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W numerze:

„Oddajcie nam niedziele” – to kolejna akcja, tym razem plakatowa, przygotowana
przez Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeñ NSZZ „Solidarnoœæ”.
Ma zwróciæ uwagê na los pracowników placówek handlowych, dla których
niedziela jest zwyk³ym dniem roboczym, nie ró¿ni¹cym siê od innych.

Cz³owiek wielkiego serca
W³adys³aw Molêcki spocz¹³ na cmentarzu
w ¯arkach k. Myszkowa. ¯egna³a go ro-
dzina, przyjaciele, w³adze krajowej i regio-

nalnej "Solidarnoœci", zwi¹zkowcy z setek
komisji zak³adowych, delegacje z innych
regionów. - Wszyscy przyszli Ci podziêko-
waæ za to, co zrobi³eœ dla nich i dla "Soli-
darnoœci" - mówi³ w po¿egnalnej mowie
szef Œl¹sko-D¹browskiej "S" Piotr Duda.

Czytaj na stronie 5

Z nadziej¹ patrz¹
w przysz³oœæ

Jolanta Pieszczek o za-
wodzie fryzjerki ma-
rzy³a od dziecka. Kilka
lat temu rozpoczê³a na-
wet naukê w szkole fry-
zjerskiej, ale ¿ycie tak
siê potoczy³o, ¿e jej nie
skoñczy³a. - Pierwsza
szychta by³a dla mnie

drug¹ i najprawdopodobniej ostatni¹ szans¹
powrotu do zawodu - mówi Jola. Informa-
cjê o projekcie przekaza³a jej kole¿anka.
- Wszystkiego uczy³am siê od pocz¹tku,
ale jak siê czuje do czegoœ zami³owanie,
to wtedy jest o wiele ³atwiej - podkreœla.

Czytaj na stronie 4

Zerwane mediacje
w Hagerze
Starosta przedstawiaj¹c propozycje p³aco-
we stosowa³ szanta¿, obra¿a³ pracowników,
obci¹¿y³ ich odpowiedzialnoœci¹ za szpital-
ne d³ugi. To by³o skandaliczne zachowa-

nie. Jego zamys³em jest, by 70 salowych ze
szpitala przejê³a firma wykonuj¹ca us³ugi
sprz¹taj¹ce, a zaoszczêdzone w ten sposób
pieni¹dze mog³yby zostaæ przeznaczone na
podwy¿ki p³ac dla œredniego personelu. Nie
mo¿emy pozwoliæ na takie szafowanie
miejscami pracy. - informuje przewodnicz¹-
cy zak³adowej "S" Jacek Szarek.

Czytaj na stronie 5
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Krótko Liczba tygodnia...

Napisano

Wieœci
z Biur Terenowych ZR

80 proc...
... akcji Górnoœl¹skiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów nale¿y ju¿ do samo-

rz¹du Województwa Œl¹skiego.
Umowê o nieodp³atnym przekazaniu akcji podpisano w zesz³ym tygodniu w

Ministerstwie Skarbu Pañstwa. Pozosta³e 20 proc. - zgodnie z ustaw¹ o komer-
cjalizacji i prywatyzacji - stanowi zabezpieczenie uprawnieñ pracowników oraz
roszczeñ by³ych w³aœcicieli mienia.

Starania Samorz¹du Województwa o przejêcie akcji GPW trwa³y trzy lata.
Teraz potrzebne bêdzie aktywne w³¹czenie siê samorz¹du w realizacjê zadañ
spó³ki, w tym równie¿ w unowoczeœnienie infrastruktury.

BT Sosnowiec
30 paŸdziernika odby³o siê zebranie

Komisji Zak³adowej NSZZ "S" przy
Spó³dzielni Mleczarskiej "Jogser" w
Sosnowcu. Zwi¹zkowcy podjêli
uchwa³ê o przyst¹pieniu do Krajowej
Sekcji Mleczarstwa i Koncentratów
Spo¿ywczych. Delegatk¹ reprezentu-
j¹c¹ Komisjê w Sekcji zosta³a Miro-
s³awa Winter. W trakcie spotkania do-
konano równie¿ wyborów uzupe³nia-
j¹cych do komisji rewizyjnej. Jej prze-
wodnicz¹cym zosta³ Piotr Psiuk. Pe³-
nomocnikiem wyborów by³a Alicja
B³aszczyk kieruj¹ca sosnowieckim
BT.

***
11 listopada w Koœciele Niepokala-

nego Poczêcia NMP w sosnowieckiej
dzielnicy Sielec odprawiona zosta³a
Msza œw. za Ojczyznê. W nabo¿eñ-
stwie wziê³a udzia³ pos³anka PiS Ewa
Malik oraz wiceprezydent Sosnowca
Wilhelm Zych. Po Mszy wierni wraz
z proboszczem parafii ks. Edwardem
Dar³akiem udali siê pod pomnik Ta-
deusza Koœciuszki, gdzie z³o¿yli
kwiaty. W imieniu Œl¹sko-D¹browskie
"S" wi¹zankê z³o¿y³y Alicja B³asz-
czyk, przewodnicz¹ca KZ NSZZ "S"
OLK Irena ¯muda i przewodnicz¹-
ca KZ NSZZ "S" Urzêdu Skarbowe-
go w Sosnowcu Gra¿yna Welon.

BT Pszczyna
6 listopada w siedzibie pszczyñskie-

go BT odby³o siê zebranie przedsta-
wicieli organizacji zwi¹zkowych z ob-
szaru dzia³ania Biura. Zwi¹zkowcy mi-
nut¹ ciszy uczcili pamiêæ W³adys³a-
wa Molêckiego.

W trakcie spotkania omówiono
m.in. akcjê "Polska przyjazna pracow-
nikom" i konkurs "Firma przyjazna
pracownikom". Okaza³o siê, ¿e tylko
zwi¹zkowcy z  firmy "Elwo" z Psz-
czyny zamierzaj¹ zg³osiæ swojego pra-
codawcê do konkursu. Podsumowa-
no równie¿ pracê zwi¹zkow¹ w mi-
nionym roku. W dwóch firmach pra-
codawcy poprzez sprytne dzia³ania do-
prowadzili do zakoñczenia dzia³alno-
œci przez komisje zak³adowe. W Spó³-
dzielni Mieszkaniowej "Wola", w cza-
sie, gdy przewodnicz¹ca "S" przeby-
wa³a na L-4, pani prezes "przekona³a"
zwi¹zkowców do z³o¿enia rezygnacji.
W "Toolmecie" cz³onkowie "S" uzna-
li, ¿e "jest tak dobrze", ¿e istnienie
zwi¹zku w zak³adzie nie ma racji bytu.

BT Gliwice
8 listopada w siedzibie BT odby³o

siê zebranie delegatów na WZD Re-
gionu Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ
"S". W spotkaniu uczestniczy³ prze-
wodnicz¹cy ZR Piotr Duda.

Zwi¹zkowcy wnioskowali m.in. o
obni¿enie sk³adki cz³onkowskiej.

***
9 listopada Zespó³ Szkó³ Budowla-

no-Ceramicznych w Gliwicach, któ-

rego dyrektorem jest cz³onek "S" Jo-
lanta Gajda, otrzyma³ certyfikat Œl¹-
skiej Szko³y Jakoœci.

***
11 listopada w Koœciele Garnizono-

wym œw. Barbary w Gliwicach odpra-
wione zosta³o nabo¿eñstwo za Ojczy-
znê, w trakcie którego Krzy¿ami Ka-
pitu³y "Semper Fidelis"(Zawsze wier-
ny) zostali uhonorowani cz³onkowie
Zwi¹zku Solidarnoœæ Polskich Kom-
batantów: Edward Wróblewski, Zbi-
gniew Siemaszko i W³adys³aw Ko-
strzewski.

Mszê œw. uœwietni³a obecnoœæ sze-
œciu pocztów sztandarowych "S".

Zwi¹zek Solidarnoœæ Polskich
Kombatantów zrzesza w swoich sze-
regach uczestników walk o polskoœæ i
niepodleg³oœæ, przeœladowanych za
swoj¹ patriotyczn¹ postawê.

Kapitu³a Krzy¿a "Semper Fidelis"
zosta³a za³o¿ona w sierpniu 1981 roku
w Gdañsku. Inicjatorem jej powo³a-
nia by³ gen. Boruta Spiechowicz.

BT Jastrzêbie Zdrój
6 listopada spotkali siê cz³onkowie

Komisji Zak³adowej NSZZ "S" KWK
1 Maja, którzy podjêli uchwa³ê inten-
cyjn¹ o zakoñczeniu dzia³alnoœci
zwi¹zku w zlikwidowanej kopalni.

BT Rybnik
W wyniku przeprowadzonych wy-

borów uzupe³niaj¹cych do Komisji Za-
k³adowej NSZZ "S" Rybnickich S³u¿b
Komunalnych przewodnicz¹cym
zwi¹zku zosta³ Mariusz Gradziñski.

BT Zawiercie
Miêdzy pracowników medycznych

maj¹cych bezpoœredni kontakt z pa-
cjentami rozdzielone bêd¹ dodatkowe
pieni¹dze otrzymana na wynagrodze-
nia przez Szpital Chorób P³uc w Sie-
wierzu. Dodatek wyp³acany przez trzy
miesi¹ce bêdzie taki sam dla wszyst-
kich. Porozumienie w sprawie podzia-
³u pieniêdzy podpisa³y we wtorek
zwi¹zki zawodowe i dyrekcja szpita-
la.

- Przyznana kwota podwy¿ki nie
by³a imponuj¹ca, dlatego postanowio-
no przeznaczyæ j¹ tylko dla osób zaj-
muj¹cych siê pacjentami. To oni bo-
wiem nara¿eni s¹ na bezpoœredni kon-
takt z chorymi na gruŸlicê, co stanowi
zagro¿enie dla zdrowia - wyjaœnia
Ma³gorzata Benc, wiceprzewodni-
cz¹ca zawierciañskiej "Solidarnoœci"
Ochrony Zdrowia.

Do zaka¿enia gruŸlic¹ zazwyczaj
dochodzi przez uk³ad oddechowy, a
Ÿród³em zaka¿enia jest pr¹tkuj¹cy cho-
ry na p³ucn¹ postaæ tej choroby.

Licz¹cy 41 etatów siewierski szpi-
tal otrzyma³ na dodatkowe wynagro-
dzenia nieco ponad 3,3 tys. z³ miesiêcz-
nie. Wyp³acane one bêd¹ przez kwar-
ta³.

(zaw

9 listopada (Warszawa). Powo³a-
no Komisjê Certyfikacyjn¹, która
przyzna certyfikaty "Firma przy-
jazna pracownikom". W jej sk³ad
weszli Janusz Œniadek, przewod-
nicz¹cy KK NSZZ "S", Jerzy
Langer, wiceprzewodnicz¹cy KK
NSZZ "S", Bo¿ena Borys-Szopa,
G³ówny Inspektor Pracy, Maciej
£opiñski, szef Gabinetu Prezy-
denta RP i Stanis³aw Szwed, prze-
wodnicz¹cy Rady Ochrony Pracy.
Do 15 listopada do konkursu mog¹
byæ zg³oszone wszystkie zak³ady
pracy, które swoimi dzia³aniami
wpisuj¹ siê w wartoœci propago-
wane przez NSZZ "Solidarnoœæ".
Do kampanii aktywnie w³¹czy³a
siê Pañstwowa Inspekcja Pracy.
Anna Tomczyk, zastêpca G³ów-
nego Inspektora Pracy zwróci³a siê
do wszystkich Okrêgowych In-
spektorów Pracy o udzielenie
wszelkiej niezbêdnej pomocy i in-
formacji pracodawcom, zamierza-
j¹cym wzi¹æ udzia³ w konkursie.

***
10 listopada (Warszawa). Up³y-
nê³a 27. rocznica zarejestrowania
przez S¹d Najwy¿szy Statutu Nie-
zale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹z-
ku Zawodowego "Solidarnoœæ".
Kilkanaœcie dni wczeœniej S¹d
Wojewódzki wprowadzi³ samo-
wolnie zmiany do statutu. Zwi¹-
zek og³osi³ gotowoœæ strajkow¹ i
z³o¿y³ skargê do SN. Ostatecznie
uda³o siê osi¹gn¹æ kompromis.

***
11 listopada (Katowice). Msza
œwiêta za Ojczyznê, koncelebro-
wana przez metropolitê katowic-
kiego arcybiskupa Damiana Zi-
monia w Archikatedrze Chrystu-
sa Króla w Katowicach, zainaugu-
rowa³a œl¹skie obchody 89. rocz-
nicy odzyskania przez Polskê nie-
podleg³oœci. Podczas nabo¿eñstwa
metropolita akcentowa³, ¿e Œwiê-
to Niepodleg³oœci jest "œwiêtem
w³aœciwego u¿ywania naszej wol-
noœci". Abp Zimoñ podkreœli³, ¿e
w dobie polskich przemian i nie
ca³kiem jeszcze dojrza³ej polskiej
demokracji, najwa¿niejsz¹ wspó³-
czesn¹ wartoœci¹ jest rodzina, któr¹
nazwa³ "jednym z najwspanial-
szych pomys³ów Pana Boga". Po
mszy z³o¿ono kwiaty pod pomni-
kiem marsza³ka Józefa Pi³sudskie-
go. Po uroczystym Apelu Pole-
g³ych i defiladzie na Placu Sejmu
Œl¹skiego odby³ siê pokaz broni i
sprzêtu wojskowego.

***
12 listopada (Lublin). Pracowni-
cy nale¿¹cych do grupy O¿arów
SA zak³adów Faelbud i Polbruk w
Lublinie, Warszawie, Skierniewi-
cach i £odzi. gro¿¹ strajkiem.
Zwi¹zkowcy uwa¿aj¹, ¿e plano-
wane w firmie zmiany spowodo-
waæ mog¹ zmniejszenie zatrudnie-
nia i wprowadzenie niekorzyst-
nych dla pracowników warunków
pracy i p³acy. Zwracaj¹ te¿ uwagê
na próby uniemo¿liwiania dzia³al-
noœci zwi¹zkowej na terenie nale-
¿¹cych do grupy zak³adów. O ile
nie dojdzie do porozumienia w naj-
bli¿szych dniach, to w poszczegól-
nych miastach odbêd¹ siê strajki,
a pod siedzib¹ ich w³aœciciela Gru-
py O¿arów SA w Karsach zosta-
nie zorganizowana manifestacja
pracowników. Obecnie Faelbud
zatrudnia prawie 250 osób, z cze-
go ponad po³owa nale¿y do NSZZ
"Solidarnoœæ". Jest to jedyny zwi¹-
zek dzia³aj¹cy na terenie firmy.

(…) Aby skutecznie kontrolowaæ
przestrzeganie prawa, inspektorzy pra-
cy obserwuj¹ lub monitoruj¹ za pomoc¹
kamer wideo zak³ady pracy, œledz¹ do-
niesienia prasowe oraz informacje po-
jawiaj¹ce siê w internecie. Sprawdza-
j¹c przestrzeganie przepisów dotycz¹-
cych czasu pracy siêgaj¹ nie tylko po
oficjaln¹ ewidencjê prowadzon¹ przez
pracodawcê, ale tak¿e po zeszyty wejœæ
i wyjœæ z firmy (spisywane np. przez
pracowników ochrony). Mog¹ tak¿e
sprawdziæ czas zalogowania siê pra-
cownika w ka¿dym komputerze lub ka-
sie fiskalnej i skonfrontowaæ go z ofi-
cjaln¹ ewidencj¹ czasu pracy. (...)

O tym, ¿e PIP stosuje niekonwencjo-
nalne metody pozyskiwania informa-
cji, przekona³a siê ³om¿yñska firma
Polska Grupa Farmaceutyczna. Po
otrzymaniu sygna³ów, ¿e PGF nie prze-
strzega przepisów dotycz¹cych m.in.
czasu pracy okrêgowy inspektorat pra-
cy w Bia³ymstoku podj¹³ decyzjê o
przeprowadzeniu kontroli. Przez pierw-
sze dwa dni (12-13 czerwca 2007 r.)
inspektorzy rejestrowali pracê w zak³a-
dzie w godzinach nocnych przy u¿yciu
kamery. (…) Nastêpnie, noc¹ z 2 na 3
lipca 2007 r. inspektorzy pracy przepro-
wadzili bezpoœredni¹ kontrolê, która po-
twierdzi³a fakt pracy w godzinach noc-
nych i nadliczbowych. - Dziêki wyko-
rzystaniu niekonwencjonalnych Ÿróde³
informacji uzyskaliœmy dowody, które
pozbawi³y pracodawcê wszelkich argu-
mentów do kwestionowania naszych
ustaleñ - mówi Maciej Starzyk, , in-
spektor pracy z bia³ostockiego OIP, któ-
ry prowadzi³ kontrolê w PGF. W wyni-
ku kontroli czterem osobom wymierzo-
no mandaty oraz skierowano wniosek
do prokuratury w sprawie podejrzenia
pope³nienia przestêpstwa w zwi¹zku z
fa³szowaniem ewidencji czasu pracy.

Pracodawcy powinni pamiêtaæ, ¿e in-
spektorzy pracy mog¹ stosowaæ tak¿e

inne niestandardowe metody kontroli.
W trakcie sprawdzania hotelu Velaves
Hotel-Spa we W³adys³awowie nadin-
spektor pracy zabezpieczy³ zeszyt wejœæ
i wyjœæ pracowników, prowadzony i
przechowywany przez pracowników
ochrony. Dane w nim zapisane nie po-
krywa³y siê z dokumentami ewidencji
czasu pracy prowadzonej w zak³adzie.
W wyniku tych dzia³añ firma wyp³aci-
³a podw³adnym wynagrodzenia za pra-
cê w godzinach nadliczbowych w wy-
sokoœci 50,8 tys. z³.

- Œledzimy te¿ doniesienia prasowe
oraz informacje, jakie o warunkach pra-
cy pojawiaj¹ siê w internecie - mówi
Henryk Batarowski, nadinspektor pra-
cy, kierownik sekcji prewencji OIP w
Gdañsku. W ten sposób inspekcja usta-
li³a, ¿e latem wewn¹trz budynku salo-
nu Empik Megastore w Krakowie na
niektórych poziomach temperatura po-
wietrza przekracza³a 32-33 stopnie Cel-
sjusza. PIP zobowi¹za³a sklep do za-
montowania urz¹dzenia klimatyzacyj-
nego w pomieszczeniu socjalnym.

Inspektorzy pracy nie mog¹ jednak
jak dziennikarze zatrudniæ siê w firmie,
aby uzyskaæ wiedzê na temat warun-
ków pracy, jakie w niej panuj¹. Nowa
ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o Pañstwo-
wej Inspekcji Pracy (Dz.U. nr 89, poz.
589) wprowadzi³a jednak od lipca roz-
wi¹zania, które u³atwiaj¹ inspektorom
postêpowanie kontrolne.

- W protokole, do którego wgl¹d ma
pracodawca, nie musimy ju¿ zamiesz-
czaæ danych pracowników, którzy skar-
¿yli siê na ³amanie ich praw pracowni-
czych - mówi Roman Giedrojæ, za-
stêpca g³ównego inspektora pracy. Jego
zdaniem, dziêki takiemu rozwi¹zaniu
pracownicy chêtniej wspó³pracuj¹ z PIP
w celu ustalenia, czy w firmach docho-
dzi do ³amania praw pracowniczych.
(…)

Kamery pomagaj¹ inspekcji

kontrolowaæ pracodawców
(Gazeta Prawna, £ukasz Guza, 7 listopada 2007 r.)

Ze smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci

KOL. W£ADYS£AWA MOLÊCKIEGO
Wyrazy szczerego wspó³czucia

Rodzinie oraz kolegom

ze Œlasko-D¹browskiej „Solidarnoœci”

sk³ada

Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ,,Solidarnoœæ" w Warszawie
Przewodnicz¹cy Henryk Grymel

Wyrazy najg³êbszego wspó³czucia

z powodu œmierci

Œ.P. W£ADYS£AWA MOLÊCKIEGO

Rodzinie i najbli¿szym

sk³ada

Regionalna Sekcja Kolejarzy NSZZ ,,Solidarnoœæ” Katowice
Regionalny Sekretariat Transportowców

NSZZ,,Solidarnoœæ" Katowice
Przewodnicz¹cy Bogumi³ Wojewoda
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Ostatnie dyskusje polityków
prowadzone g³ównie za po-
œrednictwem mediów na temat
wy³¹czenia Polski z obszaru
pe³nego obowi¹zywania Karty
Praw Podstawowych Unii Eu-
ropejskiej zrodzi³y wiele kon-
trowersji. Mog¹ one wynikaæ z
nieznajomoœci treœci Karty lub
niezgodnej z faktami jej inter-
pretacji. Spróbujmy wiêc od-
powiedzieæ wiêc na pytanie,
czym ten dokument jest i jakie
zawiera zapisy.

Karta to zbiór podstawowych
praw uchwalony i podpisany przez
premierów rz¹dów wszystkich

pañstw Unii Europejskiej podczas
zjazdu Rady Europejskiej w Nicei.
Charakter prawny Karty okreœli
Traktat Reformuj¹cy UE, który ma
zostaæ podpisany w grudniu 2007 r.

i po ewentualnej ratyfikacji w kra-
jach UE ma wejœæ w ¿ycie 1 stycz-
nia 2009 r. W zdecydowanej wiêk-
szoœci KPP nie tworzy nowych
praw lub zasad, tylko w sposób wi-
doczny odzwierciedla prawa ju¿ ist-
niej¹ce w Europejskiej Konwencji
Praw Cz³owieka, ONZ-owskich
Paktach Praw Cz³owieka i Europej-
skiej Karcie Socjalnej lub wynika-
j¹ce z konstytucyjnej tradycji
pañstw cz³onkowskich.

Karta dzieli polityków
Co wa¿ne, ju¿ sama Karta zwie-

ra wiele ograniczeñ swojego dzia-
³ania, a podstawowe brzmi, ¿e po-
stanowienia Karty wi¹¿¹ instytucje

i pañstwa cz³onkowskie jedynie w
zakresie regulacyjnym Unii Euro-
pejskiej. Jak wyjaœnia profesor pra-
wa europejskiego Jan Barcz, ozna-
cza to, ¿e ju¿ sama Karta gwarantu-

je suwerennoœæ dzia³añ pañstw w
obszarach wra¿liwych jak np. kwe-
stie dotycz¹ce eutanazji czy abor-
cji. Przepisy KPP, które budz¹ kon-
trowersjê ze wzglêdu na ró¿n¹ wra¿-
liwoœæ w ró¿nych pañstwach (np. w
kwestii wychowania dzieci, pojêcia
rodziny i ochrony ¿ycia), maj¹ od-
niesienia do prawa krajowego, czyli
s¹ interpretowane i rozumiane tak,
jak s¹ definiowane w prawie krajo-
wym.

Mimo tego na szczycie w Lizbo-
nie polski rz¹d zdecydowa³ o przy-
³¹czeniu siê do brytyjskiego proto-
ko³u o ograniczeniu stosowania
Karty Praw Podstawowych. Tym-
czasem czo³owi politycy Platformy

Obywatelskiej zapowiadaj¹, ¿e pod
rz¹dami tej partii Polska zaakcep-
tuje ca³oœæ Karty. - Naszym zdaniem
nie ma ¿adnego powodu, dla które-
go obywatele polscy mieliby mieæ

Karta Praw Podstawowych

W Karcie nie znalaz³o siê miej-
sce na invocatio Dei, która to
sprawa do dziœ wywo³uje burzli-
we polemiki. W konstytucjach
pañstw europejskich przyjmowa-
ne s¹ w tym zakresie ró¿ne roz-
wi¹zania. Konstytucja niemiecka
ma tak¹ inwokacjê, polska zaœ
przyjê³a formu³ê zawieraj¹c¹ od-
wo³anie zarówno do Boga, jak i
do innych Ÿróde³ wartoœci, uzna-
wanych przez spo³eczeñstwo za
najwy¿sze.

Papie¿ Jan Pawe³ II ustosun-
kowa³ siê do treœci Karty ju¿ 14
grudnia 2000 r., stwierdzaj¹c:
"Zadanie sformu³owania Karty
Praw Podstawowych, jakiego
podjê³a siê Unia Europejska, sta-
nowi u progu nowego tysi¹clecia
próbê ponownej syntezy g³ów-
nych wartoœci, na której powin-
no opieraæ siê wspó³¿ycie naro-

dów europejskich. Koœció³ bar-
dzo uwa¿nie œledzi³ prace nad
redakcj¹ tego dokumentu. Dlate-
go te¿ nie mogê ukrywaæ mojego
rozczarowania faktem, ¿e w tek-
œcie Karty nie znalaz³o siê nawet
odwo³anie do Boga, który jest
najwy¿szym Ÿród³em godnoœci
ludzkiej i jej podstawowych
praw. Nie mo¿na zapominaæ, ¿e
negacja Boga i Jego przykazañ w
mijaj¹cym stuleciu doprowadzi-
³a do dyktatury bo¿ków, wyra¿a-
j¹cej siê w uwielbieniu rasy, kla-
sy, pañstwa, narodu czy partii za-
miast ¿ywego i prawdziwego
Boga. W³aœnie w œwietle nie-
szczêœæ towarzysz¹cych XX wie-
kowi mo¿na zrozumieæ, jak pra-
wa Boga i prawa cz³owieka albo
wzajemnie siê utwierdzaj¹, albo
razem upadaj¹"

www.ekai.pl

mniejsze prawa ni¿ mieszkañcy in-
nych pañstw Wspólnoty.- stwierdzi³
w wypowiedzi dla "Dziennika"
Bronis³aw Komorowski.

Odnosz¹c siê do tych s³ów urzê-
duj¹ca jeszcze minister spraw zagra-
nicznych Anna Fotyga oceni³a, ¿e
w przyjêciu Karty "jest coœ bardzo
z³ego". - Gor¹co namawiam PO do
zmiany tej decyzji, bo to jest decy-
zja szkodliwa dla Polski - podkre-
œli³a. Minister wskazuje, ¿e w Kar-
cie "s¹ postanowienia, które mog¹
siê odnosiæ do niemieckich roszczeñ
maj¹tkowych w Polsce, które mog¹
siê odnosiæ do moralnoœci publicz-
nej, prawa rodzinnego".

Wa¿ny element przysz³ego
traktatu

Czy tak jest na pewno? Warto
zwróciæ uwagê, ¿e decyzja rz¹du
dotycz¹ca ograniczenia zastosowa-
nia Karty, dotyczy rozdzia³u IV
Solidarnoœæ, czyli czêœci dotycz¹-
cej praw zwi¹zkowych. Natomiast
zapisy Karty, na które powo³ywa³
siê rz¹d, a które mia³y zagra¿aæ
moralnoœci, b¹dŸ prawu rodzinne-
mu znajduj¹ siê w rozdzia³ach I, II i
III, a wiêc w tych, wobec których
nie zastosowano ograniczenia.

Poza tym budz¹ce w¹tpliwoœci
prawa obyczajowe, np. dotycz¹ce
zawierania ma³¿eñstw, zawarte s¹ w
art. 9 Karty. Stwierdza on, ¿e pra-
wa te "s¹ gwarantowane zgodnie z
ustawami krajowymi reguluj¹cymi
korzystanie z tych praw". UE nie ma
kompetencji w tych sprawach, w
zwi¹zku z tym nie mo¿e podejmo-
waæ jakichkolwiek decyzji w tych
kwestiach. Inne potencjalnie kon-
trowersyjne unormowania s¹ ju¿
ujête w prawie polskim - np. zakaz
dyskryminacji jest zapisany w na-
szym Kodeksie Pracy a artyku³ 17
Karty, który ma rzekomo stanowiæ
podstawê roszczeñ niemieckich, jest
jedynie potwierdzeniem prawa do
w³asnoœci ujêtym równie¿ w pol-
skiej konstytucji.

Na Kartê sk³ada siê 7 rozdzia-
³ów: Godnoœæ, Wolnoœci, Rów-
noœæ, Solidarnoœæ, Prawa obywa-
teli, Wymiar sprawiedliwoœci, Po-
stanowienia ogólne, stanowi¹-
cych zbiór wartoœci i praw, obo-
wi¹zuj¹cych instytucje Unii Eu-
ropejskiej.

Pierwszy rozdzia³ zatytu³owa-
ny Godnoœæ mówi o poszanowa-
niu godnoœci ludzkiej, prawie do
¿ycia, do integralnoœci osoby, za-
kazie stosowania tortur, niewol-
nictwa i pracy przymusowej.

Rozdzia³ drugi Wolnoœæ odno-
si siê do prawa do wolnoœci i bez-
pieczeñstwa, poszanowania ¿ycia
prywatnego i rodzinnego, ochro-
ny danych osobowych, prawa do
zawierania ma³¿eñstwa i zak³ada-
nia rodziny, wolnoœci myœli, su-
mienia, religii, wypowiedzi i in-
formacji, wolnoœci gromadzenia
siê i stowarzyszania, wolnoœci
sztuk i nauk, prawa do nauki,
wolnoœci wyboru zawodu i podej-
mowania pracy, prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej, prawa

do w³asnoœci, do azylu i ochrony
w wypadku ekstradycji.

Rozdzia³ trzeci Równoœæ gwaran-
tuje prawo do równoœci wobec pra-
wa, niedyskryminacjê, poszanowa-
nie zró¿nicowania kulturowego, re-
ligijnego i jêzykowego, równoœæ
mê¿czyzn i kobiet, prawa dziecka i
osób w podesz³ym wieku, integra-
cjê osób niepe³nosprawnych.

Rozdzia³ czwarty Solidarnoœæ
zapewnia pracownikom prawo do
informacji i konsultacji, do roko-
wañ i dzia³añ zbiorowych, dostê-
pu do us³ug wyszukiwania miejsc
pracy, ochrony w przypadku nie-
uzasadnionego zwolnienia z pracy,
nale¿yte i sprawiedliwe warunki
pracy, zakaz pracy dzieci i ochro-
nê m³odocianych w pracy, zabez-
pieczenia i pomoc spo³eczn¹,
ochronê zdrowia, dostêp do us³ug,
ochronê œrodowiska, konsumen-
tów i poszanowanie ¿ycia rodzin-
nego i zawodowego.

Rozdzia³ pi¹ty Prawa obywateli
mówi o prawie do g³osowania i
kandydowania w wyborach do Par-

lamentu Europejskiego i wybo-
rach lokalnych, prawie do dobrej
administracji, dostêpu do doku-
mentów, prawie zwrócenia siê do
Rzecznika Praw Obywatelskich,
prawie petycji, opieki dyploma-
tycznej i konsularnej.

Rozdzia³ szósty Wymiar spra-
wiedliwoœci daje obywatelom
prawo do skutecznych œrodków
prawnych i sprawiedliwego pro-
cesu s¹dowego, gwarantuje do-
mniemanie niewinnoœci i prawo
do obrony, zasadê legalnoœci i
proporcjonalnoœci kar do czynów
zabronionych, zakaz ponownego
s¹dzenia lub karania za ten sam
czyn.

Ostatnia czêœæ stanowi zapis
postanowieñ ogólnych, okreœlaj¹-
cych zakres stosowania zapisów
Karty, które nie ograniczaj¹ za-
pisów konstytucyjnych poszcze-
gólnych krajów cz³onkowskich, a
jedynie zobowi¹zuj¹ je do posza-
nowania podstawowych zasad i
praw Karty w polityce prowadzo-
nej wspólnie w ramach UE.

Zbiór praw i wartoœci

Karta bez inwokacji

Moment podpisania Karty - Nicea, grudzieñ 2000 r.

- Wielokrotnie zwracaliœmy siê do
rz¹du, aby zgodzi³ siê na przyjêcie
Karty w ca³oœci. Karta jest dla "So-
lidarnoœci" najwa¿niejszym elemen-
tem przysz³ego traktatu unijnego -
komentuje Andrzej Adamczyk, szef
dzia³u zagranicznego Komisji Kra-
jowej NSZZ "Solidarnoœæ".

Oprac. wg

Krzysztof Hus,
Biuro ds. Rozwoju
i Szkoleñ Zwi¹zkowych
oraz Wspó³pracy
Zagranicznej Zarz¹du
Regionu Œl¹sko-
D¹browskiej „S”:

Karta Praw Podstawowych
Unii Europejskiej wzbudza wie-

le kontrower-
sji, zw³aszcza
regulacje do-
tycz¹ce pra-
wa w³asno-
œci, moralno-
œci publicz-
nej i prawa

rodzinnego. Ale wiêkszoœæ
przepisów nie budzi w¹tpliwo-
œci. Unormowania dotycz¹ce
zapewnienia pracownikom pra-
wa do informacji i konsultacji,
do rokowañ i dzia³añ zbioro-
wych, dostêp do us³ug wyszu-
kiwania miejsc pracy, ochrona
w przypadku nieuzasadnionego
zwolnienia z pracy, zakaz pra-
cy dzieci, zabezpieczenie i po-
moc spo³eczna, ochrona zdro-
wia, dostêp do us³ug,  poszano-
wanie ¿ycia rodzinnego i zawo-
dowego - to wszystko jest po-
trzebne i wa¿ne. Te rozwi¹zania
- obok prawa swobodnego po-
ruszania siê. pobytu, prawa wy-
borczego, prawa petycji do Par-
lamentu Europejskiego i skargi
do Rzecznika Praw Obywatel-
skich - s¹ wa¿nym elementem
"obywatelstwa Unii Europej-
skiej".
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Program Pierwsza Szychta - w
realizacjê którego aktywnie
w³¹czy³a siê Œl¹sko-D¹brow-
ska „Solidarnoœæ” - daje wie-
lu osobom szanse na zdoby-
cie atrakcyjnego zawodu.

W trakcie trwania projektu pod-
pisano umowy z 170 beneficjenta-
mi, którzy mogli wybraæ zawód fry-
zjera, piekarza, cukiernika, rzeŸni-
ka-wêdliniarza lub elektromontera
urz¹dzeñ ch³odniczych. W pierw-
szej edycji pojawi³y siê profesje bu-
dowlane: murarz, instalator sanitar-
ny oraz lakiernik samochodowy.
Aktualnie trwa trzecia edycja
"Pierwszej Szychty".  Zajêcia za-
koñcz¹ siê na pocz¹tku przysz³ego
roku. Osoby, które trafi³y do pro-
jektu podkreœlaj¹, ¿e otrzyma³y nie-
powtarzaln¹ szansê na zmianê swo-
jego ¿ycia i zdobycie nowego za-
wodu.

Zawsze chcia³am
byæ fryzjerk¹

Jolanta Pieszczek o zawodzie
fryzjerki marzy³a od dziecka. Kilka

lat temu rozpoczê³a nawet naukê w
szkole fryzjerskiej, ale ¿ycie tak siê
potoczy³o, ¿e jej nie skoñczy³a. -
Pierwsza szychta by³a dla mnie
drug¹ i najprawdopodobniej ostat-
ni¹ szans¹ powrotu do zawodu -

mówi Jola. Informacjê o projekcie
przekaza³a jej kole¿anka.

- Wszystkiego uczy³am siê od po-
cz¹tku, ale jak siê czuje do czegoœ

zami³owanie, to wtedy jest o wiele
³atwiej - podkreœla.

Na praktykê trafi³a do salonu
"Anna" w Czeladzi, którego w³a-
œcicielk¹ jest Anna
Liwocha. W tym
zak³adzie odbywaæ
bêdzie równie¿ pó³-
roczny sta¿ z urzê-
du pracy. Wie rów-
nie¿, ¿e po jego za-
koñczeniu tutaj bê-
dzie mia³a pracê.

- Mia³am szczê-
œcie. Trafi³am na
wspania³y zespó³.
Pani Ania jest osob¹,
która uwierzy³a we
mnie, wspiera mnie
i udziela cennych
wskazówek  - opo-
wiada Jola i przyznaje, ¿e kiedyœ
chcia³aby otworzyæ w³asny salon. -
Przede mn¹ jeszcze mnóstwo
nauki i szkoleñ. W fryzjerstwie,
podobnie jak w modzie, wci¹¿
pojawiaj¹ siê nowe trendy - do-
daje.

Marzê o pracy w tej firmie
Kornelia Wiêch znalaz³a siê

w gronie beneficjentów "Pierw-
szej Szychty" dziêki Zyg-
muntowi Mañce, wspó³-
w³aœcicielowi cukierni
M&M. Gdy dowiedzia³a siê,
¿e w cukierni bêdzie wolne
miejsce, przysz³a zapytaæ o
pracê. Wówczas pan Zyg-
munt przekaza³ jej informa-
cje o projekcie i zachêci³, by
podnios³a swoje kwalifika-
cje. Kornelia zdecydowa³a
siê na zawód sprzedawcy i
przyst¹pi³a do trzeciej edy-
cji programu. W cukierni
pana Zygmunta odbywa
praktykê.

- To by³a dla mnie ogrom-
na szansa na podniesienie

kwalifikacji i podjêcie zatrudnienia
- mówi Kornelia. - Podoba mi siê

zawód sprzedawcy, cieszy mnie
kontakt z klientami.

- Kornelia jest zdyscyplino-
wana, zaanga¿owana, konkret-
na i konsekwentna - chwali
praktykantkê Zygmunt Mañka.
- Zdarzaj¹ siê takie dni, ¿e jest
na stoisku sama i œwietnie so-
bie radzi.

Pan Zygmunt prowadzi dzia-
³alnoœæ od 1994 r., zatrudnia kil-
kanaœcie osób i jak mówi, po-
trafi rozpoznaæ, czy ktoœ jest
chêtny do pracy, czy te¿ nie. -
Kornelia chce pracowaæ. Je¿eli
jej postawa nie ulegnie zmianie
nie bêdê mia³ ¿adnych w¹tpli-
woœci, ¿eby przyj¹æ j¹ na etat -
mówi Zygmunt Mañka.

Cukiernik to nie³atwy
zawód

Agnieszka Thiel i Andrzej Men-
del to beneficjeci trzeciej edycji pro-
gramu, którzy przygotowuj¹ siê do
zawodu cukiernika.

Agnieszka jest jeszcze osob¹ bar-
dzo m³od¹, ma przed sob¹ ca³¹ za-

Z nadziej¹ patrz¹ w przysz³oœæ

Dziêki projektowi
Jola Pieszczek zdoby³a

wymarzony zawód

Jola nie ba³a siê egzaminu
czeladniczego i mia³a racjê,

uczesania takiego koka
mog³aby jej pozazdroœciæ

 niejedna fryzjerka

Kornelia Wiêch jest szczêœliwa,
¿e mo¿e podnieœæ kwalifikacje

i zdobyæ zatrudnienie

Kornelia trafi³a do „Pierwszej szychty”
dziêki Zygmuntowi Mañce, w³aœcicielowi

cukierni M&M

wodow¹ przysz³oœæ. Wczeœniej nie
myœla³a, ¿e zwi¹¿e j¹ z zawodem cu-
kiernika. - Jeszcze wszystko muszê
sobie przemyœleæ i pouk³adaæ. Byæ
mo¿e po zdaniu egzaminu wyjadê
za granicê - mówi Agnieszka Thiel.

Andrzej ju¿ kiedyœ pracowa³ w
piekarni i w ciastkarni. Po wyjœciu
z wojska by³ zatrudniony jako kie-
rowca. Gdy straci³ zatrudnienie w
urzêdzie pracy dowiedzia³ siê o
"Pierwszej Szychcie" i postanowi³
powróciæ do cukiernictwa. Opowia-
da, ¿e nie obawia siê zajêæ praktycz-
nych, bo "kucharzenie" go poci¹ga
i nie przychodzi mu trudno. Podkre-
œla jednak, ¿e mê¿czyŸnie najtrud-
niej nauczyæ siê dekorowania tor-
tów i ciast, bo to bardziej kobiece

zajêcie. Jednak Andrzej ju¿ dawno
zauwa¿y³, ¿e ma smyka³kê do ga-
stronomii.

- W domu te¿ czêsto gotujê i pie-
kê i sprawia mi to przyjemnoœæ -
mówi Andrzej Mendel.

Bogus³aw Karolak, w³aœciciel
cukierni, w której Agnieszka i An-
drzej przygotowuj¹ siê do egzami-
nu czeladniczego podkreœla, ¿e za-
wód cukiernika nie jest ³atwy.

Uczniowie szko³y zawodowej, któ-
rzy ³¹cz¹ naukê szkoln¹ z praktyk¹
potrzebuj¹ przynajmniej trzech lat,
by siê go nauczyæ.

- To ciê¿ki kawa³ek chleba. Ju¿ o
trzeciej rano trzeba byæ w pracy. W

okresie œwi¹tecznym, gdy inni
odpoczywaj¹, my pracujemy -
mówi Bogus³aw Karolak.

Jego zdaniem "Pierwsza
Szychta" to dobry program. -
Korzystaj¹ z niego osoby pe³-
noletnie, które maj¹ ju¿ pewne
doœwiadczenia ¿yciowe i po-
wa¿nie podchodz¹ do nauki za-
wodu - mówi Bogus³aw Karo-
lak. - Ta dwójka mi siê uda³a  -
mówi o Agnieszce i Andrzeju.

Z dyplomem czeladnika
³atwiej znaleŸæ dobr¹
pracê

Kucharz to kolejny zawód za-
proponowany przez "Pierwsz¹
Szychtê". Osoby, które skorzy-
sta³y z mo¿liwoœci zdobycia go,
ceni¹ sobie mo¿liwoœæ zdania
egzaminu czeladniczego. - Z

dyplomem czeladnika ³atwiej nam
bêdzie znaleŸæ dobr¹ pracê - pod-
kreœlaj¹. - Mamy szansê coœ zmie-
niæ w swoim ¿yciu.

Rafa³ Habruszka od dziecka
czuje zami³owanie do gotowania.
Niedawno wyszed³ z wojska, gdzie
równie¿ skierowany zosta³ do pra-
cy w kuchni.

Zofia Kantor z wykszta³cenia
jest ogrodnikiem. W tym zawodzie
przepracowa³a kilkanaœcie lat. Gdy
straci³a pracê zaczê³a sprz¹taæ. Te-

raz znów musi pomyœleæ o przysz³o-
œci. Podkreœla, ¿e zawód, który wy-
bra³a, da jej mo¿liwoœæ znalezienia
sta³ego zatrudnienia i spokojnego
dopracowania do emerytury.

Ewa Zió³kowska ma ju¿ spore
doœwiadczenie w gastronomii.
Przez wiele lat pracowa³a jako po-
moc kuchenna. Teraz firma, w któ-
rej by³a zatrudniona zmienia siedzi-
bê, wiêc pani Ewa ma czas na pod-
niesienie swoich kwalifikacji. Pod-
kreœla, ¿e do udzia³u w projekcie na-
mówi³a j¹ kierowniczka.

- Wiem, ¿e po zdaniu egzaminu
nadal bêdê pracowa³a w tej firmie -
opowiada pani Ewa.

Agnieszka Konieczny

Agnieszka Thiel i Andrzej
Mendel swoj¹ przysz³oœæ wi¹¿¹

z cukiernictwem
- Ta dwójka mi siê uda³a -

podkreœla Andrzej Karolak,
w³aœciciel katowickiej cukierni,
w której Agnieszka i Andrzej

odbywaj¹ praktykê

Ewa Zió³kowska ma ju¿ spore
doœwiadczenie w gastronomii.
Zdecydowa³a siê na udzia³ w

projekcie ze wzglêdu na mo¿li-
woœæ zdania egzaminu i uzyska-

nia dyplomu czeladnika

Rafa³ Habruszka, Aneta Baron i Zofia Kantor odbywaj¹
praktyki w chorzowskiej restauracji „Cechowa”
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Oko³o tysi¹ca osób ¿egna³o
w œrodê 7 listopada œ. p. W³a-
dys³awa Molêckiego - wice-
przewodnicz¹cego Œl¹sko-
D¹browskiej „S”, wieloletnie-
go przewodnicz¹cego zwi¹zku
w Hucie Katowice.

„Oddajcie nam niedziele” - to
kolejna akcja, tym razem pla-
katowa, przygotowana przez
Krajowy Sekretariat Banków,
Handlu i Ubezpieczeñ NSZZ
„Solidarnoœæ”. Ma zwróciæ
uwagê na los pracowników
placówek handlowych, dla któ-
rych niedziela jest zwyk³ym
dniem roboczym, nie ró¿ni¹-
cym siê od innych.

- Plakat ma przekonywaæ do zre-
zygnowania z niedzielnych zaku-
pów - mówi Alfred Bujara, prze-
wodnicz¹cy Krajowego Sekretaria-
tu Banków, Handlu i Ubezpieczeñ
"S".

Temat wolnych niedziel w han-
dlu wywo³uje spore kontrowersje.

Wokó³ niego pojawia siê równie¿
wiele nieprawdziwych informacji.
Jedn¹ z nich jest zastraszanie pra-
cowników zwolnieniami.

- W³aœciciele sieci handlowych
strasz¹, ¿e nawet 70 tysiêcy pracow-
ników mo¿e straciæ zatrudnienie. To
nieprawda. Przeciwnie, tyle osób
placówki handlowe mog¹ jeszcze
przyj¹æ - mówi Bujara i podkreœla,
¿e w handlu brakuje pracowników.
Ze wzglêdu na trudne warunki i ni-
skie wynagrodzenia wiele osób
zwolni³o siê, a ci którzy zostali
musz¹ ich zast¹piæ i pracuj¹ ponad
si³y. - Czêsto jedna osoba na stoisku
musi pracowaæ za dwie lub trzy -
mówi Bujara. - W placówkach han-
dlowych, szczególnie w hipermar-
ketach, wci¹¿ ³amane s¹ prawa pra-
cownicze.

Zdaniem przewodnicz¹cego, nie
jest te¿ prawd¹, ¿e po wprowadze-
niu wolnych niedziel obroty skle-

Cz³owiek wielkiego serca

Serdecznie dziêkujê wszystkim,
którzy tak licznie towarzyszyli œ.
p. W³adziowi Molêckiemu w Jego
ostatniej drodze - pocztom sztan-
darowym, przedstawicielom ko-
misji zak³adowych, pracownikom
Huty Katowice i wszystkim miesz-
kañcom naszego regionu.

Piotr Duda

Z mikrofonem ks. Gabriel Molêcki - syn Zmar³ego

Przyjaciele ze Œl¹sko-D¹brow-
skiej "Solidarnoœci" zamówili za
œ. p. W³adys³awa Molêckiego
Msze œw. Odprawione zostan¹ one
w koœciele œw. Joachima w So-
snowcu-Zagórzu w dniach 3 grud-
nia (godz. 7.00), 11 grudnia (godz.
17.00) i 29 grudnia (godz. 17.00).
Z kolei w koœciele pw. Matki Bo-
¿ej Królowej Polski (D¹browa
Górnicza - Go³onóg, os. Morcin-
ka) w lutym i marcu przysz³ego
roku w intencji Zmar³ego odpra-
wiana bêdzie Msza œw. gregoriañ-
ska. Oto jej terminy: 2 lutego 2008
r., g. 9.00; 3 lutego 2008 r., g. 12.00;
4 lutego 2008 r., g. 17.30; 5 lutego
2008 r., g.7.00; 6 lutego 2008 r., g.
18.00; 7 lutego 2008 r., g. 17.00; 8
lutego 2008 r., g. 18.00;  9 lutego
2008 r., g. 7.00; 10 lutego 2008 r.,
g. 18.00; 11 lutego 2008 r., g.
17.30; 12 lutego 2008 r., g. 7.00;
13 lutego 2008 r., g. 18.00; 14 lu-
tego 2008 r., g. 17.00; 15 lutego
2008 r., g. 18.00; 16 lutego 2008
r., g. 7.00; 17 lutego 2008 r., g.
12.00; 18 lutego 2008 r., g. 17.30;
19 lutego 2008 r., g. 7.00; 20 lute-
go 2008 r., g. 17.30; 21 lutego 2008
r., g. 18.00; 22 lutego 2008 r., g.
7.00; 23 lutego 2008 r., g. 18.00;
24 lutego 2008 r., g. 10.30; 25 lu-
tego 2008 r., g. 17.30; 26 lutego
2008 r., g. 7.00; 27 lutego 2008 r.,
g. 18.00; 28 lutego 2008 r., g.
17.00; 29 lutego 2008 r., g. 7.00; 1
marca 2008 r., g. 7.00; 2 marca
2008 r., g.10.30.

Oddajcie nam

niedziele

Podziêkowanie
za okazane wspó³czucie,

udzia³ w uroczystoœciach pogrzebowych, modlitwê i kwiaty

Œ.P. W£ADYS£AWA MOLÊCKIEGO
sk³ada

Rodzina

Msza œw. w intencji Zmar³ego od-
prawiona zosta³a w D¹browie Gór-
niczej w koœciele pw. Matki Bo¿ej
Królowej Polski. Koncelebrowa³ j¹
i homiliê wyg³osi³ ks. biskup Adam
Œmigielski. - To by³ cz³owiek wiel-
kiego serca. Przez ca³e ¿ycie z ufno-

œci¹ s³u¿y³ ludziom i OjczyŸnie -
podkreœla³ w kazaniu duszpasterz
diecezji sosnowieckiej.

W³adys³aw Molêcki spocz¹³ na
cmentarzu w ̄ arkach k. Myszkowa.
¯egna³a go rodzina, przyjaciele, w³a-
dze krajowej i regionalnej "Solidar-
noœci", zwi¹zkowcy z setek komisji
zak³adowych, delegacje z innych re-
gionów. - Wszyscy przyszli Ci po-

dziêkowaæ za to, co zrobi³eœ dla nich
i dla "Solidarnoœci" - mówi³ w po¿e-
gnalnej mowie szef Œl¹sko-D¹brow-
skiej "S" Piotr Duda.

W³adys³aw Molêcki zmar³ 5 li-
stopada po ciê¿kiej chorobie. Mia³
59 lat.                                        wg

W trakcie mediacji p³acowych
w starostwie tarnogórskim,
„Solidarnoœæ” Wielospecjali-
stycznego Szpitala Powiato-
wego im. B. Hagera w Tarnow-
skich Górach zdecydowa³a o
opuszczeniu szeregów zwi¹z-
kowego komitetu protestacyj-
no-strajkowego.

Przedstawiciele "S" opuœcili salê,
a wraz z nimi wysz³a blisko 100-oso-
bowa grupa oburzonych pracowni-
ków. Rozmowy ze starost¹ tarnogór-
skim kontynuowali wy³¹cznie zwi¹z-
kowcy Zwi¹zku Zawodowego Pie-
lêgniarek i Po³o¿nych i OPZZ, któ-
rzy wyrazili zgodê na zapropono-
wan¹ przez starostê wysokoœæ pod-
wy¿ek. Podczas przeprowadzonej w
szpitalu konsultacji spo³ecznej za-
aprobowali j¹ równie¿ sami pracow-
nicy. Zgodnie z ustaleniami perso-
nel œredni z wy¿szym wykszta³ce-
niem otrzyma 300 z³ podwy¿ki, per-
sonel œredni 250 z³, a ni¿szy 100 z³.

Zak³adowa "S" postanowi³a w
ramach sporu zbiorowego wzno-
wiæ samodzielnie negocjacje na
temat podwy¿ek p³ac oraz urato-
wania szpitala przed likwidacj¹
planowan¹ przez organ za³o¿yciel-
ski.

- Zerwaliœmy mediacje, bo sta-
rosta przedstawiaj¹c propozycje
p³acowe stosowa³ szanta¿, obra¿a³
pracowników, obci¹¿y³ ich odpo-
wiedzialnoœci¹ za szpitalne d³ugi.
To by³o skandaliczne zachowanie.
Jego zamys³em jest, by 70 salo-
wych ze szpitala przejê³a firma wy-
konuj¹ca us³ugi sprz¹taj¹ce, a za-
oszczêdzone w ten sposób pieni¹-
dze mog³yby zostaæ przeznaczone
na podwy¿ki p³ac dla œredniego
personelu. Nie mo¿emy pozwoliæ
na takie szafowanie miejscami pra-
cy. - informuje przewodnicz¹cy za-
k³adowej "S" Jacek Szarek.

Jego zdaniem, to starosta i pra-
codawca s¹ odpowiedzialni s¹ za
katastrofaln¹ sytuacjê finansow¹

Zerwane mediacje w Hagerze

pów spadn¹. - Je¿eli ludzie przy-
zwyczaj¹ siê do robienia zakupów
w soboty i odpowiednio je zapla-
nuj¹, na pewno obroty nie spadn¹ -
dodaje Bujara i podkreœla, ¿e zaka-
zu handlu w niedziele domagaj¹ siê
równie¿ organizacje kupieckie.

Zwi¹zkowcy "S" od kilku lat
walcz¹ o wprowadzenie ustawo-
wych ograniczeñ pracy w niedziele
i œwiêta w handlu. Kilka tygodni
temu wszed³ w ¿ycie zakaz pracy
dla pracowników placówek handlo-
wych w 12 najwa¿niejszych œwi¹t
w roku. 1 i 11 listopad by³y pierw-
szymi wolnymi dniami œwi¹teczny-
mi dla pracowników handlu. Do
Pañstwowej Inspekcji Pracy wp³y-
nê³o 226 zg³oszeñ z³amania ustawy
w dniu Wszystkich Œwiêtych i 280

zg³oszeñ dotycz¹cych Œwiêta Nie-
podleg³oœci.

- Sygna³y pochodzi³y g³ównie do
przechodniów i klientów, rzadziej od
samych pracowników - poinformo-
wa³a Danuta Samitowska - rzecz-
nik G³ównego Inspektora Pracy.
Czêœæ zg³oszeñ nie zosta³a potwier-
dzona. Niejednokrotnie w otwartych
sklepach handlowali sami w³aœcicie-
le lub osoby zatrudnione na podsta-
wie umów cywilno-prawnych. -
Zdarza³y siê jednak przypadki, ¿e
etatowi pracownicy na jeden dzieñ
byli zatrudniani na umowy cywilno-
prawne, co jest niezgodne z prawem.

Jednak zdaniem Bujary wiêkszoœæ
pracowników handlu cieszy³a siê
wolnymi œwiêtami listopadowymi, a
bior¹c pod uwagê fakt, ¿e w Polsce
zarejestrowanych jest milion szeœæ-
set tysiêcy podmiotów handlowych,
do PIP wp³ynê³o niewiele skarg.

 Agnieszka Konieczny

szpitala. Gdy placówka tonie w
d³ugach, a pracownicy domagaj¹
wy¿szych pensji, dyrektor szpitala
otrzyma³a od starosty finansow¹
nagrodê w wys. 7,5 tys. z³.

- Starosta k³amie w mediach, ¿e
tê nagrodê przyzna³ za dodatni bi-
lans w 2006 roku, natomiast na po-
siedzeniu rady spo³ecznej przeka-
za³, ¿e pani dyrektor otrzyma³a pre-
miê za uratowanie szpitala przed
ewakuacj¹ - mówi zbulwersowany
Szarek.

Zgodnie z decyzj¹ starosty tarno-
górskiego do 15 grudnia dyrekcja
szpitala ma przeprowadziæ sonda¿
wœród pracowników na temat utwo-
rzenia w placówce spó³ki pracow-
niczej. Zwi¹zkowcy "S" twierdz¹,
¿e w obecnej sytuacji szpitala taka
spó³ka nie ma racji bytu. Podkre-
œlaj¹, ¿e niezbêdny jest rozs¹dny
plan jego modernizacji i finansowy
zastrzyk ze strony starostwa.

Beata Gajdziszewska
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Sekretariat Górnictwa i Ener-
getyki NSZZ „Solidarnoœæ"
zaprasza na XVII Pielgrzym-
kê Górników na Jasn¹ Górê,
która odbêdzie siê 25 listopa-
da w Bazylice Jasnogórskiej.

Program Pielgrzymki:
9.15 - 9.45 - zbiórka pielgrzy-

mów oraz pocztów sztandarowych
przy koœciele Œw. Barbary obok
Jasnej Góry

9.45 - 10.00 - powitanie pielgrzy-
mów przez Ojca Andrzeja Kuste-
ra, proboszcza - przeora parafii Œw.
Barbary

10.00 - 10.25 - przemarsz uczest-
ników pielgrzymki wraz z poczta-
mi sztandarowymi z koœcio³a Œw.

Bieg Barbórkowy
MK NSZZ "Solidarnoœæ" Lubelski Wêgiel Bogdanka S.A. zaprasza

do udzia³u w I Ogólnopolskim Barbórkowym Biegu Solidarnoœci. Za-
wody odbêd¹ siê w niedzielê 2 grudnia w £êcznej. Trasa liczy 11 km.
Dodatkowe informacje o biegu, w tym równie¿ formularz zgoszeniowy,
dostêpne s¹ na stronie www.nszz-solidarnosc.ovh.org/bieg.htm.

KWK „Silesia” w Czechowi-
cach-Dziedzicach bêdzie
pierwsz¹ sprywatyzowan¹ ko-
palni¹ w historii polskiego gór-
nictwa wêgla kamiewnnego.
Kompania Wêglowa og³osi³a
przetarg na sprzeda¿ jej maj¹t-
ku. Jego zamkniêcie nast¹pi
14 grudnia. G³ównym kryte-
rium przetargu jest cena w
wys. 111mln 522 tys. z³ netto.

Sprzeda¿ kopalni stanowi jedyn¹
alternatwê dla jej "uœpienia", a dla
pracowników jest ogromn¹ szans¹.
W przeprowadzonym referendum
za³oga jednomyœlnie popar³a po-
mys³ sprzeda¿y zak³adu. Do tej
pory "Silesia" przynosi³a Kompa-
ni Wêglowej blisko 60 mln strat
rocznie. Zak³ad, plasuj¹cy siê na
drugim miejscu wœród krajowych
kopalñ pod wzglêdem zasobów
wêglowych, wymaga inwestycji w
wys. ok. 500 mln z³. Koncernu nie
staæ na tak ogromne przedsiêwziê-
cie i w tej sytuacji jedynym roz-
wi¹zaniem dla "Silesii" jest wiary-
godny inwestor strategiczny.

- Zak³adowe organizacje zwi¹z-
kowe podpisa³y ju¿ przedwstêpn¹
umowê spo³eczn¹ ze szkock¹ firm¹

Gibson Group, która jest najbar-
dziej zainteresowana kupnem ko-
palni i gwarantuje inwestycje w
wys. od 100 do 150 mln dolarów -
informuje przewodnicz¹cy zak³a-
dowej "Solidarnoœci" Dariusz

Dudek. - Umowa nie ma jeszcze
mocy sprawczej i zacznie obowi¹-
zywaæ w przypadku, gdy firma

wygra przetarg.
Aby zabezpieczyæ pracowni-

ków i przysz³oœæ kopalni "Silesia"
zwi¹zkowcy skierowali do zarz¹-
du Kompani pismo, w którym sku-
tecznie zasugerowali, by w regu-
laminie przetargu umieszczone
zosta³y niezbêdne zapisy dotycz¹-
ce m.in. sfery pracowniczej, wa-
runków restrukturyzacji, gwaran-
cji dzia³alnoœci organizacji zwi¹z-
kowych oraz nak³adów inwesty-
cyjnych, które obowi¹zywaæ bêd¹
przysz³ego inwestora w poszcze-
gólnych latach. Domagaj¹ siê tak-
¿e, by nowy w³aœciciel z³o¿y³ pi-
semne zobowi¹zanie, ¿e kopalnia
"Silesia" bêdzie wy³¹cznie zak³a-
dem górniczym wydobywaj¹cym
wêgiel kamienny. Dopiero na ba-

zie tych warunków zwi¹zki zawo-
dowe podpisz¹ z przysz³ym inwe-
storem umowê spo³eczn¹. W przy-
padku braku ich akceptacji przetarg
zostanie uniewa¿niony.

Beata Gajdziszewska

 W Gdañsku podpisano akt po-
wo³uj¹cy Europejskie Centrum
Solidarnoœci. Wkrótce zostanie
rozstrzygniêty konkurs architek-
toniczny na budynek Centrum.

- Od wielu lat brakuje nam miejsca,
gdzie moglibyœmy opowiedzieæ histo-
riê "Solidarnoœci". Dlatego cieszê siê,
¿e uda³o siê doprowadziæ do powsta-
nia ECS - mówi³ Pawe³ Adamowicz,
prezydent Gdañska. Szczególne po-
dziêkowania prezydent Gdañska skie-
rowa³ do przewodnicz¹cego "Solidar-
noœci" Janusza Œniadka, za wspó³pra-
cê i otwartoœæ na ideê powo³ania Cen-
trum. - To wydarzenie przybli¿a nas
do kolejnego momentu, w którym

spe³ni¹ siê nasze marzenia. Myœlê, ¿e
to marzenie powoli siê materializuje.
Dziêkujê twórcom tego wydarzenia i
czekamy na realizacjê - powiedzia³
przewodnicz¹cy Zwi¹zku.

Dyrektorem Centrum zosta³ ojciec
Maciej Ziêba, wspó³za³o¿yciel dolno-
œl¹skiej "Solidarnoœci", który kilka ty-
godni temu spotka³ siê z Komisj¹ Kra-
jow¹ NSZZ "Solidarnoœæ". - Stojê
przed wami z du¿ym wzruszeniem. Od
1980 r. przeszliœmy d³ug¹ drog¹ i wie-
rzê, ¿e to co zaczynamy dzisiaj skoñ-
czy siê sukcesem - powiedzia³ dyrek-
tor ECS.

Zgodnie z umow¹ Zwi¹zek na cele
ECS udostêpni historyczn¹ Salê BHP,
która obecnie jest remontowana. Na-
tomiast 13 grudnia zostanie rozstrzy-
gniêty konkurs architektoniczny na bu-
dynek ECS. Bierze w nim udzia³ 100
ekip architektonicznych. ECS ma spe³-
niaæ rolê muzeum, archiwum a tak¿e

centrum edukacyjno-naukowego. W
pierwszej fazie powstanie czêœæ mu-
zealna.

Dzia³ Informacji KK

Centrum Solidarnoœci

coraz bli¿ej

„Silesia” pierwsza

do prywatyzacji

Moment podpisania aktu powo³uj¹cego
Europejskie Centrum Solidarnoœci.

Jest szansa, ¿e ju¿ wkrótce
przy Sekretariacie Górnictwa
i Energetyki NSZZ „Solidar-
noœæ” rozpocznie dzia³alnoœæ
Biuro Koordynacyjne na Eu-
ropê Wschodni¹ Europejskiej
Konfederacji Zwi¹zków Za-
wodowych Górników, Chemi-
ków i Energetyków (EMCF).

O utworzenie Biura w Polsce od

Górnicza pielgrzymka

na Jasn¹ Górê
Barbary do Bazyliki na Jasnej Gó-
rze

10.25 - 10.40 - z³o¿enie kwiatów
przez delegacjê górników pod po-
mnikiem Prymasa Tysi¹clecia

11.00 - 12.30 - Msza œw. w Ba-
zylice Jasnogórskiej koncelebro-
wana pod przewodnictwem ks. bpa
Jana W¹troby oraz kap³anów: ka-
pelana SGiE ks. pra³ata Bernarda
Czerneckiego, Ojca Jana Zinów-
kê oraz ks. kanonika Macieja We-
so³owskiego

12.50 - 14.00 - Droga Krzy¿o-
wa

14.00 - 14.20 - Zawierzenie Bra-
ci Górniczej oraz ich rodzin Matce
Najœwiêtszej w Kaplicy Cudowne-
go Obrazu

W asyœcie pocztów zwi¹zko-
wych sztandarowych delegacje
Solidarnoœci z zawierciañskich
zak³adów pracy sk³ada³y w dniu
Œwiêta Niepodleg³oœci wi¹zan-
ki kwiatów pod pomnikiem po-
leg³ych w obronie granic.

Jedna z nich by³a szczególna - Je-
rzy Grzebieluch z³o¿y³ wi¹zankê w
imieniu internowanych i przeœlado-
wanych w stanie wojennym. Tym sa-
mym kombatanci walki z komuni-
stycznym re¿imem w latach 80. od-
dali ho³d, tym którzy w latach 1918-
20 bronili Polski przed bolszewick¹
nawa³¹.

- Jednych i drugich ³¹czy³a idea nie-
podleg³ej Ojczyzny oraz zwyciêstwo
z wrogiem s³uchaj¹cy rozkazów z
Moskwy. Niepodleg³oœæ wywalczon¹
w 1918 uda³o siê odzyskaæ siedem-
dziesi¹t lat póŸniej - mówi Ma³gorza-
ta Benc, szefowa Biura Terenowego
Œl¹sko-D¹browskiej "Solidarnoœci" w
Zawierciu.

Rocznicowe obchody pod pomni-
kiem na zawierciañskim cmentarzu
rozpoczêto w po³owie lat 80. z ini-

cjatywy ludzi zwi¹zanych z pod-
ziemn¹ "S" i ks. Zygmunta Sroki,
proboszcza parafii NMP Królowej

d³u¿szego czasu zabiega³y rodzime
organizacje zwi¹zkowe afiliowane
prze EMCF: SGiE NSZZ "S", Se-
kretariat Chemii NSZZ "S", ZZ
Kadra, ZZ Górników i ZZ Chemi-
ków.

- Teraz otrzymaliœmy informacjê,
¿e nasz projekt dotycz¹cy utworze-
nia w Polsce Biura EMCF na Eu-
ropê Wschodni¹ zosta³ pozytywnie
zaopiniowany - mówi przewodni-

cz¹cy SGiE Kazimierz Grajcarek
-W³adze EMCF s¹ bardzo zadowo-
lone z naszej inicjatywy. Maj¹ na-
dziejê, ¿e dziêki utworzeniu biura
w naszym kraju, wiêcej polskich
organizacji zwi¹zkowych bêdzie
d¹¿y³o do afiliacji z EMCF. Ju¿ te-
raz w tej organizacji stanowimy
dosyæ liczn¹ grupê.

B.G.

EMCF w Katowicach?

Kombatanci bohaterom

Jerzy Grzebieluch sk³ada wi¹zankê pod pomnikiem pole-
g³ych w obronie Ojczyzyny. Za nim delegacje „Solidarnoœci”
Ochrony Zdrowia oraz klubu radnych Praca i Solidarnoœæ

Polski. Do dzisiaj s¹ one zwi¹zkow¹
uroczystoœci¹. W³adze miejskie sk³a-
daj¹ kwiaty pod pomnikiem nieco

wczeœniej, a mszê w intencji Ojczy-
zny zamawiaj¹ w innym koœciele.

(zaw)

- Regulamin przetargu
uwzglêdnia interesy pracownicze

 - mówi Dariusz Dudek
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23 paŸdziernika 2007 r. Trybuna³
Konstytucyjny rozpozna³ pytanie praw-
ne VIII Wydzia³u Pracy i Ubezpieczeñ
Spo³ecznych S¹du Okrêgowego w
£odzi dotycz¹ce wy³¹czenia mê¿czyzn
z prawa do wczeœniejszej emerytury.

Trybuna³ Konstytucyjny orzeka³ w
sprawie zgodnoœci art. 29 ust. 1 ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 roku o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeñ Spo³ecznych z art. 32 i art. 33 Kon-
stytucji.

Pytanie prawne przedstawione przez
S¹d Okrêgowy powsta³o w oparciu o
nastêpuj¹cy stan faktyczny: Pracownik
po osi¹gniêciu wieku 60 lat i 40 letnie-
go okresu sk³adkowego i niesk³adko-
wego z³o¿y³ wniosek o przyznanie
wczeœniejszej emerytury. W uzasadnie-
niu argumentowa³, i¿ po œmierci ¿ony
przej¹³ opiekê nad niepe³nosprawnym
dzieckiem i w zwi¹zku z tym nie mo¿e
kontynuowaæ zatrudnienia. Organy ren-
towe zarówno rozpatruj¹ce wniosek a
nastêpnie odwo³anie odmówi³y przy-
znania pracownikowi wczeœniejszej
emerytury powo³uj¹c siê na brak pod-
staw prawnych. Decyzjê odmown¹ pra-
cownik zaskar¿y³ do s¹du pracy i ubez-
pieczeñ spo³ecznych. S¹d powzi¹³ po-
wa¿n¹ w¹tpliwoœæ co do konstytucyj-
noœci kwestionowanego przepisu w
zakresie, w jakim wyklucza prawo do
nabycia emerytury w obni¿onym wie-
ku emerytalnym przez mê¿czyznê, któ-
ry osi¹gn¹³ wiek 60 lat i - odpowiednio
jak kobieta, która osi¹gnê³a wiek 55 lat
- posiada d³ugoletni sta¿ ubezpieczenio-
wy (t.j. co najmniej 35 - letni okres sk³ad-
kowy i niesk³adkowy).

Trybuna³ orzek³, ¿e art. 29 ust. 1 usta-
wy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery-

turach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeñ Spo³ecznych w zakresie, w jakim
nie przyznaje prawa do emerytury w
obni¿onym wieku emerytalnym mê¿-
czyŸnie, który - odpowiednio jak ko-
bieta, która nabywa to prawo po osi¹-
gniêciu wieku 55 lat i co najmniej 30-
letniego okresu sk³adkowego i niesk³ad-
kowego - osi¹gn¹³ wiek 60 lat i co naj-
mniej 35-letni okres sk³adkowy i nie-
sk³adkowy, jest niezgodny z art. 32 i art.
33 Konstytucji.

Przepis ten w zakresie uznanym przez
Trybuna³ za niezgodny z Konstytucj¹
traci moc obowi¹zuj¹c¹ z up³ywem
dwunastu miesiêcy od dnia og³oszenia
wyroku w Dzienniku Ustaw.

Ustawodawca zdecydowa³ o przy-
znaniu kobietom i mê¿czyznom uro-
dzonym przed 1 stycznia 1949 r., któ-
rzy nie osi¹gnêli powszechnego wieku
emerytalnego, nieograniczonego w cza-
sie prawa do przejœcia na wczeœniejsza
emeryturê. Art. 29 ust. 1 ustawy o eme-
ryturach i rentach z FUS okreœla nie-
które przes³anki, jakie musz¹ oni w tym
celu spe³niæ. Warunki zosta³y ustalone
odrêbnie dla kobiet i mê¿czyzn.

Trybuna³ Konstytucyjny uzna³, ¿e
zró¿nicowanie traktowania mê¿czyzn
w mo¿liwoœci przejœcia na wczeœniejsz¹
emeryturê w takim samym zakresie jak
kobiety jest niczym nieuzasadnionym
pominiêciem ustawodawczym o ce-
chach dyskryminuj¹cych. Ustawodaw-
ca przekroczy³ granice przys³uguj¹cej
mu swobody naruszaj¹c konstytucyjn¹
zasadê równoœci oraz zakaz dyskrymi-
nacji ze wzglêdu na p³eæ. Konstytucja
dopuszcza ró¿nicowanie sytuacji jedy-
nie pod œciœle okreœlonymi warunkami.
W tym przypadku nie jest mo¿liwe

wskazanie uzasadnionych argumentów
usprawiedliwiaj¹cych wprowadzone
zró¿nicowanie. Argumentem nie s¹ ró¿-
nice biologiczne i spo³eczne miêdzy
kobietami i mê¿czyznami. Przywileje
kobiet w stosunku do mê¿czyzn mog¹
naruszyæ zasadê równoœci. Naruszona
jest te¿ zasada wzajemnoœci, wi¹¿¹ca
prawo do œwiadczeñ emerytalnych z
udzia³em œwiadczeniobiorcy w tworze-
niu funduszu ubezpieczeniowego.

Wyrok zobowi¹zuje ustawodawcê
do dokonania odpowiedniej zmiany w
stanie prawnym. Trybuna³ da³ na to usta-
wodawcy rok. Do tego momentu prze-
pis obowi¹zuje w obecnym brzmieniu.
Dla s¹du, który zada³ pytanie prawne,
istotne znaczenie ma zaœ fakt og³osze-
nia wyroku na sali rozpraw. W tym mo-
mencie uchylone zosta³o domniemanie
konstytucyjnoœci przepisu. Wymaga to
uwzglêdnienia w procesie stosowania
prawa.

Uznanie przez TK, ¿e art. 29 ust. 1
ustawy o emeryturach i rentach z FUS
jest niezgodny z konstytucj¹, nie odbiera
kobietom uprawnieñ do wczeœniejszych
emerytur. Prawo do takich œwiadczeñ
uzyskaj¹ mê¿czyŸni, którzy ukoñcz¹ 60
lat i bêd¹ mieæ co najmniej 35-letni okres
sk³adkowy i niesk³adkowy. Z prawa
tego bêd¹ mogli tylko skorzystaæ mê¿-
czyŸni urodzeni przed 1 stycznia 1949
r., którzy ju¿ ukoñczyli 60 lat. Co praw-
da Trybuna³ odroczy³ datê utraty mocy
niekonstytucyjnego przepisu o 12 mie-
siêcy, jednak w indywidualnych spra-
wach s¹dy mog¹ ju¿ wydawaæ wyroki.
Mê¿czyŸni spe³niaj¹cy warunki otrzy-
mania wczeœniejszej emerytury w wer-
sji przyjêtej przez TK mog¹ z³o¿yæ
wniosek do ZUS o przyznanie im wcze-
œniejszej emerytury. Po otrzymaniu de-
cyzji negatywnej powinni z³o¿yæ od-
wo³anie do s¹du. S¹dy maj¹ prawo wy-
dawaæ wyroki na podstawie art. 8 kon-
stytucji, który umo¿liwia stosowanie
ustawy zasadniczej bezpoœrednio.

Z nieoficjalnych informacji wynika,
¿e ZUS sk³ania siê aby przyj¹æ tak¹ in-
terpretacjê. W przeciwnym razie móg³-
by masowo przegrywaæ sprawy w s¹-
dzie. Jeœli 60-letni mê¿czyŸni z 35-let-
nim sta¿em bêd¹ zaskar¿aæ otrzymane
wczeœniej z ZUS odmowy przyznania
emerytury, s¹d, bior¹c pod uwagê wy-
rok TK, bêdzie orzekaæ na ich korzyœæ.
Natomiast ZUS bêdzie musia³ przyzna-
waæ im œwiadczenie. Taka sytuacja bê-
dzie oznaczaæ niepotrzebne koszty, za-
równo dla ZUS, s¹dów, jak i ubezpie-
czonych.

Kampania  "Mniej dŸwigaj" prowa-
dzona przez Europejsk¹ Agencjê Bez-
pieczeñstwa i Zdrowia w Pracy ma na
celu przeciwdzia³anie dolegliwoœciom
uk³adu miêœniowo-szkieletowego.
Wykonywanie ka¿dego zawodu mo¿e
prowadziæ do zaburzeñ w tym uk³adzie.

Innego zachowania wymaga praca
osoby transportuj¹cej przedmioty,
³adunki czy materia³y, a zupe³nie inne
problemy wystêpuj¹ wœród personelu
s³u¿by zdrowia, gdzie tym przemiesz-
czanym "materia³em"  jest chory cz³o-
wiek, czêsto niesamodzielny czy nie-
przytomny.

Rozporz¹dzenie MP i PS z dnia 14
marca 2001 r. w sprawie bhp przy rêcz-
nych pracach transportowych (Dz. U.
nr 26, poz. 313 ze zm.) okreœla:
1) obowi¹zki pracodawcy dotycz¹ce

zapewnienia bezpieczeñstwa i higie-
ny pracy przy rêcznych pracach
transportowych,

2) wymagania dotycz¹ce organizacji
sposobów wykonywania rêcznych
prac transportowych, z uwzglêdnie-
niem wymagañ ergonomii,

3) dopuszczalne masy przemieszcza-
nych przedmiotów, ³adunków lub
materia³ów,

4) dopuszczalne wartoœci si³ niezbêd-
ne do przemieszczania przedmio-
tów.

Cytowanie rozporz¹dzenie w § 2
ust.1 tak definiuje rêczne prace trans-
portowe: nale¿y przez to rozumieæ
ka¿dy rodzaj transportowania lub
podtrzymywania przedmiotów,
³adunków lub materia³ów przez jed-
nego lub wiêcej pracowników, w tym
przemieszczanie ich przez:
- unoszenie,
- podnoszenie,
- uk³adanie,
- pchanie,
- ci¹gniêcie,
- przenoszenie,
- przesuwanie,
- przetaczanie,
- lub przewo¿enie.

A wiêc pacjent to te¿ ciê¿ar! Obecna
sytuacja w s³u¿bie zdrowia, niestety,
sprzyja powstawaniu dolegliwoœci uk³a-
du miêœniowo-szkieletowego wœród
pracowników tego sektora. Obci¹¿enie
fizyczne wœród personelu medycznego
to jeden z g³ównych problemów nêka-
j¹cych pracowników i coraz czêœciej jest
ono przyczyn¹ wypadków przy pracy.

Wp³ywaj¹ na to nieergonomiczne
stanowiska pracy, ma³a przestrzeñ ro-
bocza, co powoduje wymuszon¹, czyli

niewygodn¹ i niebezpieczn¹ dla tego
uk³adu, pozycje cia³a, któr¹ nale¿y przy-
j¹æ, aby osi¹gn¹æ zamierzony cel. Pie-
lêgniarki  obci¹¿aj¹ swój uk³ad miêœnio-
wo-szkieletowy pracuj¹c w wymuszo-
nych pozycjach cia³a, chodz¹c nawet
ponad 6 godzin w ci¹gu zmiany!

Cia³o cz³owieka nie zawsze "wa¿y
tyle samo". pacjent przytomny wspó³-
pracuje z personelem na tyle, na ile po-
zwala mu na to jego stan zdrowia, nato-
miast pacjent po urazie krêgos³upa, uda-
rze, w podesz³ym wieku czy tez oty³y,
wymaga znacznie wiêkszego wysi³ku
personelu podczas czynnoœci pielêgna-
cyjnych czy te¿ organizowaniu badañ
diagnostycznych. Je¿eli pacjent jest nie-
przytomny, wówczas wymaga opieki
ci¹g³ej i wszystkie czynnoœci musz¹ byæ
wykonane za niego. Pacjenta niecho-
dz¹cego, ale przytomnego, który wa¿y
80 kg, w normalnych warunkach z ³ó¿ka
na wózek s¹ w stanie przetransporto-
waæ 4 pielêgniarki, dla których, w przy-
padku gdy ten pacjent jest nieprzytom-
ny, wykonanie takiej czynnoœci jest
znacznie trudniejsze. Cia³o pacjenta jest
bowiem wówczas wiotkie, wyœlizguje
siê z r¹k pielêgniarek, wymaga wiêk-
szej si³y i przyjêcia niewygodnych po-
zycji. Je¿eli sytuacja taka zdarzy siê w
godzinach pracy podczas I lub II zmia-
ny, kiedy liczba personelu jest wiêksza,
to tego pacjenta uda siê przetransporto-
waæ. Ale co zrobiæ w porze nocnej, kie-
dy stan osobowy personelu jest o po³o-
wê mniejszy?

Podczas wykonywania czynnoœci
dŸwigania wskazana by³aby pomoc
dodatkowych osób, a ta jest nieosi¹gal-
na. Czêsto pada pytanie: czy pielêgniar-
ka mo¿e powstrzymaæ siê od wykony-
wania danych czynnoœci, je¿eli stano-
wisko pracy nie odpowiada przepisom
bhp i czynnoœci te stwarzaj¹ bezpoœred-
nie zagro¿enie dla zdrowia pracowni-
ka, albo wykonywana praca grozi ta-
kim niebezpieczeñstwem (art. 210 § 1
Kodeksu pracy).

Pielêgniarki zadaj¹c to pytanie maj¹
na myœli podnoszenie ciê¿arów ponad
normy okreœlone w rozporz¹dzeniu
Rady Ministrów z dnia 10 wrzeœnia
1996 r. w sprawie wykazu prac szcze-
gólnie uci¹¿liwych lub szkodliwych dla
zdrowia kobiet (Dz. U. nr 114, poz. 545
ze zm.) - przypomnijmy, ¿e przy pracy
dorywczej, kobieta mo¿e podnosiæ 20
kg, a przy pracy sta³ej 12 kg.

(HC na podstawie miesiêcznika

 Bezpieczeñstwo pracy, cdn.)

Czujesz, ¿e w miejscu pracy jesteœ lub ktoœ z Twoich wspó³pracow-
ników jest dyskryminowany, molestowany lub mobbingowany?

Zapraszamy na bezp³atne szkolenie

 „Upowszechnienie norm prawa dotycz¹cych

dyskryminacji a kszta³towanie prawid³owych

relacji miêdzyludzkich w stosunkach pracy”.

Najbli¿sze szkolenia: 5 grudzieñ 2007 r. – siedziba ZR w Katowicach.
Szczegó³y pod nr telefonu 032 353 84 25 w. 223

Piotr Kisiel, prawnik Zarz¹du Regionu - Biuro Terenowe w Sosnowcu

Prawnik Radzi

BHP

Helena Cioch, Specjalista ds. BHP Zarz¹du Regionu

Pacjenta

te¿ trzeba dŸwigaæ!
Wczeœniejsza emerytura

dla mê¿czyzn
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