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W numerze:

W dwugodzinnym strajku ostrzegawczym wziêli udzia³ pracownicy wszystkich grup
zawodowych po³¹czonych szpitali w Bêdzinie i Czeladzi. Protestowali przeciwko
upokarzaj¹cej podwy¿ce wynagrodzeñ w wysokoœci od 20 do 60 z³otych.

Nie dla upokarzaj¹cych podwy¿ek

Kto wyr¹bie wiêcej ni¿ ja?!
- Kiedy przesta³y dzia³aæ normalne regulatory
ekonomiczne, trzeba by³o siêgn¹æ do innych
sposobów zmobilizowania wysi³ku ludzkie-
go -  powiedzia³ prof. Adam Lityñski, kierow-
nik Katedry Historii Prawa Uniwersytetu Œl¹-
skiego, podczas otwarcia wystawy "Wiêcej,
szybciej, lepiej".  Ekspozycjê przygotowa³ ka-
towicki odzia³ Instytutu Pamiêci Narodowej.
Mo¿na j¹ ogl¹daæ na wydziale Prawa i Admi-
nistracji UŒ.                Czytaj na stronie 3

Nowa koordynatorka
Agnieszka Ordon zosta³a ko-
ordynatork¹ organizacji zwi¹z-
kowych „Solidarnoœci” z tere-
nu Katowic, Chorzowa, My-
s³owic, Siemianowic Œl¹skich
i Œwiêtoch³owic. To dawne ka-
towickie Biuro Terenowe zrze-

szaj¹ce a¿ 214 organizacji.
- Najpierw chcia³abym poznaæ wszystkie organizacje "S"
z obszaru dzia³ania biura. Przede mn¹ bardzo du¿o pracy,
ale wierzê, ¿e sobie poradzê - mówi Agnieszka Ordon.

Czytaj na stronie 4

Zak³adowa Komisja Koordyna-
cyjna NSZZ „Solidarnoœæ”
Kompanii Wêglowej S.A. og³o-
si³a pogotowie strajkowe we
wszystkich zak³adach bêd¹cych
w strukturach koncernu. To
efekt braku porozumienia z za-
rz¹dem w sprawie podwy¿ek
p³ac.

Czytaj na stronie 5

Pogotowie strajkowe
w Kompanii
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Krótko Liczba tygodnia...

Napisano

Wieœci
z Biur Terenowych ZR

BT Gliwice
29 listopada o godz. 13 przed urzê-

dami miejskim i powiatowym w Gli-
wicach odbêdzie siê pikieta zorgani-
zowana przez MOZ NSZZ "S" przy
Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Gli-
wicach oraz KZ NSZZ "S" przy
Domu Pomocy Spo³ecznej w Soœni-
cowicach.

Powodem zaplanowanej akcji jest
brak reakcji w³adz samorz¹dowych na
postulaty p³acowe za³óg obu placówek,
w których wynagrodzenia s¹ bardzo
niskie i od kilku lat maj¹ tendencjê
spadkow¹. W 2008 roku po wzroœcie
p³acy minimalnej w DSP w Soœnico-
wicach uposa¿enie  ok. 30 proc. za³o-
gi bêdzie zbli¿one do tej p³acy. Zanie-
dbania w³adz w zakresie wymaganych
standardów, doprowadzi³y do tego, ¿e
w przysz³ym roku nie bêdzie mo¿na
tych p³ac regulowaæ.

BT Tarnowskie Góry
28 listopada o godz. 10.00 w siedzi-

bie Biura Terenowego przy ul. Zam-
kowej 2 odbêdzie siê spotkanie orga-
nizacji zwi¹zkowych z terenu powia-
tu tarnogórskiego. W jego trakcie omó-
wione zostan¹ m.in. sprawy zwi¹zane
z finansowaniem remontu BT.

BT Zawiercie
O uwzglêdnienie w przysz³orocz-

nym bud¿ecie Zak³adu Komunikacji
Miejskiej w Zawierciu (jest zak³adem
bud¿etowym miasta) dodatkowych
podwy¿ek dla pracowników komu-
nikacji miejskiej walcz¹ zwi¹zkow-
cy "Solidarnoœci" oraz radne ko³a
"Praca i Solidarnoœæ". Niskie p³ace
sprawiaj¹, ¿e coraz wiêcej kierowców
wybiera pracê na Wyspach Brytyj-
skich, co mo¿e groziæ parali¿em ko-
munikacyjnym.

- W ostatnich latach dziêki zaku-
pom nowych autobusów uda³o siê po-
prawiæ stan taboru i bezpieczeñstwa
pasa¿erów, ale bez kierowcy ¿aden
autobus nie bêdzie jeŸdzi³ - mówi Ja-
nusz Jarzyñski z "Solidarnoœci"
ZKM w Zawierciu. - A przy obecnym
poziomie zarobków nie da siê zatrzy-
maæ pracowników.

Coraz czêœciej m³odzi kierowcy na-
wet nie staraj¹ siê ukryæ, ¿e celem za-
trudnienia siê w ZKM jest zdobycia
doœwiadczenia, które przyda im siê
na drogach Zjednoczonego Króle-
stwa. I niewiele pomo¿e tu zatrudnia-
nie kobiet jako kierowców, w Anglii
od lat  siedz¹ one za kierownicami
autobusów miejskich.

- Prezydent musi spojrzeæ na pro-
blem podwy¿ki p³ac w ZKM nie tyl-
ko przez pryzmat procentów, ale
przede wszystkim interesów spo³ecz-
nych - podkreœla Ma³gorzata Benc,
szefowa Biura Terenowego Œl¹sko-
D¹browskiej "S" w Zawierciu. -
Utrzymanie sprawnej komunikacji
publicznej jest ustawowym zadaniem
miasta, z którego nikt samorz¹du nie
zwolni.

Pêd do komercjalizacji us³ug pu-
blicznych  niestety czêsto prowadzi
do ograniczenia ich dostêpnoœci, albo
przez drastyczny wzrost cen (prze¿y-
li to m.in. mieszkañcy miast w któ-
rych sprywatyzowano wodoci¹gi) lub
ograniczenie ich zakresu. Ten drugi
scenariusz grozi zawierciañskim
"czerwonym autobusom" w przypad-
ku utrzymania "postnego" poziomu
wynagrodzeñ.

***
Mówi siê trudno - tak El¿bieta Ku-

charska, syndyk Huty Szk³a Gospo-
darczego w Zawierciu odpowiedzia-
³a, na uwagê Mariusza Ksi¹¿aka,

50-lecie...
... œwiêceñ kap³añskich obchodzi metropolita górnoœl¹ski arcybiskup Da-

mian Zimoñ. Uroczysta rocznicowa msza œw. odbêdzie siê w niedzielê 25
listopada o godz. 12. w katowickiej archikatedrze.

Damian Zimoñ urodzi³ siê 25 paŸdzier-
nika 1934 r. w Niedobczycach k. Rybnika.
Po ukoñczeniu rybnickiego liceum wst¹pi³
do Wy¿szego Œl¹skiego Seminarium Du-
chownego w Krakowie. Œwiêcenia kap³añ-
skie otrzyma³ z r¹k biskupa Juliusza Bieñ-
ka w 1957 r. Po œwiêceniach by³ wikariu-
szem w œl¹skich parafiach. W latach 1969-
1975 pe³ni³ funkcjê wicerektora Wy¿szego
Œl¹skiego Seminarium Duchownego w
Krakowie. Od 1975 r. do nominacji na bi-
skupa katowickiego, by³ proboszczem pa-
rafii mariackiej w Katowicach. Wyk³ada³
w Wy¿szym Œl¹skim Seminarium Duchow-
nym w Katowicach, Studium Pastoralnym,
Studium Teologicznym a obecnie na Wy-

dziale Teologicznym Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach pe³ni¹c jedno-
czeœnie funkcjê Wielkiego Kanclerza Wydzia³u Teologicznego UŒ. 3 czerw-
ca 1985 r. zosta³ mianowany biskupem katowickim; po reorganizacji Koœcio-
³a w Polsce zosta³ arcybiskupem katowickim - metropolit¹ górnoœl¹skim.

W przysz³ym roku wchodz¹ w ¿ycie
korzystne zmiany w podatkach. Nowy
rok przyniesie milionom pracuj¹cych
Polaków ulgê. Dziêki nowym przepi-
som dotycz¹cym podatków dochodo-
wych uda siê choæ czêœæ z naszych ciê¿-
ko zarobionych pieniêdzy uchroniæ
przed nienasyconym fiskusem. Czego
konkretnie dotycz¹ nowe zapisy?

Najwa¿niejsz¹ zmian¹, która odci¹-
¿y nasze nadwyrê¿one domowe bud¿e-
ty, bêdzie podniesienie pierwszego pro-
gu podatkowego. Do tej pory najni¿sze
podatki, a wiêc 19 proc., p³acili ci, któ-
rzy w ci¹gu roku zarobili nie wiêcej ni¿
43 405 z³. Teraz na ni¿sze podatki mog¹
liczyæ równie¿ ludzie, którzy do koñca
roku zarobi¹ nie wiêcej ni¿ 44 490 z³.

Zwiêkszona zostanie równie¿ tzw.
kwota zmniejszaj¹ca podatek, a wiêc
taka, o jak¹ ka¿dy mo¿e pomniejszyæ
swoje œwiadczenie. W 2008 r. wynie-
sie ona 586,85 z³.

Drugim niezwykle korzystnym dla
wszystkich podatników rozwi¹za-
niem jest obni¿enie sk³adki rentowej.
Z dotychczasowego poziomu 3,5
proc. w 2008 roku zejdziemy do po-
ziomu 1,5 proc. I to w³aœnie dziêki
tej zmianie mamy nadziejê, ¿e nasze
portfele przestan¹ chudn¹æ, a pensje
zaczn¹ wzrastaæ. Na tym rozwi¹za-
niu mo¿emy zyskaæ bowiem od kil-
kuset do ponad tysi¹ca z³otych w
skali roku.

Dobra wiadomoœæ jest równie¿ dla
zarabiaj¹cych najmniej. Dorabiaj¹-
cy sobie emeryci i studenci powinni
byæ zadowoleni, bo ju¿ od stycznia
zwiêksza siê kwota ca³kowicie wol-
na od podatku. Do tej pory z urzê-
dem skarbowym nie trzeba by³o siê
dzieliæ przy zarobkach w wysokoœci
3015 z³. Teraz fiskus nie po³o¿y ³apy
na naszych pieni¹dzach nawet przy
kwocie 3091 z³.

Wyrazy najg³êbszego wspó³czucia

z powodu œmierci

MÊ¯A
Kole¿ance

Renacie Napiórkowskiej
w imieniu kole¿anek i kolegów

z Regionalnego Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarnoœæ”

sk³ada

Krzysztof Piêtak

13 listopada (Katowice). Szef rady
nadzorczej Po³udniowego Koncer-
nu Energetycznego Filip Grzegor-
czyk zrezygnowa³ z pe³nionej funk-
cji i zapowiedzia³ odejœcie z rady.
W ten sposób powinien zakoñczyæ
siê trwaj¹cy od wrzeœnia konflikt
w PKE, którego apogeum by³a
groŸba odwo³ania ze stanowiska
wieloletniego szefa koncernu, Jana
Kurpa. W jego obronie stanê³y
zwi¹zki zawodowe, w tym równie¿
"Solidarnoœæ". Na nastêpnym po-
siedzeniu rada nadzorcza ma tak¿e
g³osowaæ w sprawie odwo³ania
dwóch kojarzonych z Grzegorczy-
kiem wiceprezesów PKE. Zwi¹z-
kowcy domagaj¹ siê tak¿e odwo-
³ania Grzegorczyka z funkcji wice-
prezesa spó³ki Tauron Polska Ener-
gia, do której nale¿y PKE. Zwi¹zki
zamierzaj¹ zwróciæ siê z tym ¿¹da-
niem do nowego ministra skarbu.

***
14 listopada (Gdynia). Inspektorzy
International Transport Worker's
Federation (ITF), zrzeszaj¹cej tak-
¿e zwi¹zkowców z NSZZ "Solidar-
noœæ", zatrzymali statek w porcie
w Gdyni z powodu niewyp³acania
wynagrodzeñ. Turecki armator nie
wyp³aca³ ukraiñskiej za³odze
wszystkich wynagrodzeñ zgodnie
z obowi¹zuj¹cym na statku uk³a-
dem zbiorowym pracy. Ka¿dego
miesi¹ca marynarze podpisywali
dwie listy p³ac, potwierdzaj¹ce wy-
p³atê wynagrodzeñ. Jedna lista wy-
nagrodzeñ by³a z wy¿szym pozio-
mem wynagrodzeñ zgodnym z
uk³adem zbiorowym pracy, druga
lista wynagrodzeñ potwierdza³a od-
biór rzeczywistych i realnie otrzy-
mywanych wynagrodzeñ znacznie
poni¿ej poziomu obowi¹zuj¹cego
w uk³adzie zbiorowym pracy. Ca³-
kowita suma zaleg³ych wynagro-
dzeñ od czerwca 2007 r. do listopa-
da 2007 r. dla szeœciu marynarzy,
zatrudnionych na statku przekracza
100 tys. USD. Armator obiecuje
uregulowanie zaleg³ych wynagro-
dzeñ i wed³ug ostatnich informacji
obecnie armator zbiera pieni¹dze na
ten cel. Z tego powodu postój stat-
ku w porcie mo¿e ulec dalszemu
przed³u¿enu.

***
17 listopada (Chorzów). Dwie
bramki Euzebiusza Smolarka
da³y Polsce zwyciêstwo nad Bel-
gi¹ i historyczny awans do Mi-
strzostw Europy. Nie tylko Ebi spi-

sa³ siê znakomicie - œwietnie swój
egzamin zdali te¿ kibice, a tak¿e or-
ganizatorzy. Ten mecz pokaza³, ¿e
Stadion Œl¹ski jest gotowy jako are-
na rozgrywek EURO 2012 w Pol-
sce i na Ukrainie. Ka¿dy z przyby-
³ych na stadion kibiców, dziêki któ-
rej mo¿e oddaæ g³os "za" organi-
zacj¹ meczów w popularnym "ko-
tle czarownic". Organizatorzy aka-
cji odebrali ju¿ ponad 21 tysiêcy
kart poparcia dla tej idei.

przewodnicz¹cego zak³adowej "So-
lidarnoœci", ¿e swoimi decyzjami
uniemo¿liwia normalne prowadzenie
dzia³alnoœci zwi¹zkowej. Syndyk
wys³a³a przewodnicz¹cego "S" do
pracy akordowej, zabieraj¹c mu przy
okazji godziny zwi¹zkowe. WyraŸnie
uzna³a, ¿e w spó³ce bêd¹cej w upa-
d³oœci ustawa o zwi¹zkach zawodo-
wych nie obowi¹zuje.

- To ewidentne ³amanie prawa, któ-
rym powinien zaj¹æ siê prokurator -
mówi Ma³gorzata Benc, szefowa za-
wierciañskiego Biura Terenowego
Œl¹sko-D¹browskiej "Solidarnoœci". -
Zajêta sp³acaniem wierzycieli huty
syndyk zapomina, ¿e w pogoni za zy-
skami nie mo¿e ³amaæ praw pracow-

niczych i zwi¹zkowych. A ju¿ na pew-
no ograniczaæ przewodnicz¹cemu "S"
mo¿liwoœci dzia³ania.

- Jak mam jednoczeœnie walczyæ o
interesy 110 zwi¹zkowców i produ-
kowaæ na akord kieliszki? - pyta Ma-
riusz Ksi¹¿ak.

A problemów pracowniczych w
Hucie Szk³a Gospodarczego nie bra-
kuje. Wprawdzie dziêki aktywnoœci
zak³adowej "S" pracownicy otrzymaj¹
czêœæ zaleg³ych wyp³at z Funduszu
Œwiadczeñ Gwarantowanych, ale jed-
noczeœnie syndyk jak mo¿e utrudnia
im zwalnianie siê z pracy. Twierdzi, ¿e
do produkcji "przydadz¹ siê ka¿de
rêce" uniemo¿liwia tym samym przej-
œcie na œwiadczenia przedemerytalne
pracownicom, które mog³yby z nich
skorzystaæ. A huta jest przeznaczona
do upad³oœci likwidacyjnej.

- Problem nie jest b³ahy, w naszym
zak³adzie pracuj¹ osoby o bardzo w¹-
skich specjalnoœciach, którym ciê¿ko
jest znaleŸæ swoje miejsce na rynku
pracy - wyjaœnia Mariusz Ksi¹¿ak. -
Kto zatrudni maj¹ca kilka lat do eme-
rytury specjalistkê od zdobienia szk³a,
gdy huta przestanie istnieæ?

W³aœnie z myœl¹ o takich osobach
zawierciañskie Biuro Terenowe "S"
wraz z Powiatowym Urzêdem Pracy
przygotowa³o program szkoleniowy
dla osób odchodz¹cych z Huty Szk³a
Gospodarczego.

Syndyk przysz³oœci¹ zawodow¹ za-
³ogi niespecjalnie siê martwi, nato-
miast straszy pracowników bli¿ej nie-
okreœlonymi konsekwencjami, gdy
sami z³o¿¹ wymówienia z pracy.
WyraŸnie zapomnia³a, ¿e pañszczy-
znê w okolicach Zawiercia zniesiono
po powstaniu styczniowym, niemal
pó³tora wieku temu. A lojalnoœæ za-
³ogi buduje siê przez dialog i dobre
p³ace, a nie próby przywrócenia nie-
wolnictwa.

(zaw)

W 2008 r. zarobisz wiêcej
(www.interia.pl, 20 listopada 2007)

Zwracam siê z proœb¹ o pomoc finansow¹ na leczenie mojego mê¿a
Dariusza, który jest chory na ostr¹ bia³aczkê limfoblastyczn¹.

M¹¿ jest d³ugoletnim pracownikiem KWK Bielszowice. Jest cz³o-
wiekiem jeszcze m³odym, który ma na utrzymaniu rodzinê. Nie staæ
nas na ponoszenie wysokich kosztów leczenia.

Pomoc finansow¹ proszê przekazaæ na konto Fundacji Transplanta-
cji Szpiku Kostnego i Leczenia Chorób Krwi" ING Bank Œl¹ski SA, nr
20 1050 1214 1000 0007 0001 8484 z dopiskiem: Dla Dariusza Gnidy.

El¿bieta Staszczuk-Gnida

Syndyk najchêtniej
ograniczy³by dzia³alnoœæ

Mariusza Ksi¹¿aka,
przewodnicz¹cego
„Solidarnoœci” HSG

w Zawierciu, do zwijania flag
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Socjalistyczne wspó³zawod-
nictwo narodzi³o siê w bol-
szewickiej Rosji, gdzie robot-
nik po przyjœciu do pracy zo-
stawa³ w niej nawet przez 30
godzin.

Po drugiej wojnie œwiatowej sta-
³o siê czêœci¹ totalitarnego syste-

mu i jednym z aspektów codzien-
nego ¿ycia w Polsce Ludowej.
S³ynny apel górnika-przodownika
z Zabrza Wincentego Pstrowskie-
go "Kto wyr¹bie wiêcej ni¿ ja" nie
tylko przeszed³ do historii, ale sta³
siê smutn¹ legend¹ minionej epo-
ki.

- Kiedy przesta³y dzia³aæ nor-
malne regulatory ekonomiczne,
trzeba by³o siêgn¹æ do innych spo-
sobów zmobilizowania wysi³ku
ludzkiego -  powiedzia³ prof.
Adam Lityñski, kierownik Kate-
dry Historii Prawa Uniwersytetu
Œl¹skiego, podczas otwarcia wy-
stawy "Wiêcej, szybciej, lepiej".
Ekspozycjê przygotowa³ katowic-
ki odzia³ Instytutu Pamiêci Naro-
dowej. Mo¿na j¹ ogl¹daæ na wy-
dziale Prawa i Administracji UŒ.

- Zniewolenie ma wiele twarzy,
wszystkie musimy poznaæ i opisaæ,
by lepiej zrozumieæ los cz³owieka
w totalitarnym systemie - powie-
dzia³ Jan Jurkiewicz, dyrektor

Muzeum Górnictwa Wêglowego w
Zabrzu, podczas konferencji na-

ukowej towarzysz¹cej otwarciu
wystawy. Wziêli w niej udzia³ hi-
storycy i ekonomiœci, m.in. prof.
Jêdrzej Chumiñski z wroc³aw-
skiej Akademii Ekonomicznej.
Jego zdaniem, ruch wspó³zawod-
nictwa pracy nie przyniós³ rezul-
tatów oczekiwanych przez komu-
nistyczne w³adze. ¯aden z pierw-

szych powojennych planów gospo-
darczych nie zosta³ zrealizowany
w 100 procentach.

Socjalistyczne wspó³zawodnic-
two pracy opiera³o siê na zasadach

podnoszenia norm i punktowania
pracowników, które ustalano na
polecenie partii i zwi¹zków
zawodowych. Robotników,
którzy brali w nim udzia³
gloryfikowano, uk³adano o
nich wiersze i œpiewano
piosenki. Obiecywano im
nagrody, premie i wyró¿-
nienia, np. Wincenty
Pstrowski za zaanga¿owa-
nie otrzyma³ symboliczn¹
nagrodê - piêciolampowy
odbiornik radiowy. Jednak
czasem stawk¹ rywalizacji
by³o kompletnie urz¹dzone
mieszkanie.

Dziêki propagandzie,
wspó³zawodnictwo pracy
objê³o wszystkie bran¿e.
Adam Fru¿yñski z Mu-
zeum Górnictwa Wêglowe-
go w Zabrzu podkreœli³, ¿e
jako pierwsi zaczêli rywa-
lizowaæ górnicy i w³óknia-
rze.

Pod koniec lat 40-tych
wspó³zawodnictwo prze-
kszta³ci³o siê w odgórny i
planowy system wymuszania wzro-
stu produkcji. Prace prowadzone

by³y z nara¿eniem ¿ycia i narusze-
niem podstawowych zasad bhp.
Wzrostowi wydajnoœci towarzyszy³
wzrost wyprodukowanych bubli i
zmarnowanych surowców.

Najbardziej agresywna agitacja
skierowana by³a do m³odzie¿y. Od
1949 r. ideê wspó³zawodnictwa
lansowano wœród kadry oficerskiej
Wojska Polskiego, a w 1952 r. za-
inicjowano rywalizacjê wœród
wiêŸniów.

Wspó³zawodnictwo pracy od po-
cz¹tku spotka³o siê z oporem spo-

Kto wyr¹bie wiêcej ni¿ ja?!

Wœród zobowi¹zañ indywi-
dualnych nie brakowa³o absur-
dów. Pewna nauczycielka zobo-
wi¹za³a siê, ¿e dzieci z pierw-
szej klasy bêdzie uczy³a wed³ug
programu klasy drugiej. Nato-
miast jedna kucharka zapowie-
dzia³a, ¿e zaoszczêdzi tonê
ziemniaków dziêki cienkiemu
obieraniu.

Przoduj¹cy w pracy byli obiektem drwin i zaczepek
ze strony wspó³pracowników

³ecznym, ju¿ w drugiej po³owie
1947 r. swoje niezadowolenie wy-

razi³y ³ódzkie w³ókniarki rozpo-
czynaj¹c strajk. Przeciwko nie-
zdrowej rywalizacji pracy opowia-
da³ siê Koœció³ katolicki, który
wskazywa³ na zagro¿enie ¿ycia i
zdrowia ludzkiego.

- Zdaniem duszpasterzy wspó³-

zawodnictwo pracy sia-
³o spustoszenie ducho-
we, zw³aszcza poprzez
pracê w niedziele i dni
œwi¹teczne. Nieprzy-
chylnie do tego ruchu
odnosi³a siê równie¿
czêœæ robotników. Wi-
nili oni przodowników
za podnoszenie norm
produkcyjnych, które
potem mia³y obowi¹zy-
waæ w ca³ej bran¿y.
Dezaprobatê budzi³y
nadu¿ycia i stosowanie
niedozwolonych metod
oraz fa³szowanie staty-
styk - podkreœlaj¹ auto-
rzy ekspozycji Robert
Ciupa  i Bogus³aw
Tracz.

oprac. ak

Najbardziej agresywn¹ propagandê kierowano do m³odzie¿y

Wincenty Pstrowski zmar³ w kwietniu 1948 r. Sta³ siê ofiar¹
wspó³zawodnictwa pracy. Wycieñczony organizm

przodownika odmówi³ pos³uszeñstwa

Wyœcigiem pracy objêto wszystkie
bran¿e i zawody

Ekspozycja sk³ania do refleksji nad losem robotnika
w totalitarnym systemie

Dr Adam Dziurok
- Naczelnik Oddzia³owego
Biura Edukacji Publicznej
IPN w Katowicach

60 lat temu w Katowicach  ruch
wspó³zawodnictwa pracy nabra³

konkretnych
kszta³tów, a
apel Wincen-
tego Pstrow-
skiego po-
ci¹gn¹³ masê
przodowni-
ków pracy w

ca³ym kraju. Przez to wspó³zawod-
nictwo idea pracowitego Œl¹zaka
uleg³a - w pewnym sensie - wyko-
œlawieniu. Jeden z przodowników
pracy Czes³aw Zieliñski powiedzia³
w latach 80-tych: "Kraj dŸwiga³ siê
wówczas z ruin. Brakowa³o wszyst-
kiego, poza jednym, zapa³u. Bez
przesady mo¿na powiedzieæ entuzja-
zmu do pracy. Wreszcie na w³asnym
podwórku. Dla siebie. Dla nas".

Mo¿na mówiæ o wielu przyczy-
nach powstania wspó³zawodnictwa
pracy. Warto jednak zwróciæ uwa-
gê na ten zapa³, który w³adza ko-
munistyczna obróci³a w swoim kie-
runku. Uczyni³a z niego swoist¹
religiê, a przodowników - oczywi-
œcie poza kultem jednostki Stalina
- uczyni³a œwiêtymi tego okresu.

Autorami wystawy „Wiêcej, szybciej,
lepiej” s¹ Robert Ciupa i Bogu³aw Tracz
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- Mia³em siedem okrêtów, by³a
zima i p³yn¹³em szybko - tak, tra-
westuj¹c cytat z wiersza Zbi-
gniewa Herberta, Tomasz Pie-
trzykowski podsumowa³ swój
dwuletni okres sprawowania
urzêdu wojewody.

Na skromn¹ uroczystoœæ po¿egna-
nia wojewody przybyli przedstawicie-
le œl¹skich instytucji, samorz¹dów,
mediów, administracji zespolonej,
dzia³acze zwi¹zkowi.

Tomasz Pietrzykowski podziêkowa³
zebranym za wspó³pracê. Wspomnia³,
¿e obejmuj¹c urz¹d by³ przekonany o
potrzebie g³êbokich zmian w sposo-
bie dzia³ania administracji rz¹dowej w
województwie.

- Moje zamierzenia obejmowa³y po-
prawê standardów w bardzo wielu
dziedzinach funkcjonowania podle-
g³ych wojewodzie s³u¿b. Czas ich re-
alizacji okaza³ siê byæ czasem zarów-
no sukcesów, jak i niepowodzeñ. ̄ ycie
zmusi³o mnie do zrewidowania czêœci
spoœród moich ówczesnych wyobra-
¿eñ, niektóre plany okaza³y siê niere-
alne, na inne nie wystarczy³o czasu.
Jednak¿e sprawy deklarowane przeze
mnie jako najistotniejsze: usprawnie-
nie absorpcji œrodków unijnych, przy-
spieszenie przekszta³ceñ w³asnoœcio-
wych przedsiêbiorstw pañstwowych

oraz modernizacja i transparentnoœæ
dzia³ania urzêdu okaza³y siê zidenty-
fikowane trafnie.

Wojewoda zawiesi³ na œcianie Sali
Z³otej swój portret, do³¹czaj¹c tym do
grona dotychczasowych wojewodów
naszego regionu.

Podczas uroczystoœci zainteresowa-
ni otrzymali raport podsumowuj¹cy
jego dwuletni¹ kadencje.

Red.

Zbigniew Bartoñ,
przewodnicz¹cy
„Solidarnoœci” w Œl¹skim
Urzêdzie Wojewódzkim:

- Wojewoda
œl¹ski udowodni³,
¿e nasze woje-
wództwo nie po-
trzebuje wojewo-
dy. Dzia³a³ me-
dialnie, a nie me-

rytorycznie. Skonfliktowa³ za³ogê
Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego,
gdzie od grudnia 2006 r. trwa nie-
rozstrzygniêty spór zbiorowy. By³
najgorszym wojewod¹ od 1989 r.
Jako pierwszy podwa¿a³ rolê "S"
w dialogu spo³ecznym i uzna³, ¿e
w urzêdzie obok flagi pañstwowej
nie powinna wisieæ flaga zwi¹zko-
wa.

Œl¹sko-D¹browska „Solidar-
noœæ” przes³a³a kondolencje ro-
dzinom ofiar katastrofy w kopal-
ni im. Zasadki na Ukrainie.

- W imieniu wszystkich cz³onków Œl¹-
sko-D¹browskiej "Solidarnoœci" proszê
o przekazanie bliskim ofiar najg³êbszych
wyrazów wspó³czucia i wsparcia" - na-
pisa³ w liœcie do przewodnicz¹cego Nie-
zale¿nego Zwi¹zku Zawodowego Gór-
ników na Ukrainie Anatolija Akimocz-
kina szef Œl¹sko-D¹browskiej "S" Piotr

Agnieszka Ordon zosta³a ko-
ordynatork¹ organizacji zwi¹z-
kowych „Solidarnoœci” z tere-
nu Katowic, Chorzowa, Mys³o-
wic, Siemianowic Œl¹skich i
Œwiêtoch³owic. To dawne ka-
towickie Biuro Terenowe zrze-
szaj¹ce a¿ 214 organizacji.

- Najpierw chcia³abym poznaæ
wszystkie organizacje "S" z obsza-
ru dzia³ania biura. Przede mn¹ bar-
dzo du¿o pracy, ale wierzê, ¿e so-
bie poradzê - mówi Agnieszka Or-
don.

Agnieszka  pracê koordynatorki
rozpoczê³a od przejrzenia doku-
mentacji organizacji z tego terenu.
Zapowiada, ¿e najwa¿niejsza bê-
dzie wymiana informacji dotycz¹-
cych problemów komisji, spraw
konfliktowych, przestrzegania
przez pracodawców ustawy o
zwi¹zkach zawodowych, prawa
pracy i bhp. Zapowiada organizo-
wanie cyklicznych spotkañ. Pierw-
sze odbêdzie siê na pocz¹tku przy-
sz³ego roku. Jej kolejnym pomy-
s³em jest zorganizowanie w Kato-
wicach stacjonarnego szkolenia
ogólnozwi¹zkowego. Za bardzo
wa¿ne uwa¿a równie¿ nawi¹zanie
wspó³pracy z samorz¹dami. Za-

pewnia, ¿e bêdzie wspiera³a inicja-
tywy „swoich” komisji.

- Skupiê siê na rozwoju organi-
zacji zwi¹zkowych, bêdê monito-
rowa³a wzrost i spadek liczby
cz³onków - dodaje.

Agnieszka od 2000 r. prowadzi
Biuro Regionalnego Sekretariatu
Metalowców NSZZ "Solidarnoœæ".
Pracê koordynatorki bêdzie dzie-
li³a z obs³ug¹ Sekretariatu.

W œrodê 21 listopada
minê³a pierwsza roczni-
ca katastrofy w kopalni
"Halemba" w Rudzie
Œl¹skiej. Dok³adnie rok
temu w wybuchu meta-
nu i py³u wêglowego
zginê³o 23 górników.
By³a to najwiêksza tra-
gedia w polskim gór-
nictwie od blisko 30 lat.

W zwi¹zku z tragedi¹
Prokuratura Okrêgowa
w Gliwicach do tej pory
postawi³a zarzuty 18
osobom. Najpowa¿-
niejsze zarzuty ci¹¿¹ na
g³ównym in¿ynierze
wentylacji i kierowniku
dzia³u wentylacji w
"Halembie" Marku Z.
Odpowiada on przede
wszystkim za sprowadzenie ka-
tastrofy, która skutkowa³a œmier-

Duda. - To potworna tragedia, która nie
powinna siê zdarzyæ.

Œl¹sko-D¹browska "S" jest zaprzyjaŸ-
niona z ukraiñskim Niezale¿nym Zwi¹z-
kiem Zawodowym Górników. Przedsta-
wiciele tego zwi¹zku goœcili w czerwcu
w Katowicach.

Liczba ofiar niedzielnego wybuchu
metanu w kopalni wêgla kamiennego im.
Zasiadki w Doniecku wynosi co naj-
mniej 70 osób. Nadzieje na uratowanie
kolejnych 30 s¹ nik³e.

wg

ci¹ górników. Grozi za to do 12 lat
wiêzienia.

Zdj. Reuters

Ustawa o informowaniu pra-
cowników i przeprowadzaniu z
nimi konsultacji bêdzie znowe-
lizowana. W sk³adzie zespo³u
przygotowuj¹cego zmiany zna-
laz³a siê El¿bieta ¯uchowicz,
cz³onek Zarz¹du Regionu Œl¹-
sko-D¹browskiego NSZZ „S”.

Funkcjonuj¹ca od maja 2006 r. usta-
wa by³a przez ró¿ne œrodowiska kry-
tykowana. Równie¿ przez zwi¹zkow-
ców. Jest szansa, ¿e te krytyczne opi-
nie zostan¹ uwzglêdnione w planowa-
nej nowelizacji. Zdaniem zwi¹zkow-
ców, bardzo istotne jest, by do ustawy
wpisane zosta³y sformu³owania unij-
nej dyrektywy w sprawie informowa-
nia i konsultowania pracowników, bo
polska ustawa o radach pracowników
nie powinna byæ gorsza od europej-
skiej. W ich ocenie konieczne jest rów-
nie¿ precyzyjne okreœlenie informacji
o przedsiêbiorstwie.

- Chodzi o to, by pracodawcy nie
wykorzystywali w z³ej wierze nieja-
snych zapisów i nie uchylali siê przed
udostêpnieniem informacji kluczo-
wych z punktu widzenia rad pracow-
ników - wyjaœnia El¿bieta ̄ uchowicz.
- Pracodawcy unikaj¹  zw³aszcza pi-
semnych odpowiedzi na postawione
przez rady pytania. Uwa¿am, ¿e kon-
sultacja w formie pisemnej jest bardzo
istotna i dlatego w ustawie powinien
znaleŸæ siê zapis na ten temat.

Inn¹ propozycj¹ strony spo³ecznej
jest wyd³u¿enie okresu ochrony cz³on-
ków rad pracowników przed ewentu-
alnym zwolnieniem ich przez praco-
dawcê. Podobnie, jak w przypadku
europejskich rad zak³adowych, ochro-

na mia³aby obowi¹zywaæ jeszcze rok
po wygaœniêciu mandatu. Zwi¹zkow-
cy zamierzaj¹ równie¿ wprowadziæ do
ustawy zapis o pokrywaniu wydatków
rad pracowników przez pracodawców.
Dotychczas w wiêkszoœci zawartych
z pracodawcami porozumieñ wszyst-
kie koszty zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ rad
scedowane zosta³y na zwi¹zki zawo-
dowe. Pokrywane przez pracodawcê
wydatki rad mia³aby siêgaæ trzykrot-
nego przeciêtnego miesiêcznego wy-
nagrodzenia og³aszanego przez GUS.
Dziêki wprowadzeniu tego zapisu
cz³onkowie rad pracowników mogli-
by np. uczestniczyæ w merytorycznych
konferencjach i szkoleniach.

Strona spo³eczna postuluje równie¿,
by w ustawie znalaz³ siê zapis o ra-
dach pracowników w grupach przed-
siêbiorstw. - Niejednokrotnie zdarza
siê, ¿e decyzje, zwi¹zane z losami
przedsiêbiorstw zapadaj¹ nie w nich
samych, lecz np. w spó³kach-matkach.
Rady pracowników funkcjonuj¹ce w
spó³kach zale¿nych nie s¹ uprawnio-
ne do otrzymania informacji na ten te-
mat, mimo, ¿e podjête decyzje ¿ywo
ich dotycz¹ - mówi El¿bieta ¯ucho-
wicz.

Strona spo³eczna postuluje równie¿
wprowadzenie obligatoryjnoœci w
kwestii tworzenia rad pracowników w
przedsiêbiorstwach, w których nie
dzia³aj¹ zwi¹zki zawodowe. Obowi¹-
zuj¹ca ustawa zak³ada, ¿e w tych
przedsiêbiorstwach o utworzenie rady
musi wnioskowaæ, co najmniej 10
proc. pracowników. Zapis ten stwarza
dla pracodawców mo¿liwoœæ niedo-
puszczania do tworzenia rad.

Beata Gajdziszewska

Kondolencje

dla Ukrainy

Nowa koordynatorka
- Wspó³praca Agnieszki z orga-

nizacjami zwi¹zkowymi zrzeszo-
nymi w Sekretariacie zawsze uk³a-
da³a siê dobrze - mówi Krzysztof
Piêtak, przewodnicz¹cy Regional-
nego Sekretariatu Przemys³u Me-

talowego NSZZ "S". - Jestem prze-
konany, ¿e komisje z obszaru dzia-
³ania biura bêd¹ zadowolone z jej
pracy.

ak

Swoj¹ pracê Agnieszka rozpoczê³a od zapoznania siê
z dokumentacj¹ organizacji zwi¹zkowych z terenu Katowic,
Chorzowa, Mys³owic, Siemianowic Œl¹skich i Œwiêtoch³owic

Organizacje zwi¹zkowe z ob-
szaru Katowic, Chorzowa, My-
s³owic, Siemianowic Œl¹skich i
Œwiêtoch³owic prosimy o prze-
kazywanie swoich problemów
do Agnieszki Ordon.

Tel. (32) 353 84 25 w. 209
katowice@solidarnosc-kat.pl

Rady pracowników

do nowelizacji

Po¿egnanie wojewody

El¿bieta Bieñkowska - dyrektor
Wydzia³u Rozwoju Regionalne-
go Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Œl¹skiego - zosta-
³a ministrem rozwoju regionalne-
go w rz¹dzie Donalda Tuska.

Jest absol-
wentk¹ Wydzia-
³u Filologiczne-
go Uniwersytetu
Jagielloñskiego
w Krakowie i

Krajowej Szko³y Administracji Publicz-
nej w Warszawie. Ukoñczy³a studia po-
dyplomowe w zakresie zarz¹dzania,
oparte o strukturê programu MBA, or-
ganizowane przez SGH w Warszawie.
Pracowa³a jako pe³nomocnik wojewo-
dy ds. Kontraktu Regionalnego dla Wo-
jewództwa Katowickiego i Strategii
Rozwoju Regionalnego. Odby³a sta¿e
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
oraz w administracji brytyjskiej.

W Urzêdzie Marsza³kowskim Wo-
jewództwa Œl¹skiego El¿bieta Bieñ-
kowska pe³ni³a funkcjê dyrektora wy-
dzia³u Rozwoju Regionalnego oraz
dyrektora Œl¹skiego Centrum Przedsiê-
biorczoœci w Katowicach.

Pracê zawodow¹ godzi w wychowa-
niem trójki dzieci. Michalina i Mate-
usz chodz¹ do liceum, a Zosia uczy siê
w szkole podstawowej.                     ak

Pani minister
ze Œl¹ska
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W pi¹tek 23 listopada w Katowi-
cach odbêdzie siê Walne Zebra-
nie Delegatów NSZZ "Solidar-
noœæ" Regionu Œl¹sko-D¹brow-
skiego.

Walne Zebranie Delegatów jest naj-
wy¿sz¹ w³adz¹ Œl¹sko-D¹browskiej
"Solidarnoœci". Do jego kompetencji
nale¿y miêdzy innymi uchwalanie pro-
gramu dzia³alnoœci zwi¹zku, podejmo-

wanie uchwa³ wi¹¿¹cych dla wszelkich
struktur zwi¹zku dzia³aj¹cych w regio-
nie oraz wybór przewodnicz¹cego i
cz³onków Zarz¹du Regionu. Tym ra-

zem wybory nie s¹ przewidywane, po-
niewa¿ obecny Zarz¹d Regionu koñ-
czy kadencjê za trzy lata.

Podczas obrad delegaci zapoznaj¹ siê
z informacj¹ z dzia³alnoœci Zarz¹du Re-
gionu za ostatni rok oraz informacj¹ ko-
misji rewizyjnej. Odbêdzie siê te¿ dys-
kusja na temat sytuacji w kraju, regio-
nie i w zwi¹zku. G³osowane bêd¹ rów-
nie¿ uchwa³y i apele zg³oszone podczas
obrad.

 Tegoroczne WZD odbêdzie siê w
Katowicach, w auli Wydzia³u Prawa i
Administracji Uniwersytetu Œl¹skiego
(ul. Bankowa 11b). Goœæmi obrad bêd¹
m. in. G³ówna Inspektor Pracy Bo¿ena
Borys-Szopa, przewodnicz¹cy Komi-
sji Krajowej Janusz Œniadek i marsza-
³ek województwa Œl¹skiego Janusz
Moszyñski.

Obrady rozpoczn¹ siê o godz. 11.
Poprzedni je Msza œwiêta, która zosta-
nie odprawiona w Koœciele Mariackim
o godz. 9.00.                                      wg

Zak³adowa Komisja Koordyna-
cyjna NSZZ „Solidarnoœæ”
Kompanii Wêglowej S.A. og³o-
si³a pogotowie strajkowe we
wszystkich zak³adach bêd¹-
cych w strukturach koncernu.
To efekt braku porozumienia z
zarz¹dem w sprawie podwy-
¿ek p³ac.

Zwi¹zkowcy domagali siê pod-
wy¿szenia jeszcze w tym roku
wskaŸnika wzrostu wynagrodzeñ do
poziomu 6,7 proc oraz podwy¿sze-
nia ekwiwalentu barbórkowego do
500 z³ na jednego zatrudnionego.
¯¹dali, by w 2008 roku p³ace w
Kompani wzros³y o 13,9 proc. Tym
samym miesiêczne wynagrodzenia
górników wzros³yby o ok. 550 z³
brutto. Postulowali równie¿ wyrów-
nanie dysproporcji p³acowych po-
miêdzy kopalniami Kompanii, tak
aby œrednia p³aca by³a jednakowa.

- Wzrost p³ac w sektorze przed-
siêbiorstw za ten rok przekroczy 10
proc. Nie mo¿emy zostawaæ w tyle.
Górnictwo te¿ pracuje na wzrost go-
spodarczy kraju. Miliardy z³otych
wypracowywane przez górników s¹
odprowadzane do bud¿etu pañstwa.
Przy obecnej koniunkturze na wê-
giel, gdy tona surowca kosztuje 136
dolarów, Kompaniê powinno byæ

staæ na proponowane przez nas pod-
wy¿ki. Zarz¹d podtrzymuje przeciw-
ne stanowisko. Górnicy pracuj¹ co-
raz wiêcej, ciê¿ej i efektywniej. Ich
praca musi  byæ dobrze wynagradza-
na. Spe³nienie naszych ¿¹dañ na

2007 rok to wartoœæ dwudniowej
sprzeda¿y wêgla przez Kompaniê
Wêglow¹. Miesiêczna podwy¿ka
proponowana na 2008 rok to war-
toœæ jednodniowej sprzeda¿y - wy-

jaœnia szef górniczej "Solidarnoœci"
Dominik Kolorz.

WskaŸnik wynagrodzenia w Kom-
panii Wêglowej na ten rok wynosi 4,8
proc. Ju¿ z tego tytu³u ka¿dy górnik
powinien zarobiæ miesiêcznie o ok.

200 z³. Zwi¹zkowcy
twierdz¹, ¿e te pieni¹-
dze zosta³y zmarno-
trawione przez nieod-
powiedzialne decyzje
zarz¹du Kompanii i
szefów nikomu nie-
potrzebnych centrów
wydobywczych. Zo-
sta³y przeznaczone
m.in. na wyp³aty za
pracê w soboty i nie-
dziele, pracê w nad-
godzinach oraz inne
elementy p³ac nie
zwi¹zane z bezpo-
œredni¹ p³ac¹ od po-
niedzia³ku do pi¹tku.

- Z³e zarz¹dzanie,
spadek produkcji, nie
najlepsza sprzeda¿
doprowadzi³y do
tego, ¿e Kompania

straci³a blisko 600 mln z³ przychodów.
Maj¹c przynajmniej po³owê tych pie-
niêdzy nie musielibyœmy strajkowaæ
o podwy¿ki - mówi Dominik Kolorz.

B.G.

W dwugodzinnym strajku
ostrzegawczym wziêli udzia³
wszyscy pracownicy po³¹czo-
nych szpitali w Bêdzinie i Cze-
ladzi. W ten sposób personel
protestowa³ przeciwko ¿enuj¹-
cej podwy¿ce wynagrodzeñ w
wys. od 20 do 60 z³, w zale¿no-
œci od wykszta³cenia i sta¿u
pracy.

Wielu pracowni-
ków deklarowa³o
przekazanie tej kwo-
ty na cele charytatyw-
ne. Pacjenci ze zrozu-
mieniem podpisywa-
li siê na listach popar-
cia dla za³ogi.

- Ta podwy¿ka p³ac
nie tylko nas nie sa-
tysfakcjonuje, ale wy-
wo³uje oburzenie i
dalsze pog³êbianie siê
niezadowolenia i fru-
stracji za³óg szpitali -
napisali przedstawi-
ciele komitetu straj-
kowego w piœmie,
które kilka tygodni
temu dostarczyli sta-
roœcie bêdziñskiemu -
W porównaniu z podwy¿kami, jakie
nast¹pi³y w okolicznych szpitalach,
wysokoœæ podwy¿ek w PZZOZ Bê-
dzin jest upokarzaj¹co niska. Zdaje-
my sobie sprawê z sytuacji, w jakiej
znajduje siê nasz zak³ad pracy, dlate-
go uwa¿amy, ¿e najwy¿szy czas, aby

to organ za³o¿ycielski wzi¹³ na siebie
odpowiedzialnoœæ za p³ace pracow-
ników i podj¹³ kroki, które bêd¹ skut-
kowa³y, co najmniej 20 proc. wzro-
stem wynagrodzeñ jeszcze w tym
roku.

OdpowiedŸ ze starostwa nadesz³a
tu¿ przed rozpoczêciem protestu. Sta-
rosta podzieli³ niezadowolenie pra-
cowników z wysokoœci podwy¿ek,
ale jednoczeœnie poinformowa³, ¿e

organ za³o¿ycielski nie mo¿e finan-
sowaæ ich uposa¿eñ.

- W wielu miastach Polski organy
za³o¿ycielskie pomog³y pracowni-
kom szpitali. Starosta bêdziñski na-
pisa³, ¿e nie ma takiej mo¿liwoœci i
nie jest adresatem finansowych rosz-

czeñ personelu. To w takim razie, kto
nim jest? - pyta zdumiona Hanna
Szotowska, przewodnicz¹ca "Soli-
darnoœci" w czeladzkim szpitalu.

W trakcie strajku starosta odwie-
dzi³ za³ogê szpitala w Bêdzinie lecz
unika³ jakichkolwiek deklaracji. Py-
tany przez dziennikarzy, czy pracow-
nicy maj¹ szansê na satysfakcjonuj¹c¹
ich podwy¿kê odpowiedzia³ enigma-
tycznie:

- Maj¹ absolutnie szansê na usta-
wienie wreszcie s³u¿by zdrowia na
nogach, a nie na g³owie. Ja nadzieje
wi¹¿ê z nastawieniem nowego mini-
stra na szybkie i radykalne zmiany.
Jestem przekonany, ¿e jeszcze w tym
roku dyrektor szpitala znajdzie cho-
cia¿by symboliczne pieni¹dze na pod-
wy¿ki p³ac dla personelu. Na ten cel
starostwo nie mo¿e przeznaczyæ œrod-
ków, ale by ludzie mogli zarobiæ, to
musz¹ mieæ tak¹ pracê w szpitalu,
która pozwoli zwiêkszaæ kontrakty z
NFZ i zarabiaæ na swoje pensje.

W obu placówkach zasadnicze p³a-
ce lekarzy netto nie przekraczaj¹ 2000
tys. z³otych, œredni personel otrzymu-
je wynagrodzenia netto od 1200 z³ do
1500 z³, a ni¿szy poni¿ej 1000 z³.

Jacek Ko³acz, dyrektor szpitali
twierdzi, ¿e nie jest w stanie zagwa-
rantowaæ pracownikom podwy¿ek
wynagrodzeñ nie znaj¹c wartoœci
przysz³orocznego kontraktu z NFZ.
Deklaruje, ¿e bêdzie kontynuowa³
rozmowy z komitetem strajkowym i
ze starost¹.

Beata Gajdziszewska

- Samorz¹d Województwa Œl¹-
skiego chce, by Samodzielne
Publiczne Zak³ady Opieki Zdro-
wotnej przekszta³cone zosta³y w
spó³ki pracownicze - powiedzia³
wicemarsza³ek Województwa
Œl¹skiego Grzegorz Szpyrka pod-
czas Walnego Zebrania Delega-
tów Regionalnego Sekretariatu
Ochrony Zdrowia NSZZ „S”.

S³owa wicemarsza³ka wywo³a³y burz-
liw¹ dyskusjê i poruszenie wœród zwi¹z-
kowców. Ich zdaniem, takie przekszta³-
cenie niesie wiele zagro¿eñ dla pracow-
ników.

- Trzeba pamiêtaæ, ¿e w polskim pra-
wie nie istnieje pojêcie spó³ki pracowni-
czej. Mo¿na jedynie mówiæ o spó³kach
prawa handlowego, w których wiêkszo-
œciowymi udzia³owcami byliby pracow-
nicy - podkreœlali zwi¹zkowcy.

Grzegorz Szpyrka replikowa³ nato-
miast, ¿e takie przekszta³cenie mo¿e byæ
korzystniejsze dla pracowników, ni¿ two-
rzenie spó³ek samorz¹dowych. Przypo-

mnia³, ¿e zmiany w s³u¿bie zdrowia s¹
nieuniknione, a placówki przed nimi nie
uciekn¹. O propozycjach samorz¹dow-
ców i opiniach zwi¹zkowców w kolej-
nym numerze TŒD.                       ak

Nie dla upokarzaj¹cych

podwy¿ek wynagrodzeñ

Pogotowie strajkowe w KompaniiW pi¹tek WZD

w Katowicach

Tegoroczne WZD odbêdzie siê w nowoczesnej auli Wydzia³u
Prawa i Administracji Uniwersytetu Œl¹skiego

Obradom WZD towarzyszyæ
bêd¹ dwie wystawy przygotowane
przez katowicki oddzia³ Instytutu
Pamiêci Narodowej: "Wiêcej -
Szybciej - Lepiej. Wspó³zawodnic-
two prawy w Polsce Ludowej" oraz
"Twarze katowickiej bezpieki".

Burzliwe WZD medyków

WZD RSOZ „S” przebiega³o w burzliwej atmosferze

Pogotowie strajkowe wprowadzono we
wszystkich kopalniach Kompanii Wêglowej.

Na zdjêciu KWK Soœnica-Makoszowy

Zdj. B. Var Bogya de Csepy

Zwi¹zkowych apeli pos³ucha³a ca³a za³oga
po³¹czonych szpitali w Bêdzinie i Czeladzi
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Dzia³alnoœæ górnicza czêsto
prowadzi do degradacji oko-
licznych terenów. Tak by³o
równie¿ w przypadku dzia³al-
noœci KWK „Borynia”.

Eksploatacja prowadzona przez
kopalniê przyczyni³a siê do znacz-
nego obni¿enia terenu, przez któ-
ry przep³ywa w Jastrzêbiu Zdroju
rzeka Pszczynka. Spowodowa³o to
zak³ócenie sp³ywu wód rzeki do-
tychczasowym korytem. W s¹-
siedztwie Pszczynki tworzy³y siê
zalewiska. By³o to uci¹¿liwe dla
mieszkañców, tym bardziej, ¿e do-
chodzi³o równie¿ do podtopieñ
przyleg³ych do koryta rzeki zabu-
dowanych terenów.

Podjêcie siê realizacji zadania
by³o tu konieczne, bo prowadzona
eksploatacja górnicza spowodowa-

³a obni¿enie terenu, co uniemo¿li-
wi³o naturalny (grawitacyjny)
sp³yw wód w rzece. W wyniku re-
alizacji programu likwidacji po-
wsta³ych szkód górniczych, wyko-
nano trwa³e zamkniêcie koryta rze-
ki (w km 46,7), ujêcie wszystkich
wód nap³ywaj¹cych do niecki (w
km 46, 9) i skierowanie ich do
zbiornika retencyjnego.

Strona finansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Plany budowy obwodnicy,
która mia³aby prowadziæ
przez Ochojec wywo³a³y bu-
rzê wœród mi³oœników przyro-
dy.

Kiedy katowicki Urz¹d Miasta
og³osi³, ¿e w przysz³oœci planuje
siê po³udniow¹ obwodnicê prze-
prowadziæ przez tereny Ochojca,
wœród œl¹skich ekologów zawrza-
³o. Ostrzegli, ¿e je¿eli w³adze nie
wycofaj¹ siê z planów, dojdzie do
równie ostrych staræ, jak podczas
walki o Rospudê.

Ekolodzy z naszego regionu za-
powiedzieli, ¿e nie bêd¹ szczêdziæ
si³, aby broniæ istniej¹cego od
1982 rezerwatu przyrody w Ochoj-
cu, a zw³aszcza rosn¹cej w nim
unikatowej na skalê europejsk¹
roœliny, czyli  liczyd³a górskiego.
Plany przeprowadzenia obwodni-
cy przez tereny tak cenne  przyrod-
niczo uwa¿aj¹ za barbarzyñstwo.

Liczyd³o górskie, chocia¿ nie jest
roœlin¹ nadzwyczajnie piêkn¹ i
wygl¹dem z pewnoœci¹ nie pora-
¿a, stanowi czêœæ bogactwa przy-
rodniczego naszego regionu. To
wymieraj¹ca roœlina, która zazwy-
czaj roœnie na wysokoœci powy¿ej
1150 metrów npm. Zazwyczaj ro-
œnie w najwy¿szych partiach Kar-
pat, ale i tam zajmuje najwy¿ej kil-
kanaœcie stanowisk. Ju¿ jej "zado-
mowienie siê" w samym œrodku
zadymionego Œl¹ska - jak twierdz¹
cz³onkowie  Centrum Dziedzictwa
Przyrody Górnego Œl¹ska -  stano-
wi prawdziwy przyrodniczy ewe-
nement. A to, i¿ znajduje siê tutaj
a¿ 540 stanowisk tej roœliny, co sta-
nowi wiêksz¹ populacjê w Euro-
pie, to prawdziwy cud. Z tego po-

„Borynia” naprawia szkody

wodu Ochojec nale¿y traktowaæ
jako najcenniejszy przyrodniczy
punkt na mapie Katowic.

- Naszym obowi¹zkiem jest, aby
taki skarb zachowaæ dla przysz³ych
pokoleñ - uwa¿aj¹ œl¹scy przyrod-
nicy.

Urzêdnicy z UM w Katowicach
zastrzegaj¹, ¿e sprawy poprowa-
dzenia obwodnicy przez tereny re-
zerwatu nie s¹ jeszcze przes¹dzo-
ne, ale, przekonuj¹ tak¿e, i¿ droga
w tym miejscu jest niezbêdna.  Po-
³udniowe dzielnice Katowic pilnie
jej potrzebuj¹, gdy¿ w ostatnich la-
tach mocno siê rozros³y - od Pio-
trowic zaczynaj¹c, na Zarzeczu
koñcz¹c. Obecnie trudno siê stam-
t¹d dostaæ do centrum, gdy¿ istnie-
j¹ce drogi, zw³aszcza w godzinach
szczytu, s¹ zat³oczone do granic
mo¿liwoœci. W tej sytuacji trudno
siê dziwiæ, ¿e dla mieszkañców
po³udniowych dzielnic stolicy wo-
jewództwa budowa drogi wydaje
siê wa¿niejsza, ni¿ zachowanie sta-
nowisk unikatowej roœliny. Uwa-
¿aj¹, ¿e liczyd³o mo¿na by przesa-
dziæ w inne miejsce. Argumentuj¹,
¿e tylko niektóre stanowiska tej
roœliny by³yby zagro¿one budow¹
drogi.

O ¿adnym przesadzaniu cennej
roœliny nie chc¹ jednak s³yszeæ
przyrodnicy. Twierdz¹, ¿e ka¿de
uszkodzenie terenu rezerwatu spo-
wodowane budow¹ obwodnicy
naruszy tutejszy naturalny ekosys-
tem i mo¿e go zniszczyæ.

W obronie liczyd³a wyst¹pili ju¿
eksperci z Pañstwowej Rady
Ochrony Przyrody i istniej¹cej
przy niej Komisji Parków Narodo-
wych i Rezerwatów. Wys³ali do
wojewody dramatyczny apel, by

Œl¹ska Rospuda?
Jednorazowe torby foliowe
sta³y siê niechlubn¹ wizy-
tówk¹ naszych czasów. Zu¿y-
wamy ich codziennie miliony.
PóŸniej trafiaj¹ na œmietnik,
jako produkt, którego nie
mo¿na nawet poddaæ recy-
klingowi. Wiadomo, ¿e trzeba
a¿ 400 lat, aby roz³o¿y³ siê
materia³, z którego je sporz¹-
dzono.

£ódŸ jako pierwsze polskie mia-
sto, ograniczy³a swobodne rozda-
wanie torebek foliowych przez skle-
py detaliczne. Od czerwca 2008 r.
plastikowe jednorazówki bêdzie
mo¿na stosowaæ tylko do pakowa-
nia produktów sypkich i wilgot-
nych. Za niestosowanie siê do no-
wych przepisów kierownikom skle-
pów ³ami¹cych prawo, gro¿¹ kary
grzywny od 20 do 500 z³.

£ódzka inicjatywa ma wielu
zwolenników w ca³ej Polsce.
Wprawdzie inne miasta nie zdecy-
dowa³y siê na wprowadzenie tak
restrykcyjnych przepisów, ale co-
raz wiêcej sieci handlowych z w³a-
snej inicjatywy zaczyna wycofy-
waæ szkodliwe dla œrodowiska opa-
kowania. Nad projektem ustawy
ograniczaj¹cej stosowanie jednora-
zówek pracuje te¿ Ministerstwo
Ochrony Œrodowiska.

Œwiadomoœæ, ¿e plastikowe tor-
by s¹ bomb¹ ekologiczn¹ pozosta-
wion¹ przysz³ym pokoleniom, zda-
je siê byæ coraz powszechniejsza,
ale równoczeœnie... z obliczeñ fun-
dacji "Nasza Ziemia", organizato-
ra akcji "Sprz¹tanie Œwiata", wy-
nika, ¿e Polacy zu¿ywaj¹ co naj-
mniej 7 mld sztuk ró¿nego rodzaju
toreb foliowych, które potem wy-

rzucaj¹. Foliowe reklamówki za-
œmiecaj¹ ulice i lasy, zatykaj¹ ka-
nalizacjê.

Problem zaczynaj¹ dostrzegaæ
wielkie sieci handlowe. Coraz wiê-
cej z nich wprowadza przyjazne dla
œrodowiska rozwi¹zania lub zapo-
wiada ich wdro¿enie. Takie postê-
powanie nie tylko poprawia wize-
runek firmy, lecz jest równie¿ op³a-
calne, bo jednorazowe torebki s¹
obci¹¿one op³at¹ produktow¹, co
oznacza, ¿e wielkie sieci musz¹
odprowadzaæ op³aty za wprowa-
dzone do obrotu opakowania.

Najbardziej radykalne rozwi¹za-
nia zastosowa³a  IKEA, która od
po³owy wrzeœnia ca³kowicie wyco-
fa³a plastikowe darmowe rekla-
mówki. Zachêca klientów do zaku-
pu toreb wielorazowego u¿ytku.
Torby jednorazowe te¿ w tych skle-
pach mo¿na kupiæ, ale... wykona-
ne s¹ one z  papieru, bardziej przy-
jaznego dla œrodowiska. Kosztuj¹
od 10 do 80 gr.

TESCO zdecydowa³o siê zast¹-
piæ zwyk³e jednorazowe torebki
jednorazówkami wykonanymi z
tworzywa, które ulega degradacji.
Poza tym - w³aœnie w bie¿¹cym
miesi¹cu firma oferuje klientom
ekologiczn¹ "Torbê na Ca³e
¯ycie", wykonan¹ z naturalnego
surowca, czyli z juty. Klient za ni¹
p³aci, ale kiedy torba straci swoj¹
wartoœæ u¿ytkow¹, np. siê zniszczy,
wówczas mo¿na j¹ bêdzie wymie-
niæ za darmo w ka¿dym sklepie tej
sieci.

Du¿e sklepy daj¹ wiêc nam szan-
sê wycofania siê z plastikowego
œwiata. Od nas, klientów zale¿y,
czy zechcemy z niej skorzystaæ.

EB

Przeciwko

plastikowemu œwiatu

Obecnie wody ze zbiornika s¹
przepompowywane do koryta Psz-
czynki w miejscu jej naturalnego
sp³ywu. Zbiornik ma spor¹ objêtoœæ,
bo zosta³ tak zaprojektowany, aby
zapewniæ ochronê przed zalaniem
obszaru, na którym powsta³o zapa-
dlisko.

W pompowni, która przetacza
wody Pszczynki do odcinka koryta,
w którym rzeka ma ju¿ naturalny
sp³yw, zainstalowano dwie pompy.
S¹ one zabudowane w oddzielnych
studniach o g³êbokoœci 10 m. Ka¿da
studnia ma w³asne, niezale¿ne ujê-
cie wody, a ka¿da pompa niezale¿ne
pod³¹czenie do wspólnego ruroci¹-
gu t³ocznego.

W normalnych warunkach pom-
py sterowane s¹ automatycznie przy
u¿yciu czujników, ale autorzy pro-
jektu zapewniaj¹, ¿e urz¹dzenia nie

zawiod¹ równie¿ w przypadku awa-
rii, gdy¿ dostosowane s¹ tak¿e do
sterowania rêcznego.

KWK "Borynia" nie ograniczy³a
siê jedynie do usuwania szkód gór-
niczych wzd³u¿ koryta Pszczynki. W
trakcie prac zwi¹zanych z realizacj¹
tego zadania, kopalnia sfinansowa³a
tak¿e odbudowê ul. Weso³ej, co wi¹-
za³o siê m.in. z tak powa¿nym przed-
siêwziêciem jak remont i przebudo-
wa dzia³aj¹cych przy ulicy sieci elek-
troenergetycznych, teletechnicz-
nych, gazowych i wodoci¹gowych.

Dotychczasowe zniszczenia wy-
wo³ane dzia³alnoœci¹ "Boryni" zosta-
³y wiêc naprawione, co nie oznacza,
¿e w najbli¿szych latach kopalni nie
czekaj¹ dalsze, powa¿ne inwestycje.

Dziêki realizacji tego zadania u³a-
twiony zostanie naturalny sp³yw rze-
ki od miejsca, gdzie jej wody s¹ prze-

pompowywane. Gdyby zaniechano
tych prac, efekty dotychczasowych
dzia³añ na rzecz œrodowiska zosta-

nie dopuœci³ do rozbudowy dróg w
tamtym rejonie.

Ostateczn¹ decyzjê o budowie
drogi, zgodnie z prawem, podejm¹
radni. Katowiccy ekolodzy zapo-
wiadaj¹ jednak, ¿e je¿eli zapadnie
"wyrok skazuj¹cy" na liczyd³o, to
w ochojeckim rezerwacie utworzo-
ny zostanie ekologiczny obóz, po-
dobny do tego, jaki powsta³ w do-
linie Rospudy, broni¹cy stanowisk
liczyd³a. Ekolodzy przypominaj¹
tak¿e, ¿e z botanicznej mapy Gór-
nego Œl¹ska ju¿ po wojnie zniknê-
³a marsylia czterolistna, która mia³a
stanowiska w okolicach KuŸni Ra-
ciborskiej, a tak¿e warzucha pol-
ska, masowo niegdyœ wystêpuj¹ca
w okolicach Olkusza, w rejonie
rzeki Bia³a. Obecnie zagro¿ony jest
nie tylko rezerwat w Ochojcu, lecz
równie¿ bór bagienny w lesie
murckowskim.

Przyrodnicy œl¹scy s¹ przekona-
ni, ¿e ich argumenty trafi¹ do ka-
towickich radnych, w których
mocy jest zachowanie liczyd³a i
obwodnica, prowadz¹ca przez te-
reny chronione jednak nie powsta-
nie. Precedensy, wskazuj¹ce, ¿e
czasem wygrywa œrodowisko, ju¿
s¹. W³adze Rybnika po protestach
mieszkañców zrezygnowa³y z bu-
dowy obwodnicy w centrum mia-
sta do dzielnicy Kamieñ, bo taka
droga mog³aby zaszkodziæ Cyster-
skim Kompozycjom Krajobrazo-
wym Rud Wielkich. Tam w³adze
miasta zadecydowa³y, ¿e tereny
cenne przyrodniczo, tzw. "zielone
p³uca Œl¹ska" jednak zostan¹ za-
chowane dla przysz³ych pokoleñ.
Czy katowiccy radni zechc¹ pójœæ
t¹ drog¹?

EB

W 2006 r. "Borynia" rozpo-
czê³a realizacjê programu na-
prawczego maj¹cego na celu li-
kwidacjê zalewisk w rejonie
Pszczynki. Ca³e przedsiêwziê-
cie kosztowa³o kopalniê "Bory-
niê" ok. 3,2 mln z³. Kopalnia
wyp³aci³a tak¿e odszkodowania
w³aœcicielom domów znajduj¹-
cych siê w pobli¿u Pszczynki.

³yby zaprzepaszczone, gdy¿ obsza-
ry przyleg³e do Pszczynki  w okoli-
cach Jastrzêbia Zdroju znowu by³y-
by nara¿one na lokalne powodzie.

EB

Fachowcy przewiduj¹, ¿e eks-
ploatacja górnicza spowoduje
dalsze obni¿enie terenu, przez
który przep³ywa Pszczynka. Z
tego powodu ju¿ teraz kopalnia
przygotowuje siê do podjêcia
kolejnych zadañ. Wiadomo, ¿e
konieczne bêdzie prowadzenie
dalszych robót hydrotechnicz-
nych, polegaj¹cych na podniesie-
niu koryta Pszczynki. Przedsiê-
wziêcie to sfinansuje kopalnia.
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Czujesz, ¿e w miejscu pracy jesteœ lub ktoœ z Twoich wspó³pracowników

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

BHP

Helena Cioch, Specjalista ds. BHP Zarz¹du Regionu

Jak ma siê zachowaæ pielêgniarka,
kiedy stan osobowy podczas nocnej
zmiany jest niewystarczaj¹cy i niemo¿-
liwe jest zastosowanie siê do tego roz-
porz¹dzenia? Kodeks pracy w art. 210
§ 5 mówi, ¿e: § 1,2 i 4 nie dotyczy
pracownika, którego obowi¹zkiem
pracowniczym jest ratowanie ¿ycia
ludzkiego lub mienia. OdpowiedŸ taka
nie satysfakcjonuje personelu medycz-
nego, wrêcz przeciwnie - wywo³uje
wzburzenie i wiele pytañ dotycz¹cych
problemu zgodnego z przepisami pod-
noszenia i transportu chorych.

Faktem jest, ¿e podczas wykony-
wania czynnoœci podnoszenia, prze-
noszenia, przewo¿enia i pozycjono-
wania pacjentów pielêgniarka musi
u¿ywaæ wiêkszej si³y miêœniowej.
Dodatkowo, przynajmniej w po³owie
przypadków konieczne jest szybkie
dzia³anie. Dochodzi wtedy do sytu-
acji nag³ych, kiedy np. pacjent mdle-
je. Pielêgniarka nie zastanawia siê
wtedy, ile kilogramów pacjent wa¿y,
tylko chroni go przed upadkiem czy
uszkodzeniem cia³a, ratuj¹c mu ¿ycie.
Bardzo czêsto dochodzi wtedy do ta-
kich urazów uk³adu miêœniowo-
szkieletowego, jak uszkodzenie sto¿-
ka rotatorów, naderwanie wiêzad³a
obojczykowego czy pora¿enie splo-
tu barkowego.

Przy tego typu czynnoœciach pie-
lêgniarki powinny korzystaæ ze sprzê-
tu pomocniczego, który czêœciowo
u³atwia pracê. Jest to jednak rada ogól-
na, poniewa¿ ani instrukcje bhp, ani

sprzêt nie pomog¹, je¿eli pracownik
bêdzie sam. Aby skorzystaæ np. z pod-
noœnika hydraulicznego, trzeba naj-
pierw pacjenta na niego w³o¿yæ i za-
bezpieczyæ, ale przy braku odpowied-
niej liczby personelu wraca pytanie:
jak to zrobiæ, aby nie naraziæ siebie
na uraz.

Takie warunki pracy dzia³aj¹ nieko-
rzystnie na pracê  personelu medycz-
nego. W wiêkszoœci przypadków szpi-
tale to obiekty dawno wybudowane, z
nieergonomicznymi pomieszczeniami,
sale chorych s¹ zwykle ciasne i prze-
pe³nione, a sprzêt pomocniczy (wóz-
ki, podnoœniki) zamiast pomagaæ -
przeszkadza, poniewa¿ nie jest przy-
stosowany konstrukcyjnie i technicz-
nie do istniej¹cych warunków.

Problem zwi¹zany z podnoszeniem
i przemieszczaniem ob³o¿nie chorych
do tej pory nie by³ w wystarczaj¹cym
stopniu zauwa¿any. Tak¿e literatura
na ten temat jest doœæ uboga. Jedna z
nielicznych publikacji jest ksi¹¿ka
"Zasady podnoszenia i przemieszcza-
nia pacjentów - przewodnik dla pie-
lêgniarek" pod redakcj¹ El¿biety
Sza³kiewicz, Wroc³aw 2000 r. i mo¿e
ona byæ pomocna w rozwi¹zywaniu
tego rodzaju problemów. Pielêgniar-
kom pracuj¹cym w szczególnie trud-
nych oddzia³ach, czyli takich, gdzie
przebywa du¿a liczba ob³o¿nie cho-
rych pozostaje wykorzystywanie
mo¿liwoœci ruchowych pacjenta, po-
mocy profesjonalnych (maty œlizgo-
we, nosid³a typu "hamak", szelki, pod-
k³adki, uchwyty podnoœniki lub w ra-
zie potrzeby improwizowanych.

Niezmiernie wa¿n¹ kwesti¹ jest
dba³oœæ o w³asny uk³ad ruchu - utrzy-
mywanie prawid³owej postawy cia³a
podczas przemieszczania pacjenta,
unikanie skrêcanie tu³owia, maksy-
malne zbli¿enie siê do pacjenta, skró-
cenie dŸwigni (np. umieszczenie swo-
jego kolana na ³ó¿ku), dziêki czemu
mo¿na unikn¹æ przykrych dolegliwo-
œci.

Brak wiedzy na temat skutków nie-
w³aœciwego podnoszenia ciê¿arów
oraz poœpiech w pracy mog¹ spowo-
dowaæ dolegliwoœci i doprowadziæ do
wypadków przy pracy.

Dostêpne informacje o przemiesz-
czaniu pacjentów dotycz¹ przede
wszystkim ich bezpieczeñstwa. Ko-
nieczna jest tak¿e troska o zdrowie

personelu medycznego m.in. poprzez
edukacjê, stosowanie w praktyce po-
prawnych technik dŸwigania ciê¿a-
rów oraz podnoszenie ogólnej spraw-
noœci fizycznej osób wykonuj¹cych
takie czynnoœci. Dolegliwoœci spowo-
dowane przemieszczaniem pacjentów
nale¿¹ do grupy chorób zwi¹zanych
z prac¹, czyli parazawodowych. S¹
one bardzo powszechne, a mimo to
pomijane przez s³u¿by medycyny pra-
cy, choæ, jak dowodzi praktyka, za-
s³uguj¹ na wiêksz¹ uwagê.

Opracowany przez Instytut Me-
dycyny Pracy w £odzi program pro-
filaktyczno - rehabilitacyjny
(www.imp.lodz.pl/pielêgniarki)
przedstawia sposoby bezpiecznego
u¿ywania narz¹du ruchu w praktyce
pielêgniarskiej, co powinno pomagaæ
w wypracowaniu prawid³owych na-
wyków wykonywania czynnoœci
zwi¹zanych z opiek¹ nad pacjentem,
zw³aszcza w sytuacjach wymagaj¹-
cych du¿ego wysi³ku fizycznego, a
tak¿e podstawowe wymagania ergo-
nomiczne, jakie powinny spe³niaæ sta-
nowiska pracy, aby zapewniæ perso-
nelowi i pacjentom bezpieczeñstwo.

Kampania "Mniej dŸwigaj" prowa-
dzona przez  Centralny Instytut
Ochrony Pracy - PIB oraz upo-
wszechnianie programu profilaktycz-
no - rehabilitacyjnego opracowane-
go przez Instytut medycyny Pracy w
£odzi mog¹ pomóc w u³atwianiu pra-
cy pielêgniarek.

Mimo, ¿e praca personelu medycz-
nego  nie jest lekka i ³atwa, to wiele
pielêgniarek mówi, ¿e kiedy widz¹
poprawê zdrowia pacjenta i jego
"wyjœcie" z choroby, to niewa¿ny jest
ich wysi³ek i trud

Wiêcej informacji w:
1. Rozporz¹dzeniu MP i PS z dnia

14.3.2000 r. w sprawie bhp przy
rêcznych pracach transportowych
(DzU nr 26, poz. 313 ze zm.).

2. Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia
z dnia 21.12.1999 r. w sprawie spo-
sobu ustalania minimalnych norm
zatrudniania pielêgniarek i po³o¿-
nych w zak³adach opieki zdrowot-
nej DzU nr 111, poz. 1314).

3. Zasady podnoszenia i przemiesz-
czania pacjentów - przewodnik dla
pielêgniarek E. Sza³kiewicz., Wro-
c³aw 2000 r. (www.imp.lodz.pl/
pielêgniarki)

W drugim kwartale 2007 roku
liczba umów zawieranych na
czas okreœlony zwiêkszy³a
siê o prawie 300 tysiêcy - alar-
muje Komisja Krajowa NSZZ
„Solidarnoœæ”.

W Warszawie odby³a siê konfe-
rencja prasowa zwi¹zku na temat
elastycznych form zatrud-
nienia. Jak mówi³ podczas
konferencji sekretarz KK
Jacek Rybicki, ostatnie
badania wskazuj¹ na to, ¿e
w Europie 78 proc. osób
jest zatrudnionych na sta-
³e. - W Polsce jest to zde-
cydowanie mniejszy odse-
tek. Ma³o tego, patologicz-
ne formy zatrudnienia dra-
matycznie rosn¹. Tylko w
drugim kwartale zwiêk-
szy³a siê iloœæ umów za-
wieranych na czas okreœlo-
ny o blisko o trzysta tysiê-
cy. To s¹ dane alarmuj¹ce
- podkreœla³ Rybicki.

Konferencjê zorganizo-
wano w ramach akcji "Pol-
ska Przyjazna Pracowni-
kom". Celem rozpoczêtej w
sierpniu akcji jest m.in. debata na
temat sta³ego zatrudnienia. - Promo-
wanie sta³ego zatrudnienia jak pod-
stawy stosunku pracy jest korzyst-
ne dla gospodarki i dla pracowni-
ka. Niestety, tendencje dziœ w Pol-
sce s¹ odwrotne - ucieczka od sta-
³ego zatrudnienia - mówi³ podczas
konferencji Jacek Rybicki.

Eksperci zwi¹zku, powo³uj¹c siê
na badanie przeprowadzone przez
GUS podaj¹, ¿e w Polsce ponad 28

proc. pracowników zatrudnionych
jest na czas okreœlony. Ponadto gwa³-
towny i sta³y wzrost liczby umów
czasowych widoczny jest od koñca
lat 90. XX wieku. W 1998 r. liczba
osób zatrudnionych czasowo wyno-
si³a niespe³na 600 tys. W trzecim
kwartale 2006 r. - ponad trzy mln.
G³ównym motywem zawierania

umów na czas okreœlony jest krótki
okres ich wypowiedzenia. Tymcza-
sem doœwiadczenia innych europej-
skich rynków pracy pokazuj¹, ¿e pre-
ferowanie czasowej formy zatrudnie-
nia prowadzi do spadku wydajnoœci
oraz pogorszenia bezpieczeñstwa
pracy. Rozwi¹zaniem tej sytuacji jest
promowanie sta³ego zatrudnienia,
które zapewnia stabilnoœæ i szeroko
rozumiane bezpieczeñstwo pracow-
nika.                               oprac. wg

Pacjenta

te¿ trzeba dŸwigaæ (2)

Alarmuj¹ce dane

o umowach czasowych



8 Nr 46  (631) • 20 listopada 2007 r.

Znalezione www sieci

PO GODZINACH


