwa¿yæ, ¿e jest to œred-
nia p³aca, na któr¹ sk³a-
daj¹ siê wynagrodzenia
ca³ej kadry in¿ynieryjno-
technicznej i nadzoru
kierowniczego kopalñ.
Przeciêtne miesiêczne
wynagrodzenie brutto
górnika pracuj¹cego w
œcianie to ok. 3600 z³.
Proszê zwróciæ uwagê,
¿e np. w woj. mazowiec-
kim œrednie wynagrodze-
nie wynosi ponad 3700
z³. Dynamika wzrostu
wynagrodzeñ w górnic-
twie nijak siê ma do dy-
namiki wzrostu p³ac w
innych sektorach. Zdecy-

dowanie musimy za ni¹ nad¹¿yæ,
je¿eli jeszcze nie w tym, to na pew-
no w przysz³ym roku.
- Jeszcze pó³ roku temu politycy

PO zapowiadali, ¿e musi nast¹-

piæ szybka prywatyzacja przed-

siêbiorstw pañstwowych, w tym

równie¿ górnictwa...

Rzeczywiœcie, Platforma przedsta-
wia³a plany prywatyzacji górnic-

twa, w dodatku przez inwestora.
By³oby to najgorsze rozwi¹zanie dla
bran¿y. Dwa tygodnie przed wybo-
rami wycofali siê z tych zapowie-
dzi...
- Po zmianie ekipy rz¹dz¹cej w

spó³kach wêglowych poleci

pewnie parê g³ów. Czy dla stro-

ny zwi¹zkowej bêdzie to mia³o

jakieœ szczególne znaczenie?

Paru g³owom siê nale¿y, ale to jest
problem w³aœciciela. Oby tylko nie
dzia³a³ zgodnie z przys³owiem: "za-
mieni³ stryjek siekierkê na kijek".
Mam nadziejê, ¿e ludzi merytorycz-
nie nieprzygotowanych do zarz¹-
dzania górnictwem zast¹pi¹ osoby
fachowe i kompetentne.
- Kto powinien w resorcie gospo-

darki odpowiadaæ za górnic-

two. Czy od tej osoby górnicza

"S" uzale¿niaæ bêdzie jakoœæ

dialogu spo³ecznego?

Nie wyobra¿am sobie, ¿eby kolej-
ny niekompetentny cz³owiek mia³
zarz¹dzaæ sektorem. Je¿eli stronê
rz¹dow¹ reprezentuje osoba, która
uwa¿a, ¿e pozjada³a wszystkie ro-
zumy i ¿e racja le¿y zawsze po jej
stronie, to wtedy dialog prowadzi
siê niezwykle ciê¿ko.
- Dziêkujê za rozmowê.

- To by³a krecia robota zwi¹zkowców
z Kadry - uwa¿a Andrzej Powa³a

- Bez wzglêdu kto rz¹dzi, zwi¹zek zawsze
powinien broniæ prawa do godnej pracy i pracy

- podkreœla Dominik Kolorz
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W marca 2007 r., 20 lat po opubli-
kowaniu raportu Spitzera na temat
schorzeñ krêgos³upa, Instytut Badaw-
czy Zdrowia i bezpieczeñstwa Pracy
Roberta Sauve (IRSST) opublikowa³
wyniki badañ dotycz¹cych dynamiki
powstawania ca³kowitej niezdolnoœci
do pracy, powodowanej bólem ple-
ców. Badaj¹cy postawili trzy pytania:
1) jakie s¹ czynniki wp³ywaj¹ce na

rozwój tego schorzenia,
2) czy praktyka i polityka przedsiê-

biorstw s¹ decyduj¹ce w tej kwe-
stii,

3) czy jest zwi¹zek miêdzy tym
schorzeniem (jako biologiczn¹
odpowiedzi¹ na stres), a stre-
sow¹ sytuacjê w pracy?

Przeprowadzone badania ankieto-
we wykaza³y, ¿e ekspozycja osoby
cierpi¹cej na czynniki stresogenne w
po³¹czeniu z jej przekonaniem o szko-
dliwoœci jakiejkolwiek aktywnoœci
fizycznej przyczyniaj¹ siê do wyst¹-
pienia zaburzeñ emocjonalnych.

Taka osoba unika wszelkich ru-
chów, co w konsekwencji sprzyja
narastaniu schorzenia.

Boi siê te¿ powrotu do pracy, po-
niewa¿ postrzega j¹ jako mo¿liwoœæ
ponownego urazu.

Takie myœlenie nale¿y do najwa¿-
niejszych czynników prowadz¹-
cych do ca³kowitej niezdolnoœci do
pracy.

Wyniki badañ sugeruj¹ ponadto,
¿e omawiany proces chorobowy
zwi¹zany jest z coraz s³abszym wy-
dzielaniem hormonów przygotowu-
j¹cych organizm do stawiania czo³a
stresowi.

Mimo, ¿e hipoteza wymaga po-
twierdzenia przez dalsze badania,
mo¿e prowadziæ do ustalenia mecha-
nizmów, które wi¹¿¹ zaburzenia
emocjonalne ze schorzeniami krê-
gos³upa, czego wynikiem jest sta³a
lub d³ugotrwa³a niezdolnoœæ do pra-
cy.

(HC)

Badania naukowe potwierdzaj¹,
ze niew³aœciwe postêpowanie z
azbestem i wyrobami zawieraj¹cy-
mi azbest jest niebezpieczne dla
zdrowia ludzi oraz przyczynia siê
do wzrostu zanieczyszczeñ powie-
trza py³em azbestowym.
1. Dopóki w³ókna nie s¹ uwalnia-

ne i nie nastêpuje ich wdycha-
nie, wyroby z udzia³em azbestu
nie stanowi¹ zagro¿enia dla
zdrowia.

2. Na wystêpowanie i typ patolo-
gii wp³ywa:
- rodzaj azbestu,
- wymiary tworz¹cych go w³ókien,
- ich stê¿enie,
- czas trwania nara¿enia.

3. Najwiêksze zagro¿enie organi-
zmu ludzkiego stwarzaj¹ tzw.
w³ókna respirabilne, które wni-
kaj¹ do pêcherzyków p³ucnych.
W³ókna cienkie przenoszone s¹
³atwiej i odk³adaj¹ siê w koñco-
wych odcinkach dróg oddecho-
wych, natomiast w³ókna grube
zatrzymuj¹ siê w górnej czêœci
uk³adu oddechowego.

4. W³ókna azbestowe wp³ywaj¹
negatywnie na zdrowie cz³owie-
ka. W pierwszej kolejnoœci
uwalniane s¹ do œrodowiska,
dlatego te¿ przepisy zaliczaj¹
azbest do szczególnie szkodli-
wych dla œrodowiska.

Py³ azbestowy mo¿e byæ przy-
czyn¹ nastêpuj¹cych chorób uk³a-
du oddechowego:
1) pylicy azbestowej (azbestozy),
2) ³agodnych zmian op³ucnowych,
3) raka p³uc (najpowszechniejsze-

go nowotworu z³oœliwego po-
wodowanego przez azbest),

4) miêdzyb³oniaków op³ucnej i
otrzewnej,

5) nowotworów o wysokiej z³oœli-
woœci.

Obowi¹zek zapewnienia pra-
cownikowi bezpiecznych, higie-
nicznych i nieszkodliwych dla
zdrowia warunków pracy spoczy-
wa na pracodawcy.

(HC)

26 paŸdziernika wesz³y w
¿ycie przepisy ustawy nowe-
lizuj¹cej Rozdzia³ VII Kodek-
su pracy dotycz¹cy pracy w
niedzielê i œwiêta.

Zakaz pracy w placówkach han-
dlowych w 12 okreœlonych w usta-

wie dni œwi¹tecznych w roku od-
nosi siê do ka¿dego zatrudnionego
w takiej placówce pracownika, nie-
zale¿nie od zajmowanego przez

1 listopada – œwiêto

dla pracowników handlu
BHP

Helena Cioch, Specjalista ds. BHP Zarz¹du Regionu

Schorzenia krêgos³upa
– lepiej poznane

Negatywny wp³yw dzia³ania
py³u azbestowego na stan
œrodowiska i zdrowie ludzi

***

Bo¿ena Borys-Szopa,
G³ówny Inspektor Pracy:

Nale¿a³oby postawiæ pytanie: co
by³o intencj¹ ustawodawców, gdy
opracowywali ustawê o zakazie
handlu w œwiêta. Na ten temat od-
bywa³y siê debaty z udzia³em przed-
stawicieli PIP, zarówno w komisjach
sejmowych, jak i na plenarnym po-
siedzeniu Sejmu poœwiêconemu
temu projektowi. Przede wszystkim
chodzi³o o to, by pracownicy pla-
cówek wielkopowierzchniowych
mieli wolnych 12 dni œwi¹tecznych
w roku. W trakcie debat pada³y py-
tania m.in. o apteki i stacje benzy-
nowe. Kodeks pracy wyszczególnia
wyj¹tki i dlatego,wszystkie te pod-
mioty handlowe, spe³niaj¹ce funk-
cjê u¿ytecznoœci publicznej, bêd¹
czynne w dni œwi¹teczne. Zgodnie
z przepisami ustawy Prawo far-
maceutyczne, apteki s¹ placówka-
mi ochrony zdrowia publicznego,
w których osoby uprawnione

niego stanowiska. Nie dotyczy jed-
nak w³aœcicieli placówek handlo-
wych i osób œwiadcz¹cych pracê na
innej podstawie ni¿ stosunek pra-
cy.

- Pracownicy handlu zas³uguj¹
na odpoczynek przynajmniej 12
dni w roku - mówi Alfred Bujara,

przewodnicz¹cy Krajo-
wego Sekretariatu Ban-
ków, Handlu i Ubezpie-
czeñ NSZZ "Solidar-
noœæ" - 1 listopada dzia-
³acze "S" bêd¹ monito-
rowaæ, zw³aszcza skle-
py wielkopowierzch-
niowe. Jeœli zauwa¿y-
my powa¿ne naruszenia
ustawy, to 11 listopada
zorganizujemy pikiety
przed placówkami, któ-
re z³ama³y zakaz handlu.

Równie¿ Pañstwowa
Inspekcja Pracy zamie-
rza w ca³ym kraju uru-
chomiæ dy¿urne telefo-
ny, w których odbieraæ
bêdzie ewentualne sy-
gna³y o naruszeniu za-
kazu handlu w Œwiêto
Zmar³ych.

Za dzia³anie wbrew ustawie
gro¿¹ kary pieniê¿ne od 1 do 2 tys
z³., a w przypadku ponownego wy-
kroczenia do 5 tys. z³.

œwiadcz¹ us³ugi farmaceutyczne i
nie obejmuje ich zakaz okreœlony
w Kodeksie pracy. Sporo zamiesza-
nia wprowadzi³o stanowisko Mini-
sterstwa Pracy, zgodnie z którym za-
kaz handlu w œwiêta dotyczy równie¿
stacji paliw. To by³a nad interpretacja
przepisu, a ze wzglêdu na fakt, ¿e jego
interpretacja wobec stacji benzyno-
wych nie jest jednoznaczna, PIP nie
mog³a podj¹æ decyzji o zamykaniu
tych podmiotów w dzieñ œwi¹teczny.
Nie wyobra¿am sobie, by osoby pod-
ró¿uj¹ce 1 listopada np. ze Szczecina
do Rzeszowa mog³y na stacji benzy-
nowej wypiæ kawê i zjeœæ hamburge-
ra, natomiast nie mog³y zatankowaæ
paliwa. Ale to by³by problem nie tyl-
ko dla odbiorców indywidualnych.
Pogotowie ratunkowe, stra¿ po¿arna,
policja musz¹ mieæ w dni œwi¹teczne
mo¿liwoœæ uzupe³nienia paliwa w
swoich pojazdach. W tej sytuacji je-
dynym rozs¹dnym rozwi¹zaniem
by³o podjêcie przez PIP decyzji, ¿e

Stanowisko Pañstwowej In-
spekcji Pracy w sprawie zakazu
pracy w placówkach handlo-
wych w œwiêta dobitnie akcen-
tuje, ¿e wymuszanie pracy w dni
œwi¹teczne w placówkach han-
dlowych, zw³aszcza wobec ko-
biet, pe³ni¹cych odpowiedzial-
ne funkcje w ¿yciu rodzinnym i
wychowywaniu dzieci, jest
przez znaczn¹ czêœæ spo³eczeñ-
stwa oceniane negatywnie.

- Ustawowe gwarancje otrzy-
mania za pracê w niedzielê i
œwiêta innego dnia wolnego od
pracy - nie s¹ wystarczaj¹c¹ re-
kompensat¹ i nie zapewniaj¹ pra-
cownikom zatrudnionym w han-
dlu mo¿liwoœci integracji z ro-
dzin¹ w dni œwi¹teczne - g³osi
dokument - Trudno tak¿e uznaæ,
¿e funkcjonowanie wszystkich
placówek handlowych w œwiêta
jest uzasadnione koniecznoœci¹
zaspokajania codziennych po-
trzeb ludnoœci.

nie ma uzasadnienia do zamykania
w œwiêta stacji paliw.

W ma³ych placówkach handlo-
wych obowi¹zuje zakaz wykony-
wania pracy w dni œwi¹teczne przez
pracowników zatrudnionych na
umowê o pracê. Natomiast, mo¿e tê
pracê wykonywaæ w³aœciciel skle-
pu, albo te¿ zatrudniæ kogoœ na umo-
wê zlecenie.

W okreœlone w ustawie œwiêta
bêd¹ pracowaæ podmioty spo³ecz-
nie u¿yteczne i zaspakajaj¹ce co-
dzienne potrzeby ludnoœci np. ap-
teki i stacje benzynowe.

B.G.

– Pracownicy handlu nie ukrywaj¹
radoœci, ¿e 1 listopada bêd¹ mogli

odwiedziæ wraz ze swoimi rodzinami
groby bliskich – mówi Alfred Bujara
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W karykaturze

s³ów
I PO wyborach
Waldek P.
Waldek Pawlak dumny chadza

- Znów jest w³adza, znów jest

w³adza!
Platforma, czy komuniœci?...

- Sen o w³adzy znów siê ziœci³!

***

Aleksander K.
Aleksander stroi miny

- Wszystko przez te Filipiny ...

Jego kumple, stare wygi
Wys³ali by go do ... Rygi.

***

Bajeczka
Mia³a byæ druga Japonia,
Irlandiê mamy mieæ drug¹,

Da siê naród zrobiæ w konia

T¹ bajk¹ przyd³ug¹?
***

Stracili
Kto na wyborach najwiêcej straci³?

- pl. demokraci ...                       pk
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