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S³u¿ba zdrowia, kolej, motoryzacja, nauczyciele - lista bran¿ i zak³adów, które zapowiadaj¹ podjêcie

akcji strajkowej w przypadku braku podwy¿ek, wyd³u¿a siê. To efekt rosn¹cych aspiracji i potrzeb

pracowników, ale te¿ spadaj¹cego bezrobocia i cudownych zapowiedzi z kampanii wyborczej. Jeœli

rz¹d i pracodawcy nie dojd¹ do porozumienia ze stron¹ spo³eczn¹, to czeka nas „najgorêtsza” od

wielu lat zima i wiosna.

Pracownicy chc¹ podwy¿ek

Pracownicy musz¹ siê organizowaæ
Rzadko zdarza siê taki praco-
dawca, który da coœ sam od sie-
bie. Wci¹¿ ¿yjemy w kraju, w
którym obowi¹zuje XIX-wiecz-
ny kapitalizm. Pracownicy
musz¹ zrozumieæ, ¿e powinni or-
ganizowaæ siê w grupy zawodo-
we. Pojedyncza osoba nic w za-
k³adzie pracy nie znaczy. Nieste-
ty, powstawaniu zwi¹zków bar-

dzo czêsto przeciwni s¹ sami pracodawcy. - powiedzia³ dla
TŒD przewodnicz¹cy Œl¹sko-D¹browskiej „S” Piotr Duda.

Czytaj na stronie 3

Perfekcyjny Bombardier
Zak³ad Bombardier
Transportation z Kato-
wic zosta³ uhonorowany
I nagrod¹, spoœród kra-
jowych firm zatrudniaj¹-
cych powy¿ej 250 pra-
cowników, w organizo-
wanym pod patronatem

prezydenta RP konkursie Pañstwowej Inspekcji Pracy „Pra-
codawca - organizator pracy bezpiecznej”.

Czytaj na stronie 4

Kolêdowanie w Bêdzinie
Laureatem Grand Prix
XIV Ogólnopolskiego
Festiwalu Kolêd i Pasto-
ra³ek im. Ksiêdza Kazi-
mierza Szwarlika w Bê-
dzinie zosta³a Rodzinna
Kapela Bugajskich z
Kêt, która otrzyma³a na-

grodê w wys. 5 tys. z³ ufundowan¹ przez prezesa Zarz¹du
Zwi¹zku Miast Polskich Ryszarda Grobelnego.

Czytaj na stronie 8
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Krótko Liczba tygodnia... Wieœci
z Biur Terenowych ZR

Napisano

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecz-
nej chce skoñczyæ z procederem wyp³a-
cania ubezpieczenia zdrowotnego oso-
bom bezprawnie podaj¹cym siê za bez-
robotne. Uporz¹dkowanie rynku mo¿e
przynieœæ bud¿etowi co najmniej 100
mln z³ oszczêdnoœci.

W Polsce na 1,7 mln bezrobotnych
blisko pó³tora miliona nie ma prawa do
zasi³ku. Przys³uguje im jednak ubezpie-
czenie zdrowotne. - Problemem jest to,
¿e czêœæ osób rejestruje siê w urzêdach
pracy wy³¹cznie po to, ¿eby mieæ op³a-
con¹ przez pañstwo sk³adkê zdrowotn¹,
a równoczeœnie pracuje w szarej strefie
lub za granic¹ - mówi Jolanta Fedak,
minister pracy i polityki spo³ecznej.

Wed³ug szacunków powiatowych
urzêdów pracy robi tak oko³o 20 proc.
osób podaj¹cych siê za bezrobotne. Pañ-
stwo musi p³aciæ za nie ubezpieczenie.
Na pierwszy rzut oka wydaje siê, ¿e to
niewielkie kwoty: podstaw¹ do oblicze-
nia sk³adki zdrowotnej jest 80 proc. wy-
sokoœci œwiadczenia pielêgnacyjnego.
Miesiêczna op³ata za osobê niepracuj¹c¹
wynosi wiêc nieco ponad 30 z³. Bior¹c
pod uwagê szacunki urzêdów pracy,
³¹czna wartoœæ bezzasadnie op³acanej
przez pañstwo sk³adki zdrowotnej to ok.
100 mln z³ rocznie.

Ale to tylko czêœæ wydatków pono-
szonych przez pañstwo, bo - jak wynika
z analiz Ministerstwa Zdrowia - koszty
leczenia rzeszy bezrobotnych s¹ du¿o
wy¿sze. Ca³kiem mo¿liwe, ¿e siêgaj¹ one
wysokoœci miesiêcznej sk³adki zdrowot-
nej odprowadzanej przez osobê zarabia-
j¹c¹ œredni¹ krajow¹. A to znaczy, ¿e
koszty bud¿etu mog¹ siêgaæ rocznie na-
wet prawie 800 mln z³. Ta gigantyczna
kwota jest prawdopodobnie jeszcze wy-
¿sza, gdy¿ z nienale¿nego ubezpiecze-
nia korzysta te¿ najbli¿sza rodzina.

Nic dziwnego, ¿e minister pracy pla-
nuje weryfikacjê rejestru bezrobotnych.
Jak ma zamiar to zrobiæ? Chce przepro-
wadziæ zmiany w s³u¿bach dzia³aj¹cych
na tym rynku. - Jednym z rozwa¿anych
pomys³ów jest odebranie urzêdom pra-
cy prawa do odprowadzania za bezro-
botnych sk³adki zdrowotnej i przeniesie-
nie ich na inn¹ instytucjê. Byæ mo¿e po-
winny siê tym zajmowaæ gminy, byæ
mo¿e oœrodki pomocy spo³ecznej, które
maj¹ bli¿szy kontakt z bezrobotnymi lub
osobami podaj¹cymi siê za bezrobotne -
dodaje Jolanta Fedak. Zmiany mia³yby
zacz¹æ obowi¹zywaæ od przysz³ego
roku.

Eksperci nie maj¹ w¹tpliwoœci, ¿e pro-
blem trzeba rozwi¹zaæ, zw³aszcza ¿e jest
on jedn¹ z przyczyn braku pieniêdzy w

systemie opieki zdrowotnej. Zdaniem
Bogus³awy Nowak-Turowieckiej, eks-
perta Konfederacji Pracodawców Pol-
skich, weryfikacja bezrobotnych to krok
we w³aœciwym kierunku. -  To, ¿e skala
wy³udzeñ jest spora, nie jest dla nikogo
tajemnic¹. Wiele osób wykorzystuje
swój status bezrobotnego i korzysta z
publicznej opieki zdrowotnej, konse-
kwentnie odrzucaj¹c sk³adane im oferty
pracy - mówi ekspert KPP.

Diabe³ jednak tkwi w szczegó³ach.
Zdaniem Bogus³awy Nowak-Turowiec-
kiej przerzucenie obowi¹zków kontrol-
nych na opiekê spo³eczn¹ mo¿e siê nie
sprawdziæ ze wzglêdu na jej ograniczo-
ne mo¿liwoœci organizacyjne. - Jeœli we-
ryfikacja ma byæ skuteczna, powinny siê
ni¹ zaj¹æ urzêdy pracy dzia³aj¹ce w œci-
s³ym porozumieniu z gminami - dodaje.

Eksperci obawiaj¹ siê równie¿, ¿e ak-
cja planowana przez Ministerstwo Pra-
cy i Polityki Spo³ecznej mo¿e zakoñczyæ
siê przys³owiowym wylaniem dziecka
z k¹piel¹. Podaj¹ ca³kiem niedawny przy-
k³ad: kiedy w 2004 roku rozpoczê³a siê
weryfikacja rencistów, orzecznicy ZUS
praktycznie przestali przyznawaæ renty
d³ugoterminowe nawet osobom zupe³-
nie niezdolnym do pracy.

BT Tarnowskie Góry
11 stycznia w siedzibie tarnogórskie-

go BT odby³o siê siê pierwsze po remon-
cie szkolenie ogólnozwi¹zkowe, które
prowadzi³ Andrzej Kampa z Biura ds.
Rozwoju i Szkoleñ Zwi¹zkowych oraz
Wspó³pracy Zagranicznej Zarz¹du Re-
gionu.

- Przedmiotami szkolenia by³y: Statut
NSZZ "S", Ustawa o Zwi¹zkach Zawo-
dowych oraz Ustawa o rozwi¹zywaniu
sporów zbiorowych - mówi przewodni-
cz¹cy Terenowej Sekcji Problemowej
NSZZ "S" Powiatu Tarnogórskiego
Andrzej Ba³chan - Zamierzamy, w po-
rozumieniu z Biurem Szkoleñ ZR, or-
ganizowaæ w naszym BT szkolenia sta-
cjonarne. Chcemy nimi obj¹æ nie tylko
zwi¹zkowców z obszaru dzia³ania TS,
ale równie¿ z innych biur terenowych
oraz z sekcji bran¿owych ZR.

BT Sosnowiec
10 stycznia w siedzibie BT odby³o siê

pierwsze w nowym roku spotkanie Te-
renowej Sekcji Problemowej NSZZ
Miasta Sosnowca. Zwi¹zkowcy uzgod-
nili, ¿e 25 stycznia o godz.18 w restaura-
cji "Kolorowa" przy ul. Moœcickiego w
Sosnowcu odbêdzie siê noworoczne spo-
tkanie organizacji zwi¹zkowych z obsza-
ru dzia³ania TSP. Informacje na temat
spotkania mo¿na uzyskaæ pod nr.tel 032
2664764.

Przewodnicz¹cy TSP Jacek R¹czka
zaproponowa³, by festyn zwi¹zkowy
zosta³ zorganizowany na pocz¹tku lipca
w Kazimierzu Górniczym.

BT Zawiercie
Od lat "Solidarnoœæ" Przêdzalni Ba-

we³ny w Zawierciu domaga³a siê od
dyrekcji spó³ki rozszerzenia profilu pro-
dukcji. Konkurowanie na rynku bawe³-
ny ze stosuj¹cymi dumping socjalny i
walutowy Chinami by³o bowiem prak-
tycznie niemo¿liwe.

- Dochodzi³o do sytuacji, ¿e nasza
przêdza by³a dro¿sza ni¿ chiñskie goto-

Rz¹d zweryfikuje

bezrobotnych
(www.dziennik.pl, Rados³aw Omachel, 14 stycznia 2008 r.)

30 121 340 z³...
... to kwota jak¹ zebrano podczas 16. fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej

Pomocy. - To absolutny rekord, nie spodziewaliœmy siê a¿ takich pieniêdzy -
podsumowa³ ten wynik organizator akcji Jurek Owsiak. Po raz pierwszy w fina-
le Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy udzia³ bra³y telewizja publiczna i ko-
mercyjna. Po zakoñczeniu akcji Jurek Owsiak dziêkowa³ mediom za aktywny
udzia³ w finale WOŒP a tak¿e znanym osobom, artystom i politykom, którzy
wsparli Orkiestrê w studio telewizyjnym i na koncertach. Wspiera³o j¹ ponad 120
tysiêcy wolontariuszy, skupionych w ponad 1700 sztabach na terenie ca³ej Polski.
Dziêki dobrej organizacji i pomocy policji odnotowano tylko nieliczne incydenty.
Dziêki akcji nowy sprzêt otrzymaj¹ dzieciêce oddzia³y laryngologiczne oraz on-
kologiczne. Czêœæ pieniêdzy zostanie przeznaczona na wsparcie diagnostyki i
leczenia wad s³uchu u noworodków.

Zwracam siê do Pañstwa z serdeczn¹
proœb¹ o pomoc w zorganizowaniu œrod-
ków na naprawê protezy dla mojego naj-
ukochañszego syna Tomasza, któremu w
2004 r. amputowano praw¹ nogê powy-
¿ej kolana. Amputacja by³a konieczna ze
wzglêdu na wypadek, któremu mój syn
uleg³ i inny nieszczêœliwy zbieg okolicz-
noœci (stwierdzono u niego nowotwór z³o-
œliwy - miêœniak).

W 2005 r. zakupiliœmy protezê, która
po up³ywie dwóch lat zepsu³a siê. Ko-
nieczna jest wymiana leju sylikonowe-
go, zarówno twardego, jak i miêkkiego.
Rzetelna naprawa u producenta w fir-
mie Otto Bock Polska w Poznaniu to
koszt blisko 20 tys. z³. Koszty dodatkowe
regulacji kolana, to wydatek rzêdu 4-5
tys. z³.

Niestety, nie dysponujemy tak¹ kwot¹.
Na zakup i naprawy protezy od chwili
amputacji wydaliœmy ponad 50 tys. z³.,
nie licz¹c kosztów zwi¹zanych z lecze-
niem Tomasza. Jego choroba radykal-
nie uszczupli³a bud¿et ca³ej rodziny,
sprzedaliœmy ju¿ nawet nieruchomoœæ.

Dlatego do wszystkich przyjació³, ko-
legów, znajomych i ludzi dobrej woli
zwracam siê z proœb¹ o pomoc w sfinan-
sowaniu naprawy protezy Tomasza.

G³êboko wierzê, ¿e w tej trudnej chwili
nie zostaniemy sami, i ¿e znajd¹ siê lu-
dzie, którzy wyci¹gn¹ do nas pomocn¹
d³oñ. Ka¿da kwota jest dla nas wielk¹
pomoc¹, za co z g³êbi serca dziêkujê.

Bronis³aw Skoczek, wieloletni
dzia³acz "Solidarnoœci", przewodnicz¹-
cy Komisji Rewizyjnej w Regionalnym

Sekretariacie Emerytów i Rencistów
Œl¹sko-D¹browskiej "S"

Wszelkie wp³aty finansowe prosimy
kierowaæ na konto 51 1060 0076 0000
3000 0644 0695 z dopiskiem Skoczek
Tomasz - naprawa protezy. Równocze-
œnie prosimy o poinformowanie nas te-
lefonicznie lun e-mailem o dokonaniu
przelewu, co w sposób oczywisty pomo-
¿e nam w rozliczeniu z wykonawc¹:

tel. 0 506 172 782
e-mail habees@wp.pl

Pomoc dla Tomasza

7 stycznia (Gdañsk). Przedstawi-
ciele struktur bran¿owych zrzeszo-
nych w NSZZ "Solidarnoœæ" pod-
pisali oœwiadczenie, w którym
zwracaj¹ siê do rz¹du o podjêcie
negocjacji dotycz¹cych wzrostu
wynagrodzeñ dla wszystkich œro-
dowisk i grup pracowniczych za-
trudnionych w sektorze bud¿eto-
wym i publicznym. Zdaniem
zwi¹zkowców, skokowy wzrost
cen podstawowych produktów
¿ywnoœciowych i energii zderza siê
z najmniejszym wzrostem p³ac w
wiêkszoœci tych grup zawodowych.
Oœwiadczenie podpisali m.in.
przedstawiciele sektora spo¿ywcze-
go, transportowców, oœwiaty i na-
uki, przemys³u chemicznego, s³u¿b
publicznych, kultury i œrodków
przekazu, banków, handlu i ubez-
pieczeñ.

***
11 stycznia (Warszawa). Finanse w
oœwiacie na 2008 r. oraz dialog spo-
³eczny w edukacji to g³ówne tema-
ty, które omówiono podczas spo-
tkania prezydium Sekcji Krajowej
Oœwiaty i Wychowania NSZZ "S"
z Katarzyn¹ Hall, minister eduka-
cji narodowej. Oœwiatowa "Solidar-
noœæ" oczekuje, ¿e w 2008 r. staw-
ki wynagrodzenia zasadniczego dla
nauczycieli wzrosn¹ w tabeli p³ac
o minimum 10 proc. W latach
2009-2011 wynagrodzenia nauczy-
cieli powinny wzrastaæ co najmniej
o 10 proc. plus wskaŸnik inflacji, a
œrodki na wynagrodzenia nauczy-
cieli powinny byæ przekazywane
jednostkom samorz¹du terytorial-
nego w postaci dotacji a nie sub-
wencji. Podczas spotkania oœwia-
towa "S" zwróci³a tak¿e uwagê na
koniecznoœæ zapewnienia opieki le-
karskiej w szko³ach oraz w³aœciwej
profilaktyki zdrowotnej.

***
12 stycznia (Katowice). Bogus³aw
Œmigielski zosta³ nowym marsza³-
kiem województwa œl¹skiego. Po-
par³a go egzo-
tyczna koali-
cja PO-PSL-
LiD i 4 rad-
nych prawi-
cowych.  Na
Œmigielskie-
go g³osowa³o
30 radnych,
jeden by³ przeciw, 11 wstrzyma³o siê.
Nowy marsza³ek zapowiedzia³ ¿e,
najwa¿niejszymi sprawami bêd¹ dla
niego m.in. tworzenie aglomeracji
œl¹skiej, dobre wykorzystanie unij-
nych dotacji, przyspieszenie remon-
tów dróg, dokoñczenie moderniza-
cji Stadionu Œl¹skiego, tak by mo¿-
na tu rozgrywaæ mecze Euro 2012,
promocja regionu oraz inwestycje w
Wojewódzki Park Kultury i Wypo-
czynku.
Bogus³aw Œmigielski mieszka w
Jaworznie, ma 50 lat. Jest lekarzem
laryngologiem. Ostatnio by³ wice-
prezesem NZOZ ZLA w Jaworznie.
Sejmik wybra³ tak¿e zarz¹d woje-
wództwa. Miejsce w nim zachowa³
wicemarsza³ek Marian Ormaniec
z PSL-u. Drugim wicemarsza³kiem
zosta³ Zbyszek Zaborowski, szef
SLD na Œl¹sku. Nowymi cz³onka-
mi zarz¹du zostali Mariusz Klesz-
czewski z PO i Piotr Spyra, który
jeszcze tego samego dnia zosta³
wykluczony z Prawicy Rzeczypo-
spolitej.
Zmiany w zarz¹dzie województwa
by³ mo¿liwe po tym, gdy 9 stycz-
nia w tajnym g³osowaniu 32 rad-
nych opowiedzia³o siê za odwo³a-
niem Janusza Moszyñskiego.

we wyroby bawe³niane - mówi Andrzej
Baj, przewodnicz¹cy "Solidarnoœci"
Przêdzalni Bawe³ny. - Dalsze utrzymy-
wanie w¹skiego profilu produkcji ozna-
cza³o realne niebezpieczeñstwo upad³o-
œci zak³adu i utraty pracy przez pó³ tysi¹-
ca osób. W wiêkszoœci kobiet, których
szanse na znalezienie nowego zatrudnie-

nia s¹ znikome. Aby ratowaæ
miejsca pracy pukaliœmy do-
s³ownie do ka¿dych drzwi.

Obecnie Przêdzalnia Bawe³-
ny rozpoczyna przygotowania
do wytwarzania geotkanin wy-
korzystywanych w budownic-
twie oraz opasek medycznych.
Uruchomienie ich produkcji
wymaga jednak pieniêdzy, dla-

tego Przêdzalnia Bawe³ny wyst¹pi³a z
wnioskami o pomoc publiczn¹ oraz
wsparcie w³adz samorz¹dowych. We
wtorek zwi¹zkowcy dyskutowali z pre-
zydentem i radnymi na temat umorze-
nia czêœci zaleg³oœci podatkowych. Za
budowane z rozmachem w latach 80.
ubieg³ego wieku rozleg³e hale spó³ka po-
winna p³aciæ rocznie do kasy miast pó³-
tora miliona z³otych. P³aci znacznie
mniej.

- Wszystkie kluby radnych zgodzi³y
siê, ¿e trzeba pomóc przêdzalni w zmia-
nie profilu produkcji - dodaje Ma³gorza-
ta Benc, zawierciañska radna z ko³a Pra-
ca i Solidarnoœæ. - Bezduszna ekonomia
nie mo¿e wygrywaæ z ludŸmi. W ¿ad-
nym wypadku nie wolno skazywaæ se-
tek osób na bezrobocie i wykluczenie
spo³eczne. Zw³aszcza, ¿e umorzenie za-
leg³ych podatków na d³u¿sz¹ metê nie
musi oznaczaæ uszczerbku dla bud¿etu
miasta. Wprawdzie stracimy na podat-
ku od nieruchomoœci, ale zyskamy na
udziale w podatku PIT. P³ac¹ go bowiem
tylko pracuj¹ce prz¹dki, a nie bezrobot-
ne.

Utrzymanie miejsc pracy oznacza jed-
noczeœnie mniejsze wydatki na opiekê
spo³eczn¹ czy dodatki mieszkaniowe.

Prezydent Zawiercia obieca³ umorze-
nie czêœci zaleg³ych podatków oraz nie
kierowanie pozosta³ych na drogê egze-
kucji komorniczej (miejskiej podatki
obci¹¿aj¹ hipotekê czêœci budynków
przêdzalni). Korzyœci z tego ostatniego
rozwi¹zania dla samorz¹du by³by zreszt¹
niewielkie, przy ogromnych kosztach dla
spó³ki.

***
We wtorek zwi¹zki zawodowe pod-

pisa³y Regulamin Pracy Szpitala Powia-
towego w Zawierciu. W dokumencie
tym znalaz³y siê wszystkie wnioski zg³o-
szone podczas negocjacji przez "Solidar-
noœæ" Ochrony Zdrowia - ujednolicono
czas pracy dla wszystkich pracowników
(pocz¹tkowo dyrekcja chcia³a, by nie-
którzy dzieñ pracy mieli nieco d³u¿szy),
wprowadzono jednomiesiêczny okres
rozliczeniowy, a liczbê dy¿uruj¹cych pie-
lêgniarek i po³o¿nych ustalono na pod-
stawie norm przewidzianych w rozpo-
rz¹dzeniu Ministra Zdrowia z grudnia
1999 roku.

- Walka o oszczêdnoœci musi mieæ
granice. Jest ni¹ zdrowie i dobro pacjen-
tów - mówi Ma³gorzata Grabowska,
przewodnicz¹ca "Solidarnoœci" Ochro-
ny Zdrowia w Zawierciu. - Trudno za-
k³adaæ, ¿e ministerialne normy s¹ wziête
z powietrza. A skoro s¹ obowi¹zuj¹cym
prawem, to  nale¿y siê ich trzymaæ.

Nie uda³o siê natomiast wypracowaæ
porozumienia w sprawie wyp³aty zale-
g³ego dodatku (ok. 700 tys. z³ dla ca³ej
za³ogi) wraz z ustawowymi odsetkami
(ok. 180 tys. z³). Dyrekcja chcia³a wy-
p³acaæ te pieni¹dze sukcesywnie od lip-
ca do koñca roku. "Solidarnoœæ" doma-
ga siê jednorazowej wyp³aty. Pracowni-
cy szpitala na te pieni¹dze czekaj¹ ju¿
kilka lat.                                   (zaw)
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Tylko w jednej trzeciej zak³a-
dów pracy dzia³aj¹ zwi¹zki
zawodowe.

- Polska zalicza siê do krajów, w
których zwi¹zki zawodowe odgry-
waj¹ niezbyt du¿¹ rolê.  Nale¿y do
nich znikoma czêœæ pracowników,
a uk³ady zbiorowe pracy obejmuj¹
znacznie mniejsz¹ czêœæ osób za-
trudnionych, ni¿ w krajach "starej"
UE. Wœród przyczyn tego stanu
rzeczy mo¿na wymieniæ niechêæ
lub niezdolnoœæ pracowników do
samoorganizacji, znacz¹cy udzia³
zak³adów zatrudniaj¹cych jedynie
kilka lub kilkanaœcie osób, a tak¿e
podzia³y w ruchu zwi¹zkowym
wywo³ane ich upolitycznieniem -
twierdzi Micha³ Wenzel, autor ra-
portu "Zwi¹zki zawodowe: Przy-
nale¿noœæ i ocena dzia³alnoœci"
opublikowanego pod koniec ubie-
g³ego roku przez Centrum Bada-
nia Opinii Spo³ecznej.

Tylko 6 proc. doros³ych Polaków
deklaruje przynale¿noœæ do orga-
nizacji zwi¹zkowej, co stanowi 14
proc. pracuj¹cych. Do NSZZ "So-

lidarnoœæ" podobnie jak do OPZZ
nale¿y co dwudziesty pi¹ty zatrud-
niony. Natomiast cz³onkostwo w
jednym ze zwi¹zków nale¿¹cych
do Forum Zwi¹zków Zawodowych
deklaruje co trzydziesty trzeci pra-
cownik. Co dwudziesty nale¿y do
zwi¹zków niezrzeszonych w cen-
trale.

Do zwi¹zków zawodowych naj-
czêœciej nale¿¹ pracownicy najle-
piej wykwalifikowani. Osoby za-
liczaj¹ce siê do kadry kierowniczej
oraz specjaliœci z wy¿szym wy-
kszta³ceniem i osoby wykonuj¹ce
wolne zawody. W tej grupie zwi¹z-
kowcy stanowi¹ ok. 33 proc.

Znacznie rzadziej w organizacjach
zwi¹zkowych skupieni s¹ pracow-
nicy umys³owi bez wy¿szego wy-
kszta³cenia, osoby zatrudnione w
us³ugach oraz robotnicy.

- Przynale¿noœæ zwi¹zkowa jest
uzale¿niona te¿ od formy w³asno-
œci zak³adu pracy. W³asnoœæ pañ-
stwowa sprzyja zwi¹zkom. Spo-
œród zatrudnionych w instytucjach
publicznych i przedsiêbiorstwach,
których w³aœcicielem jest pañstwo,
oko³o jedna czwarta to cz³onkowie
zwi¹zków zawodowych - podkre-
œla autor raportu.

Uzwi¹zkowienie znacznie
zmniejszy³o siê w latach 1991-

1995 i z 19 proc. spad³o do 11 proc.
ogó³u doros³ej ludnoœci Polski. Ko-
lejny spadek liczby zwi¹zkowców
odnotowany zosta³ w latach 2000
-2002. - W ci¹gu ostatnich piêciu
lat nie nast¹pi³y wiêksze zmiany.
Odnotowane wahania mieszcz¹ siê
w granicach b³êdu statystycznego
- twierdzi Micha³ Wenzel.

Brakuje mo¿liwoœci?
Nieco wiêcej ni¿ jedna trzecia

zatrudnionych pracuje w przedsiê-
biorstwach, w których dzia³aj¹
zwi¹zki zawodowe. Oko³o po³owa
z nich ma w zak³adzie do dyspo-
zycji kilka zwi¹zków zawodo-
wych. Zdaniem autora opracowa-
nia, wiêkszoœæ pracowników nie
ma mo¿liwoœci zrzeszenia siê w za-
k³adowej organizacji zwi¹zkowej.

- Mniej ni¿ po³owa osób zatrud-
nionych w przedsiêbiorstwach, w
których dzia³aj¹ organizacje zak³a-
dowe, zapisa³a siê do jakiegoœ
zwi¹zku zawodowego - dodaje
Wnezel.

Natomiast wiêkszoœæ pracowni-
ków przedsiêbiorstw pañstwowych

i instytucji publicznych ma mo¿li-
woœæ dzia³ania w zwi¹zkach. Spo-
œród zatrudnionych w prywatnych
zak³adach pracy jedynie co dzie-
si¹ty deklaruje, ¿e w jego firmie
dzia³a zak³adowa organizacja
zwi¹zkowa.

Dostrzegaj¹ efekty
Chocia¿ jedna trzecia ankietowa-

nych wskaza³a na nisk¹ efektyw-
noœæ central zwi¹zkowych, autor
raportu wskazuje, ¿e w ci¹gu ostat-
nich piêciu lat poprawi³y siê do-
strzegalne efekty aktywnoœci
zwi¹zków. Odsetek badanych s¹-
dz¹cych, ¿e zwi¹zki dzia³aj¹ sku-
tecznie wzrós³ o 9 punktów. Jed-
noczeœnie spad³a liczba responden-
tów niedostrzegaj¹cych efektów
pracy zwi¹zkowców.

- Zmniejszy³a siê zw³aszcza gru-
pa osób ca³kowicie przekonanych
o nieskutecznoœci zwi¹zków.
Obecnie opinie pozytywne s¹ po-
dzielone w stopniu zbli¿onym do
zanotowanego w 1999 r. - czyta-
my w raporcie.

Opr. ak

Uzwi¹zkowienie zbyt niskie

- Wnioski p³yn¹ce z raportu

Centrum Badania Opinii Spo-

³ecznej nie napawaj¹ optymi-

zmem. Uzwi¹zkowienie w Pol-

sce wci¹¿ jest zbyt niskie...

Rzeczywiœcie, uzwi¹zkowienie
nie jest wysokie, ale jego spadek
nie pog³êbia siê. Jak s³yszê stwier-
dzenia: wy sobie poradzicie, bo
macie mocny zwi¹zek i umiecie
negocjowaæ - odpowiadam: orga-
nizujcie siê, bo inaczej nie macie
szans, ¿eby coœ od pracodawcy
"wyszarpn¹æ". Rzadko zdarza siê
taki pracodawca, który da coœ sam
od siebie. Wci¹¿ ¿yjemy w kraju,
w którym obowi¹zuje XIX-wiecz-
ny kapitalizm. Pracownicy musz¹
zrozumieæ, ¿e powinni organizo-
waæ siê w grupy zawodowe. Po-
jedyncza osoba nic w zak³adzie
pracy nie znaczy. Niestety, po-
wstawaniu zwi¹zków bardzo czê-
sto przeciwni s¹ sami pracodaw-
cy. Dobrze wiedz¹, ¿e w firmie,
w której istnieje zwi¹zek, nie bêd¹
mieli ³atwego ¿ycia. Oczywiœcie
- organizacja zwi¹zkowa nie po to
jest ¿eby utrudniaæ pracodawcy
dzia³alnoœæ - ale po to, by dbaæ o
pracownika i patrzeæ zarz¹dzaj¹-
cym na rêce.
- Tylko w jednej trzeciej zak³a-

dów pracy istnieje zwi¹zek za-

wodowy...

Na Œl¹sku sytuacja wygl¹da znacz-
nie lepiej, jednak wiele obszarów
naszego kraju to zwi¹zkowa pusty-
nia. W pañstwach skandynaw-
skich uzwi¹zkowienie wynosi 70-

80 procent, ale tam wiele spraw
pracowniczych przejmuj¹ zwi¹z-
ki zawodowe. Z uk³adów zbioro-
wych pracy wynegocjowanych

przez centrale zwi¹zkowe, korzy-
staj¹ tylko cz³onkowie zwi¹zku. I
to jest najlepsze lekarstwo na
wzrost uzwi¹zkowienia. W Polsce
tak niestety nie jest. Z efektów
dzia³añ podejmowanych przez "S"

Z przewodnicz¹cym Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci” Piotrem Dud¹ rozmawia Agnieszka Konieczny.

Pracownicy musz¹ siê organizowaæ
korzyœci czerpi¹ wszyscy pracow-
nicy, nawet ci, którzy nie s¹ "S"
przychylni. Oni ¿eruj¹ na zwi¹z-
kowcach. Niektórym ¿al wydaæ

10, czy 15 z³. na sk³adkê. A ja je-
stem przecie¿ od tego, by upomi-
naæ siê o pracowników, którzy s¹
cz³onkami mojego zwi¹zku. Wal-
czê o to, by pracowali w dobrych
warunkach i otrzymywali godzi-

we wyp³aty. Oni odprowadzaj¹
sk³adki, z których pobieram wy-
nagrodzenie.
- By ta sytuacja mog³a ulec

zmianie potrzebna jest nowe-

lizacja ustawy o zwi¹zkach za-

wodowych. W jakim kierunku

powinny pójœæ jej zapisy?

Warto zwróciæ uwagê na rozwi¹-
zania zawarte w ustawie o radach
pracowników. Prawo do zasiada-
nia w nich maj¹ tylko przedstawi-
ciele reprezentatywnych organiza-
cji zwi¹zkowych. O tym, ¿e zmia-
na ustawy o zwi¹zkach zawodo-
wych jest niezbêdna œwiadcz¹
chocia¿by ostatnie negocjacje w
Kompanii Wêglowej. W tak wa¿-
nych rozmowach powinny braæ
udzia³ tylko zwi¹zki reprezenta-
tywne.
- Czy to znaczy, ¿e ma³e orga-

nizacje nie maj¹ racji bytu?

Nie zabronimy funkcjonowania
zwi¹zkom zawodowym, tylko dla-
tego, ¿e skupiaj¹ niewielu cz³on-
ków. Jesteœmy przecie¿ pañstwem
prawa. Musi byæ jednak pewna
gradacja. Zwi¹zek zawodowy po-
winien zrzeszaæ albo 10 proc. za-
³ogi danego zak³adu, albo byæ re-
prezentatywnym na szczeblu kra-
jowym. Je¿eli te warunki nie zo-
stan¹ spe³nione, to ma³e zwi¹zki -
mog¹ oczywiœcie funkcjonowaæ -
ale nie powinny korzystaæ np. z
oddelegowañ. I wtedy sytuacja
wygl¹da³aby zupe³nie inaczej. Za-
rzuty, ¿e w jednej firmie dzia³a 10,
czy 12 zwi¹zków zawodowych,

- Polacy ¿yczyliby sobie zwiêk-
szenia roli zwi¹zków zawodo-
wych w rz¹dzeniu krajem, jednak
w ci¹gu ostatnich piêciu lat zma-
la³ odsetek osób wyra¿aj¹cych
takie nadzieje. Obecnie niespe³-
na po³owa badanych uwa¿a, ¿e
zwi¹zki zawodowe maj¹ zbyt
ma³y wp³yw na decyzje w³adz w
naszym kraju. O tym, ¿e jest on

zbyt du¿y, przekonanych jest 7
proc. respondentów, a co szósty
ocenia wp³ywy zwi¹zków, jako
wystarczaj¹ce - fragment raportu
"Zwi¹zki zawodowe: Przynale¿-
noœæ i ocena dzia³alnoœci" opubli-
kowanego pod koniec ubieg³ego
roku przez Centrum Badania Opi-
nii Spo³ecznej.

Tylko du¿e, dobrze zorganizowane zwi¹zki zawodowe
s¹ w stanie skutecznie broniæ pracownika

nierzadko sk³óconych ze sob¹, by-
³yby bezzasadne. Zdarzaj¹ siê ta-
kie sytuacje, ¿e w negocjacjach
bierze udzia³ zwi¹zek licz¹cy za-
ledwie 20 cz³onków i w sposób
nieracjonalny blokuje porozumie-
nie.
- Na polskim rynku dzia³alnoœæ

prowadzi wiele mikroprzed-

siêbiorstw, zatrudniaj¹cych za

ma³o pracowników, by móg³

powstaæ w nich zwi¹zek zawo-

dowy...

Pracownicy takich zak³adów po-
winni pamiêtaæ, ¿e maj¹ mo¿li-
woœæ zapisania siê do komisji œro-
dowiskowej przy miejskich struk-
turach "Solidarnoœci". Tam mog¹
liczyæ na pomoc np. przed s¹dem
pracy. W imieniu takiej osoby z
pracodawc¹ mo¿e rozmawiaæ kie-
rownik Biura Terenowego.
- Wiêc co trzeba zrobiæ ¿eby

pracownicy zapisywali siê do

"S"?

To ciê¿ka praca. W naszym regio-
nie mo¿na zaobserwowaæ pozy-
tywne trendy, chocia¿by w moto-
ryzacji. Coraz wiêcej zatrudnio-
nych w tej bran¿y chce byæ cz³on-
kami "S". Jednak zbyt czêsto ze
zwi¹zkami walcz¹ wszyscy: rz¹d,
media, pracodawcy, a nawet pra-
cownicy, to jest najgorsze. Je¿eli
w Polsce bêdzie panowa³o prze-
œwiadczenie, ¿e zwi¹zki zawodo-
we s¹ z³em koniecznym, to nic siê
nie zmieni.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Zak³ad Bombardier Transpor-
tation z Katowic zosta³ uhono-
rowany I nagrod¹, spoœród
krajowych firm zatrudniaj¹-
cych powy¿ej 250 pracowni-
ków, w organizowanym pod
patronatem prezydenta RP
konkursie Pañstwowej Inspek-
cji Pracy „Pracodawca - orga-
nizator pracy bezpiecznej”.

Jeszcze w styczniu Bombardier
otrzyma kolejny laur w konkursie
"Firma przyjazna pracownikom" or-
ganizowanym przez Komisjê Kra-
jow¹ NSZZ "Solidarnoœæ".

Ta spó³ka o ponad 80-letniej tra-
dycji jest wiod¹cym w Polsce pro-
ducentem nowoczesnych systemów
i urz¹dzeñ kierowania, sterowania i
nadzoru ruchu pojazdów szyno-
wych.

Na stronie internetowej Mini-
sterstwa Zdrowia informacje s¹
krzepi¹ce - w szpitalach straj-
ków z dnia na dzieñ jest coraz
mniej. Ministerstwo nie informu-
je jednak, w ilu placówkach
wstrzymano przyjmowanie pa-
cjentów, w ilu wypisuje siê ich
do domu albo ewakuuje do in-
nych szpitali.

Z nieoficjalnych Ÿróde³ dowiaduje-
my siê, ¿e na pocz¹tku bie¿¹cego ty-
godnia takich placówek by³o oko³o
setki. Jednak zdaniem minister zdro-

wia Ewy Ko-
pacz sytuacja
jest pod kon-
trol¹ i nic nam
nie grozi. Jej

zdaniem - perspektywy s¹ jeszcze lep-
sze: po uchwaleniu pakietu ustaw sk³a-
daj¹cych siê na reformê s³u¿by zdro-
wia zacznie siê normalnoœæ. - Trzeba
tylko trochê cierpliwoœci - powiedzia-
³a minister na spotkaniu z Sekretaria-
tem Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidar-
noœæ". Spotkanie odby³o siê 11 stycz-
nia

Co z konsultacjami
i dialogiem?

 Na tym spotkaniu minister Kopacz
bardzo g³adko zapewnia³a zwi¹zkow-
ców, ¿e nie ma powodów traktowaæ
obecnej sytuacji jako kryzysu syste-
mu publicznej s³u¿by zdrowia. Jednak
zwi¹zkowcy nie podzielali tej oceny.
Znaj¹ doskonale dramatyczn¹ sytuacjê
w swoich placówkach. Domagali siê -
bardzo s³usznie - konsultacji projek-
tów ustaw, gdy¿ to, co nieoficjalnie
wiedz¹ o trzech z tych projektów musi
budziæ niepokój. Nie zapewniaj¹ one
ani zdecydowanej poprawy dostêpno-
œci do œwiadczeñ medycznych dla
wszystkich pacjentów (a to gwarantu-
je Konstytucja RP), ani lepszego fi-
nansowania s³u¿by zdrowia, ani popra-
wy sytuacji pracowników ca³ej bran-
¿y. Zdaniem przewodnicz¹cej Sekre-
tariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "S"
Marii Ochman - nie mo¿na wypra-
cowaæ rzetelnej reformy s³u¿by zdro-
wia bez dialogu spo³ecznego. Na ra-
zie jednak nie widaæ, aby rz¹d mia³ za-
miar podj¹æ dialog z ca³ym œrodowi-
skiem tej bran¿y.

- Co gorsza - podkreœli³a Maria
Ochman - rz¹d nie ma projektu uregu-
lowania standardów zatrudnienia i wy-
nagradzania pracowników s³u¿by
zdrowia. Po spotkaniu z ministrem
zdrowia w³adze krajowe Sekretariatu
podjê³y decyzjê o gotowoœci strajko-
wej w ca³ym kraju. Zwracaj¹ te¿ uwa-
gê, ¿e jedyne skuteczne rozwi¹zanie
problemów pracowniczych w tej bran-
¿y to uk³ad zbiorowy pracy i ustawo-
we przyjêcie norm zatrudnienia dla
wszystkich zawodów medycznych.
Obecnie ka¿da grupa zawodowa stara
siê wyrwaæ ile mo¿e wy³¹cznie dla sie-
bie, co nakrêca spiralê roszczeñ, kon-
fliktów i zagro¿eñ.

Bezradna Rada Gabinetowa
Wobec oczywistego zagro¿enia bez-

pieczeñstwa pacjentów prezydent

Lech Kaczyñski zwo³a³ Radê Gabine-
tow¹ - czyli posiedzenia rz¹du pod prze-
wodnictwem prezydenta, co przewiduje
Konstytucja w sytuacjach krytycznych.
Niestety - posiedzenie zakoñczy³o siê
po 45 minutach. Obie strony spotkania
- prezydent Kaczyñski i premier Tusk -
informowali o przyczynach fiaska ka¿-
dy ze swego punktu widzenia, choæ po-
wœci¹gliwe. Jednak uda³o siê nam nie-
oficjalnie dowiedzieæ, ¿e premier i
cz³onkowie jego rz¹du nie udzieli ¿ad-
nej merytorycznej odpowiedzi na py-
tania stawiane przez prezydenta. Same
okr¹g³e wypowiedzi o doskona³ych
projektowanych rozwi¹zaniach refor-
my zdrowia. Gdy oddajemy do druku
ten numer, prezydent odbywa konsul-
tacje ze zwi¹zkowcami - m.in. z Sekre-
tariatem Ochrony Zdrowia NSZZ "So-
lidarnoœæ".

Co wiemy o projektach
reformy?

Dotychczas w Sejmie - dok³adnie w
klubie parlamentarnym Platformy Oby-
watelskiej - s¹ trzy projekty ustaw. Zo-
sta³y one opracowane przez rz¹d jako
"projekty projektów", które maj¹ byæ
zg³oszone jako inicjatywa poselska. S¹
to projekty ustaw: o zak³adach opieki
zdrowotnej, o dobrowolnych dodatko-
wych ubezpieczeniach, o prawach pa-
cjentów i rzeczniku praw pacjentów.
Propozycja dodatkowych ubezpieczeñ
budzi du¿y niepokój, gdy¿ jeszcze po-
g³êbia podzia³ pacjentów na lepszych
(z dodatkowym ubezpieczeniem) i gor-
szych (bez tego ubezpieczenia). Dlate-
go prezydent Kaczyñski zapowiedzia³,
¿e ustawy z takim podzia³em nie pod-
pisze. Pojawi³y siê propozycje, aby do-
datkowe ubezpieczenia by³y odliczane
od podatku PIT w wysokoœci 1/3 sk³ad-
ki na takie ubezpieczenie, ta ulga bê-
dzie wynosiæ do 150 z³.

Przekszta³cenia wed³ug
Beaty Sawickiej

Projekt ustawy o ZOZ-ach powinien
siê nazywaæ o restrukturyzacji i komer-
cjalizacji ZOZ. Tak jak dokument bê-
d¹cy podstaw¹ transformacji przedsiê-
biorstw pañstwowych. Jest to na razie
zbiór propozycji otwieraj¹cych ogrom-
ne mo¿liwoœci dla afer. Przewiduje
przekszta³cenia publicznych ZOZ w
spó³ki prawa handlowego i prywaty-
zacjê tylnymi drzwiami. Ale poœred-
nio widaæ, ¿e tylko nie zad³u¿onych
ZOZ. Co z zad³u¿onymi - projekt mil-
czy, ale nie zamyka drogi do og³osze-
nia upad³oœci placówki. W konsekwen-
cji - przejêcie placówki przez jak¹œ fir-
mê prywatn¹ (która wykupi³a jej d³u-
gi), albo sprzeda¿ masy upad³oœciowej.
Szpitale bêd¹ tylko na szczeblu woje-
wódzkim, nie wiadomo, co stanie siê
z tymi szpitalami miejskimi i powia-
towymi, które nie zostan¹ przejête
przez samorz¹d wojewódzki. Z prze-
pisów o samorz¹dzie terytorialnym
wynika, ¿e samorz¹dy mog¹ je zlikwi-
dowaæ. To kolejna mo¿liwoœæ sprze-
dawania za przys³owiowe grosze bar-
dzo atrakcyjnych nieruchomoœci. W³a-
œnie tak, jak zapowiada³a by³a pos³an-
ka PO Beata Sawicka.

Teresa Wójcik

Zdrowie

bez recepty

Perfekcyjny Bombardier

- Jakie znaczenie ma dla kie-

rownictwa zak³adu i za³ogi ten

presti¿owy laur?

To na pewno honor i nobilitacja.
Cieszy, ¿e ktoœ dostrzeg³ nasze
dzia³ania w obszarze tworzenia
bezpiecznych i ergonomicznych
miejsc pracy. Nagroda bêdzie nas
zobowi¹zywaæ do utrzymania ak-
tualnego wysokiego poziomu i do
podejmowania kolejnych inicjatyw
w dziedzinie bhp.
- Jakie warunki musz¹ byæ spe³-

nione, by efektywnie zarz¹dzaæ

bezpieczeñstwem pracy?

D¹¿enie do ci¹g³ej poprawy wa-
runków pracy, ich nieustannego
doskonalenia, a przede wszystkim
zaanga¿owanie ca³ej za³ogi. W tym
zakresie podejmujemy ró¿norodne
dzia³ania. Corocznie organizujemy
Dzieñ Bezpieczeñstwa Pracy. Wte-
dy te¿ odbywaj¹ siê m.in. æwicze-
nia gotowoœci na wypadek zagro-
¿enia, æwiczenia podstawowych
czynnoœci ratuj¹cych ¿ycie oraz
warsztaty z zakresu ergonomii,
psychologii i fizjologii pracy.
- Jakie techniki zwi¹zane z bhp

funkcjonuj¹ w Bombardierze?

W spó³ce wdra¿ane s¹ japoñskie
techniki 5S, czyli selekcja, syste-
matyka, sprz¹tanie, standaryzacja
i samodyscyplina. Dotycz¹ one
metodologii tworzenia i utrzyma-
nia dobrze zorganizowanego, czy-
stego i bezpiecznego stanowiska
pracy. Ka¿dy dzieñ pracy rozpo-
czynamy od rozmowy z pracow-
nikami na temat bhp. Na podsta-
wie wyników audytów 5S przyzna-
wana jest Nagroda Majstra, moty-
wuj¹ca pracowników do ci¹g³ego
doskonalenia stanowiska pracy.
Nasza zak³adowa dru¿yna ratow-
nicza uczestniczy³a w mistrzo-
stwach "Bezpieczna firma 2007",
których celem jest dodatkowe
kszta³cenie w zakresie bhp i z
udzielania pierwszej pomocy. Pra-
cownicy s¹ zadowoleni z wysoko-
œci wynagrodzeñ i z samych wa-
runków pracy. Dbamy o 430 za-
trudnionych, realizujemy dla nich

ponad 100 szkoleñ rocznie, wspó³-
finansujemy ich studia oraz udzia³
w sympozjach i konferencjach
- W firmie wszystkie po-

mieszczenia s¹ klimaty-

zowane, biura oraz hale

produkcyjne wyposa¿o-

ne s¹ w bufety œniada-

niowe i toalety o wyso-

kim standardzie, a przy

tym ich ozdob¹ s¹ ¿ywe

kwiaty. Zewsz¹d uderza

sterylnoœæ. Za³oga nosi

schludne ubrania robo-

cze. Tutaj obok bezpie-

czeñstwa pracy chyba

równie wa¿na jest jej

estetyka?

Rzeczywiœcie, ten zak³ad
nie jest manufaktur¹. Nasi
pracownicy wiêkszoœæ cza-
su spêdzaj¹ w firmie. Po-
przez inwestycje postano-
wiliœmy im stworzyæ takie
warunki, by tutaj czuli siê,
jak u siebie w domu. Za
poœrednictwem tablic infor-
mujemy ich, jak firma funkcjonu-
je i jakie osi¹ga wyniki. U nas
wszystko musi byæ na najwy¿szym
poziomie.
- Zatem czy organizacje zwi¹z-

kowe w tak perfekcyjnym za-

k³adzie maj¹ racjê bytu?

Zdecydowanie tak. Wspó³praca ze
zwi¹zkami jest merytoryczna i bar-
dzo dobra. Oparta jest o partner-

stwo i wzajemny szacunek. Zwi¹z-
ki przekazuj¹ nam g³os za³ogi i
bardzo to cenimy. Staramy siê zro-

zumieæ argumentacjê zwi¹zkow-
ców, którzy czêsto poddaj¹ nam
ró¿ne pomys³y. Jeœli s¹ racjonalne
i firmê na nie staæ, to staramy siê
je wdra¿aæ. W ub. roku wynego-
cjowaliœmy ze zwi¹zkowcami bar-
dzo korzystny uk³ad zbiorowy, za-
równo dla pracowników jak i dla
pracodawcy.
- Dziêkujê za rozmowê.

Pracodawca zapewni³ za³odze doskona³e warunki pracy pod
wzglêdem bezpieczeñstwa i estetyki

Z prezesem firmy S³awomirem Nalewajk¹ rozmawia
Beata Gajdziszewska.

Nagroda w kon-
kursie PIP i "Solidar-
noœci" to dla za³ogi
ogromna satysfak-
cja. Warunki pracy w
firmie oraz jej bez-
pieczeñstwo s¹ bar-
dzo dobre. W zak³a-
dzie funkcjonuj¹ 3
zwi¹zki zawodowe
Uzwi¹zkowienie za³ogi siêga pra-
wie 50 proc. i ten czynnik ma

równie¿ prze³o¿enie
na nasze osi¹gniêcia.
Mamy wspólny cel z
kierownictwem fir-
my. Jest nim dobro
pracowników. Dziêki
wspó³pracy mo¿liwe
jest osi¹ganie wyso-
kiej jakoœci naszych
wyrobów, jak równie¿

zdobywanie laurów w presti¿o-
wych konkursach.

Marek Kuczaba, przewodnicz¹cy „Solidarnoœci”
w Bombardier Transportation:

W naszym zak³adzie wszystko
musi byæ na najwy¿szym poziomie
- podkreœla prezes Bombardiera

S³awomir Nalewajka
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„Solidarnoœæ” spó³ki Fiat Auto
Poland z³o¿y³a do bielskiej proku-
ratury zawiadomienie o utrudnia-
niu przez zarz¹d prowadzenia
sporu zbiorowego. Zwi¹zkowcy
poinformowali o tej sprawie rów-
nie¿ Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy.

Spór zbiorowy trwa w spó³ce od 18
grudnia. "Solidarnoœæ" podtrzymuje
wczeœniejsze ¿¹dania i domaga siê 1000-
z³otowych podwy¿ek dla za³ogi, nie-
utrudniania prowadzenia dzia³alnoœci
zwi¹zkowej i wycofania siê zarz¹du z
eksmisji komisji zak³adowej z zajmowa-
nego pomieszczenia (ta sprawa toczy siê
ju¿ w s¹dzie). - Ju¿ 14 grudnia wystoso-
waliœmy do zarz¹du pismo z ¿¹daniami.
Min¹³ prawie miesi¹c i nie dosz³o do ¿ad-
nych rozmów. Jesteœmy zbywani, zwo-
dzeni, trwa tylko korespondencja, z któ-
rej nic nie wynika. St¹d nasza decyzja o
z³o¿eniu wniosku do prokuratury - wy-
jaœnia przewodnicz¹ca "Solidarnoœci" w
spó³kach grupy Fiata Wanda Stró¿yk.

Kilka dni temu "Solidarnoœæ" zdecy-
dowa³a o rozpoczêciu przygotowañ do
referendum strajkowego. Zwi¹zek ma
prawo do strajku, jeœli pracodawca uchy-
la siê od rokowañ. Jak informuje Wanda
Stró¿yk, pracodawca nie przekaza³
zwi¹zkowcom list pracowników i nie
zgodzi³ siê na oddelegowanie dzia³aczy
do przeprowadzenia g³osowania. - Dla-
tego te¿ musimy przesun¹æ referendum.
Zorganizujemy je, jeœli pracodawca prze-
stanie ³amaæ prawo w tym zakresie -
mówi Stró¿yk.

Negocjacje p³acowe w Fiacie toczy³y
siê ju¿ w listopadzie ubieg³ego roku.
Wanda Stró¿yk, podkreœla, ¿e pracodaw-

ca skupi³ siê wówczas na rozmowach
dotycz¹cych wprowadzenia 18 i 20
zmianowego systemu pracy, któremu
za³oga by³a przeciwna. W grudniu 6 cen-
tral zwi¹zkowych podpisa³o z zarz¹dem
porozumienie przyznaj¹ce pracownikom
œrednio 310 z³ podwy¿ki z premi¹, a pra-
codawca wycofa³ siê - przynajmniej na
razie - z wprowadzenia nowego syste-
mu pracy.

Zdaniem Wandy Stró¿yk, taki zapis
porozumienia oznacza, ¿e ok. 3 tys. pra-
cowników otrzyma podwy¿ki w wyso-
koœci ok. 250 z³ œrednio z premi¹.

- "Solidarnoœæ" nie mog³a siê zgodziæ
na tak niskie kwoty i nie podpisa³a poro-
zumienia - wyjaœnia przewodnicz¹ca. -
Nawet te podwy¿ki, które ju¿ zosta³y
przyznane pracownikom, s¹ Ÿle wyp³a-
cane i nie s¹ doliczane do p³acy zasadni-
czej.

Dlatego Zwi¹zek domaga siê konty-
nuacji negocjacji p³acowych.

- Po podpisaniu tego porozumienia
zwróciliœmy siê do za³ogi z ankiet¹, w
której zapytaliœmy w jakim kierunku "S"
powinna pójœæ i jakie ma podj¹æ dzia³a-
nia - mówi Wanda Stró¿yk. - Wiêkszoœæ
pracowników opowiedzia³a siê za dalsz¹
walk¹ o podwy¿ki wynagrodzeñ i prze-
ciwko 18 i 20 zmianowemu systemowi
pracy.

Zdaniem przewodnicz¹cej, sytuacja
jest napiêta we wszystkich spó³kach gru-
py Fiata. 9 stycznia zebranie za³ogi po-
œwiêcone podwy¿kom odby³o siê rów-
nie¿ w CNH P³ock. Podwy¿ek doma-
gaj¹ siê równie¿ pracownicy Powertrain
i sosnowieckich firm RSI Poland i Ma-
gnetti Marelli.

ak, wg

"Solidarnoœæ" Ochrony Zdro-
wia Regionu Œl¹sko-D¹brow-
skiego popiera ¿¹dania p³aco-
we pracowników sektora.
Zwi¹zkowcy nie wykluczaj¹
strajku w przypadku braku po-
rozumienia w tej sprawie.

W przyjêtym stanowisku cz³onko-
wie Rady Sekretariatu Ochrony
Zdrowia NSZZ "Solidarnoœæ" Re-
gionu Œl¹sko-D¹browskiego zwra-

Kolejarska „Solidarnoœæ” doma-
ga siê podwy¿ek wynagrodzeñ w
bran¿y. Zwi¹zek og³osi³ 15 stycz-
nia pogotowie strajkowe.

Zwi¹zkowcy domagaj¹ siê wzrostu
œredniego wynagrodzenia we wszystkich
spó³kach grupy PKP, tak aby w roku
2008 wynios³o ono minimum 100 proc.

œredniego wynagrodzenia w sektorze
przedsiêbiorstw. - Obecne wynagrodze-
nia pracowników kolei powoduj¹, ¿e
czêsto odchodz¹ z bran¿y do lepiej p³at-
nych zawodów. Jeœli nie bêdzie podwy-

¿ek, to mo¿e dojœæ do niepokojów wœród
za³óg, nawet do strajku generalnego -
zapowiada Henryk Grymel, szef kole-
jarskiej "Solidarnoœci".

Podczas poniedzia³kowych obrad
Rady Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ
"Solidarnoœæ" zwi¹zkowcy przyjêli rów-
nie¿ uchwa³ê, w której domagaj¹ siê od
resortu infrastruktury odd³u¿enia spó³ek

PKP oraz zaprezentowania
ewentualnych planów pry-
watyzacji bran¿y. Chc¹ te¿,
aby resort zawar³ ze spó³k¹
PKP Przewozy Regionalne
umowê, w której zagwaran-
towane zostanie finansowa-
nie wszystkich poci¹gów
miêdzywojewódzkich.
Zwi¹zkowcy ostrzegaj¹, ¿e
bez takiej umowy zlikwido-
wanych mo¿e zostaæ nawet
kilkadziesi¹t poci¹gów miê-
dzywojewódzkich, które w
tej chwili nie s¹ objête umo-
wami z samorz¹dami.

Od 15 stycznia kolejar-
ska "S" jest w pogotowiu strajkowym.
Komisje zak³adowe maj¹ zostaæ oflago-
wane, zawi¹¿¹ siê tam te¿ zak³adowe ko-
mitety strajkowe.

W.G.

Znane s¹ ju¿ wyniki referen-
dum strajkowego zorganizo-
wanego przez "Solidarnoœæ"
Szpitala Specjalistycznego w
D¹browie Górniczej.

Wziê³o w nim udzia³ 54 proc. pra-
cowników reprezentuj¹cych wszyst-
kie grupy zawodowe zatrudnione w
placówce. 94 proc. spoœród nich opo-
wiedzia³o siê za przeprowadzeniem
akcji strajkowej w przypadku nie-
spe³nienia ¿¹dañ p³acowych.

Referendum by³o reakcj¹ na za-
warte 19 i 20 grudnia porozumienia

p³acowe w szpitalu. Pierwsze pomiê-
dzy Zwi¹zkiem Zawodowym Pielê-
gniarek i Po³o¿nych a dyrekcj¹ za-
k³ada krzywdz¹cy 7-procentowy
wzrost wynagrodzeñ dla pielêgnia-
rek w 2008 roku. Natomiast porozu-
mienie zawarte przez pracodawcê
wy³¹cznie z lekarzami przyznaje tej
grupie zawodowej prawie 100-pro-
centowy wzrost p³ac.

- Nie ma zgody "Solidarnoœci" na
tak niesprawiedliwe podwy¿ki.
¯¹damy od dyrektora szpitala na-
tychmiastowych podwy¿ek dla
wszystkich grup zawodowych. Wy-

S³u¿ba zdrowia

nie wyklucza strajku

„S" z³o¿y³a doniesienie

do prokuratury

Kolejarze

chc¹ podwy¿ek

Referendum

w d¹browskim szpitalu
niki referendum daj¹ nam pe³ny
mandat do podjêcia wszelkich dzia-
³añ protestacyjnych ze strajkiem
w³¹cznie - informuje przewodnicz¹-
ca szpitalnej "S" El¿bieta ¯ucho-
wicz - W najbli¿szych dniach nasza
Komisja podejmie decyzjê doty-
cz¹c¹ formy protestu.

W bie¿¹cym tygodniu odbêd¹ siê
kolejne rozmowy zwi¹zkowców z
pracodawc¹. O ich rezultatach poin-
formujemy w nastêpnym numerze
TSD.

B.G.

Od 15 stycznia kolejarska „S”
 jest w pogotowiu strajkowym

Goœciem spotkania Regionalne-
go Sekretariatu Ochrony Zdrowia
NSZZ "S" by³a Ewa Fica, która
do koñca ubieg³ego roku pe³ni³a
funkcjê przewodnicz¹cej tej struk-
tury. ¯egnaj¹c siê ze zwi¹zkow-
cami podziêkowa³a im za wspar-
cie.

- To dziêki wam uzyska³am sza-
cunek wielu œrodowisk i sta³am siê
osob¹ publiczn¹. Zawsze mog³am

Po spotkaniu z minister zdrowia
Ew¹ Kopacz Krajowa Sekcja
S³u¿by Zdrowia NSZZ "Solidar-
noœæ" równie¿ og³osi³a pogotowie
strajkowe. "Solidarnoœæ" s³u¿by
zdrowia domaga siê:
1. Przygotowania rozwi¹zañ sys-

temowych dotycz¹cych trwa³e-
go wzrostu wynagrodzeñ dla
wszystkich pracowników
ochrony zdrowia.

2. Wprowadzenia Rejestru Us³ug
Medycznych i realizacji zapo-
wiadanych przez Rz¹d decyzji
uszczelnienia systemu opieki
zdrowotnej.

3. Niezw³ocznego przes³ania do
konsultacji spo³ecznych projek-
tów ustaw naprawczych przy-
gotowanych przez resort zdro-
wia.

4. Podjêcia przez Rz¹d natych-
miastowych dzia³añ zmierzaj¹-
cych do zapewnienia wzrostu
nak³adów na ochronê zdrowia
w Polsce.

Jednoczeœnie Komitet Protesta-
cyjno-Strajkowy domaga siê nie-
zw³ocznego spotkania Prezydium
Komisji Trójstronnej ds. Spo³ecz-
no-Gospodarczych oraz podjêcia
przez Rz¹d rzetelnego dialogu spo-
³ecznego. Komitet Protestacyjny
wyst¹pi do PIP o kontrole realiza-
cji ustawy podwy¿kowej.

Dalsze decyzje o przebiegu oraz
formie dzia³añ protestacyjno-straj-
kowych podjête zostan¹ po odby-
ciu konsultacji na zaproszenie Pre-
zydenta RP prof. Lecha Kaczyñ-
skiego oraz obradach Trójstronnej
Komisji ds. Spo³eczno-Gospodar-
czych.

na was liczyæ. Czy jesieni¹, czy
zim¹, byliœcie ze mn¹ na baryka-
dach. Potrafiliœmy siê wspieraæ i
pokazaliœmy, ¿e "Solidarnoœæ"
s³u¿by zdrowia jest w wojewódz-
twie œl¹skim bardzo silna. Byliœcie
dla mnie rodzin¹ i chcia³abym
¿eby tak zosta³o - powiedzia³a
Ewa Fica, która rozpoczê³a ju¿
pracê na stanowisku dyrektora nie-
publicznego szpitala.

caj¹ uwagê, ¿e "przed³u¿aj¹ce siê
protesty, strajki i spory zborowe do-
wodz¹, ¿e pracownicy s¹ zdetermi-
nowani w swojej walce o nale¿ne im
podwy¿ki p³ac". Zwi¹zkowcy pod-
kreœlaj¹, ¿e ¿¹dania te s¹ "s³uszne i
nale¿y je kontynuowaæ do czasu uzy-
skania satysfakcjonuj¹cych rozwi¹-
zañ, to jest wzrostu wynagrodzeñ
pracowników wszystkich grup za-

wodowych w ochronie zdrowia".
Cz³onkowie Rady Sekretariatu ape-
luj¹ do poszczególnych komisji za-
k³adowych o rozpoczêcie "w trybie
pilnym negocjacji dotycz¹cym pod-
wy¿ek p³ac". W przypadku braku
pozytywnego rozstrzygniêcia roz-
mów prowadzonych z dyrektorami
placówek Rada Sekretariatu zaleca
rozpoczêcie lub kontynuowanie za-
wieszonych dotychczas sporów
zbiorowych. Rada Sekretariatu zwra-

ca siê te¿ do poszczególnych komi-
sji zak³adowych o oflagowanie za-
k³adów pracy.

W stanowisku zwi¹zkowcy ostrze-
gaj¹, ¿e jeœli nie dojdzie do porozu-
mienia w sprawie podwy¿ek p³ac dla
wszystkich pracowników w ochro-
nie zdrowia, rozpoczête zostan¹
przygotowania do akcji protestacyj-
no-strajkowej na terenie zak³adów

pracy. "Wzywamy Rz¹d RP do
wprowadzenia takich rozwi¹zañ sys-
temowych, dziêki którym zwiêkszo-
ne œrodki finansowe zagwarantuj¹
bezpieczeñstwo zdrowotne pacjen-
tom i zapewni¹ podwy¿ki p³ac
wszystkim pracownikom w ochro-
nie zdrowia" - g³osi treœæ stanowi-
ska.                     Wojciech Gumu³ka
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Harmonogram

szkoleñ zwi¹zkowych

na I pó³rocze 2008 roku

Komunikat dla Komisji

Zak³adowych
Komisje nieposiadaj¹ce numeru Regon i NIP oraz niesk³adaj¹-

ce aktualnej ankiety informacyjnej, analizy sk³adek, nie otrzymaj¹
potwierdzenia rejestracji ZOZ i MOZ. Ponadto przypominamy o
ustawowych terminach sk³adania sprawozdañ w urzêdach skar-
bowych: CIT-8 do 31 marca 2008 r., za³¹czniki do CIT-8 (bilans,
rachunek wyników, informacja dodatkowa, uchwa³a o zatwier-
dzeniu bilansu) nie póŸniej ni¿ do 30 czerwca 2008 roku. PIT-y
rozliczeniowe z tytu³u podatku dochodowego od osób fizycznych
nale¿y z³o¿yæ do 29 lutego 2008 roku.

Termin sk³adania do ZR analizy sk³adek za rok 2007 up³ywa
31 marca 2008 r.

Wiêcej Informacji: Halina Murzyn - pok. 112, tel. 032 353 84
25 wew. 112.)

Zarz¹d Regionu na swojej stronie www.solidarnosc-kat.pl,
udostêpni³ do pobrania druki bilansu, rachunku wyników,
informacji dodatkowej - za³¹czniki do CIT-8 oraz inne (Do-

kumenty do pobrania).
G³ówna Ksiêgowa Zarz¹du Regionu

Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ”

- Program rabatowy Grosik roz-
wija siê dynamicznie w ca³ej
Polsce - powiedzia³ Piotr Go³¹b
ze zwi¹zkowej spó³ki Solkarta
podczas spotkania z pe³nomoc-
nikami reprezentuj¹cymi Œl¹-
sko-D¹browsk¹ „Solidarnoœæ”.

Poinformowa³ równie¿, ¿e jest szansa
na szybkie sfinalizowanie negocjacji,
które tocz¹ siê z ogólnopolsk¹ sieci¹ sta-
cji benzynowych Orlen. Zapewni³, ¿e
zarz¹d Orlenu zadeklarowa³ ju¿ wolê
wspó³pracy i teraz obie strony uzgadniaj¹
szczegó³y techniczne. - Mam nadziejê,
¿e korzystna umowa podpisana zosta-
nie jeszcze w tym miesi¹cu i ju¿ od lute-
go posiadacze karty Grosik tankuj¹cy w
stacjach tej sieci bêd¹ mogli korzystaæ z
rabatów - doda³ Piotr Go³¹b.

Przekaza³ te¿ informacjê o podpisa-
niu umowy z Polsk¹ Grup¹ Farmaceu-
tyczn¹ posiadaj¹c¹ na terenie ca³ej Pol-
ski 1750 aptek. Rabat w tej sieci wynie-
sie 6 proc. - W najbli¿szym czasie prze-
ka¿emy listê wszystkich aptek nale¿¹-
cych do Polskiej Grupy Farmaceutycz-
nej - zapowiedzia³ Piotr Go³¹b. Podkre-
œli³, ¿e w zale¿noœci od obrotów mo¿li-
we bêdzie renegocjowanie umowy z
PGF.

Rozpoczêcie negocjacji z hipermarke-
tami to kolejna dobra wiadomoœæ dla
zwi¹zkowców. - Na razie honorowaniem
Grosika zainteresowane s¹ dwie sieci:
real- i Tesco - podkreœli³ Piotr Go³¹b. Jego
zdaniem, coraz czêœciej robimy zakupy
w du¿ych sklepach, dlatego wspó³pracy
z nimi nie unikniemy. Tocz¹ siê równie¿

rozmowy z firmami ubezpieczeniowy-
mi, które w imieniu Solkarty prowadzi
firma brokerska. Rabaty maj¹ obj¹æ
ubezpieczenia maj¹tkowe i komunika-
cyjne.

W ci¹gu kilku miesiêcy powstanie
portal internetowy dla posiadaczy karty
Grosik, którzy bêd¹ mogli przeœledziæ
dokonywane przez siebie zakupy i poli-
czyæ zaoszczêdzone pieni¹dze. Przedsta-
wiciele Solkarty nie wykluczaj¹ nagra-
dzania najbardziej oszczêdnych cz³on-
ków Zwi¹zku.

Goœæmi spotkania byli równie¿ pre-
zesi pu³awskiej firmy Subiekt Artur
Dziekoñski i Maciej £acic. W listopa-
dzie ubieg³ego roku Solkarta podpisa³a
z t¹ spó³k¹ umowê o wspó³pracy. Jest to

jedyna polska firma zajmuj¹ca siê sprze-
da¿¹ bonów towarowych i jedyna, która
oferuj¹c bony, nie pobiera od pracodaw-
ców prowizji. Na rynku dzia³a od 2001
roku. Bony Subiekta s¹ realizowane

przez 7 tys. placówek us³ugowo-handlo-
wych na terenie ca³ej Polski.

Podpisana umowa zak³ada m.in., ¿e
pe³nomocnicy Solkarty bêd¹ równie¿
pe³nomocnikami firmy Subiekt, upo-
wa¿nionymi do podpisywania umów w
imieniu tej spó³ki.

Marek Sobiesiak, dyrektor handlo-
wy firmy zapozna³ uczestników spotka-
nia z histori¹ i celem jej dzia³ania oraz
przeprowadzi³ praktyczne szkolenie po-
œwiêcone technikom sprzeda¿y.

Agnieszka Konieczny

Prezydium Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarnoœæ” zaopiniowa-
³o projekt ustawy Ministerstwa
Pracy i Polityki Spo³ecznej o
œwiadczeniach ze œrodków gro-
madzonych w otwartych fundu-
szach emerytalnych.

Zwi¹zek opowiada siê za stosowa-
niem wspólnych tablic prognozowane-
go przeciêtnego dalszego trwania ¿ycia
dla kobiet i mê¿czyzn, przy obliczaniu
wysokoœci emerytur do¿ywotnich.

Zwi¹zek we wczeœniejszych opi-
niach opowiada³ siê za pozostawie-
niem ubezpieczonym mo¿liwoœci wy-
boru pomiêdzy emeryturami indywi-
dualnymi, indywidualnymi z okresem
gwarantowanym oraz ma³¿eñskich. W
przypadku obliczania emerytur do¿y-
wotnich, "Solidarnoœæ" opowiada siê
za stosowaniem wspólnych tablic pro-
gnozowanego trwania ¿ycia kobiet i
mê¿czyzn.

Jednoczeœnie "Solidarnoœæ" postulu-
je podwy¿szenie sk³adki na ubezpiecze-
nie spo³eczne osób, które korzystaj¹ z
urlopów wychowawczych. - Naszym
zdaniem podstawê wymiaru sk³adki na
ubezpieczenie emerytalne w okresie urlo-
pu wychowawczego, powinna stanowiæ
przeciêtna podstawa wymiaru sk³adki na
ubezpieczenie emerytalne w odpowied-
nim okresie poprzedzaj¹cym miesi¹c, w
którym ubezpieczony rozpocz¹³ urlop
wychowawczy. Sk³adka na ubezpiecze-
nie emerytalne w okresie urlopu wycho-
wawczego powinna byæ finansowana z
bud¿etu pañstwa - mówi Marcin Ziele-
nicki, z Dzia³u Prawnego Komisji Kra-
jowej NSZZ "S".

Za najbardziej kontrowersyjne w pro-
jekcie ustawy MPiPS o œwiadczeniach
ze œrodków gromadzonych w OFE, "S"
uzna³a uniemo¿liwienie zmiany wybra-
nego przez œwiadczeniobiorcê zak³adu
emerytalnego, zmianê lub rozwi¹zanie
umowy zawartej z zak³adem emerytal-

nym, jak równie¿ zmianê rodzaju eme-
rytury do¿ywotniej. Wprowadzenie
mo¿liwoœci zmiany zak³adu emerytalne-
go mo¿e m.in. ograniczyæ negatywne
skutki spóŸnionego wejœcia w ¿ycie usta-
wy dla osób, które skorzystaj¹ z prawa
do emerytury do¿ywotniej w pierwszym
okresie jej obowi¹zywania, gdy oferta
zak³adów emerytalnych bêdzie jeszcze
niepe³na.

Zdaniem NSZZ "Solidarnoœæ" projekt
zak³ada zbyt optymistycznie, ¿e ustawa
wejdzie w ¿ycie w sierpniu tego roku. -
Piêæ miesiêcy to zbyt krótki czas na po-
wstanie zak³adów emerytalnych, przy-
gotowanie przez nie oferty emerytur oraz
przygotowanie siê do wyp³at nowych
emerytur. ZUS te¿ musi mieæ czas na
przygotowanie siê do nowych zasad -
uwa¿aj¹ przedstawiciele "S". Jednym z
efektów opóŸnienia bêdzie ograniczona
oferta zak³adów emerytalnych, co do-
tknie przede wszystkim kobiety.

Dzia³ Informacji KK

Bêd¹ rabaty w du¿ych sieciach

- Program Grosik rozwija siê dynamicznie w ca³ej Polsce
- zapewnia³ podczas spotkania w Katowicach Piotr Go³¹b

ze zwi¹zkowej firmy Solkarta

„S” o nowych emeryturach
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Noworoczne œniadania praso-
we dla œl¹skich dziennikarzy
organizowane przez przewodni-
cz¹cego Œl¹sko-D¹browskiej
"Solidarnoœci" Piotra Dudê sta-
³y siê ju¿ tradycj¹.

S¹ doskona³¹ okazj¹ do wymiany
doœwiadczeñ, luŸnej rozmowy i prze-
kazania przedstawicielom mediów
najwa¿niejszych informacji dotycz¹-
cych dzia³alnoœci "S" w naszym rego-
nie. W tym roku zaproszenie przewod-
nicz¹cego Zarz¹du Regionu przyjê³o
26 dziennikarzy reprezentuj¹cych ra-
dio, prasê i telewizjê. Piotr Duda po-
dziêkowa³ im za wspó³pracê w minio-
nym roku i za wra¿liwoœæ na proble-
my spo³eczne.

Sk³adaj¹c dziennikarzom nowo-
roczne ¿yczenia zwróci³ uwagê, ¿e sta-
nowi¹ grupê zawodow¹, która rzadko
podejmuje protesty i upomina siê o
podwy¿ki wynagrodzeñ.

- ̄ yczê wam, by w walkach o pod-
wy¿ki nie zapomniano równie¿ o was,
¿eby pracodawcy doceniali was i
wasz¹ pracê - powiedzia³ Piotr Duda.

Przewodnicz¹cy ZR podsumowa³
2007 r. Zwróci³ uwagê na porozumie-
nie zawarte przez "S" z poprzednim
rz¹dem, dziêki któremu od 1 stycznia
wzros³a p³aca minimalna i na rok
wstrzymana zosta³a ustawa emerytal-
na.

- Mam nadziejê, ¿e zapisy ustawy
bêd¹ negocjowane ze stron¹ spo³eczn¹

i uda siê doprowadziæ do korzystnych
rozwi¹zañ emerytalnych dla pracow-
ników pracuj¹cych w warunkach szko-
dliwych - powiedzia³ Piotr Duda. Po-
kreœli³, ¿e podczas rozmów powinny
byæ brane pod uwagê tylko czynniki
zdrowotne, a nie polityczne czy finan-
sowe. - Je¿eli pracownik rzeczywiœcie
jest zatrudniony w warunkach szko-
dliwych, a zapadnie polityczna decy-
zja zmuszaj¹ca go do pracy do 65 lat,
to mo¿e siê okazaæ, ¿e on i tak nie do-
pracuje do tego wieku, poniewa¿
wczeœniej odejdzie na rentê - mówi³
Piotr Duda. Jego zdaniem, to Instytut
Medycyny Pracy powinien ustaliæ, ja-
kie stanowiska i warunki pracy powin-
ny uprawniaæ do przechodzenia na
wczeœniejsze emerytury.

Szef regionu nawi¹za³ równie¿ do
sytuacji w s³u¿bie zdrowia i podkre-
œli³, ¿e dla "S" niedopuszczalna jest sy-
tuacja, w której o podwy¿ki walczy tyl-
ko jedna grupa zawodowa.

- "Solidarnoœæ reprezentuje wszyst-
kie grupy zawodowe funkcjonuj¹ce w
placówkach medycznych. Dziwiê siê
dyrektorom szpitali, ¿e podchodz¹ do
tego problemu w sposób ma³o racjo-
nalny i o podwy¿kach rozmawiaj¹ tyl-
ko z lekarzami. Dobrze wiedz¹, ¿e za-
raz odezw¹ siê pozosta³e grupy - mówi³.
- W rozwi¹zanie problemów s³u¿by
zdrowia powinien w³¹czyæ siê rz¹d.

Przewodnicz¹cy zaznaczy³, ¿e ubie-
g³oroczne wybory, w których zwyciê-
¿y³a Platforma Obywatelska, nic dla
zwi¹zku nie zmieni³y. Przypomnia³
s³owa Jana Paw³a II, ¿e rz¹dy siê
zmieniaj¹, w³adza przechodzi z r¹k do
r¹k, a "Solidarnoœæ" niezmiennie trwa
przy pracownikach.

Piotr Duda zapowiedzia³, ¿e w tym
roku dla Œl¹sko-D¹browskiej "S" bar-
dzo wa¿ne bêd¹ obchody 20. rocznicy
strajków w górnictwie.

- Te strajki wp³ynê³y na zmiany w
Polsce i umo¿liwi³y obrady okr¹g³ego
sto³u - mówi³. - Dziêki wydarzeniom
1988 r. na Œl¹sku dzisiaj ¿yjemy w
wolnym i demokratycznym kraju.

Piotr Duda zwróci³ siê równie¿ z
apelem do dziennikarzy, by podejmo-
wali tematy dotycz¹ce najnowszej hi-
storii Polski, poniewa¿ wiedza na ich
temat wœród dzieci i m³odzie¿y wci¹¿
jest zbyt ma³a. Podkreœli³ zaanga¿owa-
nie "S" w przekazywanie historii i
wspomnia³ grudniowy koncert Lom-
bardu upamiêtniaj¹cy 26. rocznicê pa-
cyfikacji kopalni "Wujek".

 Agnieszka Konieczny

Laureatem Grand Prix XIV
Ogólnopolskiego Festiwalu
Kolêd i Pastora³ek im. Ksiê-
dza Kazimierza Szwarlika w
Bêdzinie zosta³a Rodzinna
Kapela Bugajskich z Kêt, któ-
ra otrzyma³a nagrodê w wys.
5 tys. z³ ufundowan¹ przez
prezesa Zarz¹du Zwi¹zku
Miast Polskich Ryszarda Gro-
belnego.

Nagrodê specjaln¹ za najlepsze
wykonanie kolêdy tradycyjnej
"Wœród nocnej ciszy" w wys. 2,5
tys. z³., ufundowan¹ przez prze-
wodnicz¹cego Komisji Krajowej
NSZZ "Solidarnoœæ" Janusza
Œniadka, otrzyma³ zespó³ wokal-
ny "Cantito" z Krakowa.

Do póŸnych godzin wieczornych
w wype³nionym po brzegi bêdziñ-
skim Sanktuarium Polskiej Golgo-
ty Wschodu trwa³ koncert fina³o-
wy. Wœród goœci nie mog³o zabrak-
n¹æ honorowego patrona Festiwa-
lu ks. biskupa, Adama Œmigiel-
skiego, dla którego ten dzieñ by³
szczególny. Tu¿ przed festiwalow¹

gal¹ metropolita sosnowiecki zo-
sta³ wyró¿niony przez w³adze mia-
sta tytu³em Honorowego Obywa-
tela Bêdzina.

Na koncercie obecni byli prze-
wodnicz¹cy Œl¹sko-D¹browsk¹
"S" Piotr Duda, jeden z fundato-
rów festiwalowych nagród, oraz
cz³onek KK NSZZ "S" Miros³aw
Kasza, który reprezentowa³ Janu-
sza Œniadka, równie¿ honorowego
patrona imprezy. Licznie przybyli
parlamentarzyœci, samorz¹dowcy i
festiwalowi sponsorzy.

Fina³owy koncert poprzedzony
zosta³ trwaj¹cymi przez tydzieñ eli-
minacjami w Pañstwowej Szkole
Muzycznej im. Fryderyka Chopi-
na, na które przyby³o 1500 wyko-
nawców z ca³ej Polski. Ocenia³o
ich jury w sk³adzie: prof. Halina
Bobrowicz z Akademii Muzycznej
we Wroc³awiu, prof. Miros³awa
Knapik z Uniwerytetu w Katowi-
cach i prof. Kazimierz Szymonik
z Akademii Muzycznej i Uniwer-
sytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñ-
skiego w Warszawie.

14 lat temu m³odzie¿ zrzeszona
przy Parafii Œwiêtej Trójcy w Bê-
dzinie, wspólnie z ks. Piotrem Pil-
œniakiem, pomys³odawc¹ i organi-
zatorem Festiwalu, zainaugurowa-

³a wspólne œpiewanie kolêd i pa-
stora³ek. Pocz¹tkowo na ich zapro-

szenie przystali mieszkañcy regio-
nu, a potem ju¿ z ka¿dym rokiem
ros³o grono przyjació³ i uczestni-
ków festiwalu. Bêdziñska impreza
ma nie tylko charakter muzyczno-
kulturalny, ale równie¿ jest ruchem

spo³ecznym, bo wszystkie jej
przedsiêwziêcia realizowane s¹ si-
³ami spo³ecznymi. PrzyjaŸnie za-
wi¹zane podczas Festiwalu utrzy-
mywane i pielêgnowane s¹ przez
ca³y rok, a poczucie wspólnoty
tworzone jest dziêki atmosferze
panuj¹cej w miejscach zakwatero-

wania, posi³ków, prób i spotkañ w
kuluarach podczas eliminacji. Nie-

zwykle buduj¹cy jest fakt, ¿e m³o-
dzi ludzie poœwiêcaj¹ swój czas i

Noworoczne œniadanie

dla dziennikarzy
Kolêdowanie w Bêdzinie

Laureaci tegorocznego Grand Prix OFKiP
Rodzinna Kapela Bugajskich z Kêt

15. rocznicê po-
wstania Fundacji na
Rzecz Dzieci i M³o-
dzie¿y Regionu Œl¹-

sko-D¹browskiego im. Grzegorza
Kolosy uczczono podczas spotka-
nia z udzia³em w³adz Fundacji i jej
g³ównych sponsorów. - Bez waszej
pomocy Fundacja nie mog³oby ist-
nieæ. W imieniu naszych podopiecz-
nych jestem wam wdziêczny za
wszystkie wyjazdy, które pomogli-
œcie zorganizowaæ - dziêkowa³ pre-
zes Fundacji Piotr Duda, tym, któ-
rzy od wielu lat wspomagaj¹ dzia-
³alnoœæ Fundacji. Najbardziej zaan-
ga¿owani w pomoc - Aleksander
Æwik (Meble Agata), Jan Kurp
(PKE S.A.), Andrzej Szymkiewicz
i Tadeusz Bo¿ek (PKW S.A.), Piotr
Wcis³o (Wojewódzki Oœrodek Ru-
chu Drogowego) oraz Kazimierz

Ordynariusz sosnowiecki bp Adam Œmigielski
otrzyma³ z r¹k prezydenta miasta Rados³awa Barana

tytu³ Honorowego Obywatela Bêdzina

Ks. Piotr Pilœniak,
pomys³odawca i organizator
Ogólnopolskiego Festiwalu
Kolêd i Pastora³ek w Bêdzinie:

- Nasz Festi-
wal wpisuje
siê w tradycjê
œpiewania pol-
skich kolêd i
krzewienia
kultury mu-
zycznej. Im-

preza sta³a siê amatorskim ruchem
spo³ecznym, ale festiwalowe pre-
zentacje coraz bardziej zyskuj¹
profesjonalne zabarwienie. Naj-
bardziej cieszy nas, ¿e w zalewie
bo¿onarodzeniowej komercji uda-
je siê, zarówno uczestnikom, jak i
organizatorom, uœwiadomiæ festi-
walowej publicznoœci piêkno i bo-
gat¹ treœæ zawart¹ w kolêdach i pa-
stora³kach.

Noworoczne œniadania prasowe organizowane przez
przewodnicz¹cego ZR to dla œl¹skich dziennikarzy doskona³a
okazja do rozmowy, wymiany doœwiadczeñ i podsumowania

dzia³alnoœci „Solidarnoœci” w minionym roku

Walasik (Fundacja Energetyka na
Rzecz Polski Po³udniowej, na zdjê-
ciu), a tak¿e Wojewódzki Fundusz

Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej i jego prezes Jerzy Kopy-
czok  - dostali pami¹tkowe patery.

wysi³ek piêknej idei propagowania
tradycji, wartoœci narodowych oraz
kulturowych, jakie nios¹ z sob¹ ko-
lêdy œpiewane w polskich domach.

B.G.


