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W numerze:

Po³udniowy Koncern Wêglowy zosta³ wyró¿niony certyfikatem „Pracodawca przyjazny

pracownikom”. Konkurs, nad którym patronat obj¹³ Lech Kaczyñski, zorganizowany zosta³

przez NSZZ „Solidarnoœæ”. Wyró¿nienie z r¹k prezydenta odebra³ prezes PKW Andrzej

Szymkiewicz. Certyfikat dosta³ równie¿ katowicki Bombardier Transportation.

Pracodawcy przyjaŸni pracownikom

Przewodnicz¹ca przywrócona
do pracy!

El¿bieta Susek, przewodnicz¹ca
„Solidarnoœci” w Starostwie Powia-
towym w Tarnowskich Górach, zo-
sta³a przez s¹d przywrócona do pra-
cy na stanowisku naczelnika Wy-
dzia³u Edukacji i Kultury Fizycznej.
Za czas pozostawania bez pracy
dostanie te¿ 50 tys. z³.
Nie wykluczam te¿ wyst¹pienia o

odszkodowanie - zapowiada El¿bieta Susek.
Czytaj na stronie 4

Pogodziæ pracê z rodzin¹
Czym jest telepraca i jakie
przepisy prawne j¹ reguluj¹?
Co to jest job-sharnig? W
jaki sposób wesprzeæ kobie-
tê zajmuj¹c¹ siê wychowa-
niem dziecka? To najwa¿-

niejsze pytania, na które szukali odpowiedzi uczestnicy
seminarium poœwiêconego elastycznym formom zatrudnie-
nia, które odby³o siê w siedzibie Œl¹sko-D¹browskiej „So-
lidarnoœci”.

Czytaj na stronie 8

„Solidarnoœæ” w Saia-Burgess
roœnie w si³ê

Szwajcarska precyzja w po³¹czeniu z in-
westycj¹ w Katowickiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej nie musi oznaczaæ godnych
warunków p³acy. Wiêkszoœæ pracowników
Saia-Burgess zatrudnionych jest na podsta-
wie umów na czas okreœlony. Wielu z nich
otrzymuje najni¿sze wynagrodzenia.
- Bêdziemy upominaæ siê o wzrost wyna-

grodzeñ i zmianê umów zawartych z pracownikami na umowy
na czas nieokreœlony - mówi Magdalena Rosa przewodnicz¹ca
"Solidarnoœci" w fabryce.

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

Napisano

BT Bytom
10 stycznia odby³o siê uroczyste

spotkanie op³atkowe dla komisji za-
k³adowych z obszaru dzia³ania biu-
ra. Goœæmi spotkania byli ks. pro-
boszcz Jerzy Krawczyk i przewod-
nicz¹cy Rady Miejskiej w Bytomiu
Artur Krawczyk. W Op³atku po raz
pierwszy uczestniczyli zwi¹zkowcy
z trzech nowych komisji zak³ado-
wych: Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej, Ekoœrodowiska
i Miejskiego Zarz¹du Dróg i Mo-
stów. W dwóch pierwszych firmach
"Solidarnoœæ" zawi¹za³a siê w ubie-
g³ym roku. Natomiast zwi¹zkowcy
z Miejskiego Zarz¹du Dróg i Mo-
stów zarejestrowali swoj¹ komisjê na
pocz¹tku stycznia.

BT Katowice
W ubieg³ym tygodniu odby³y siê

spotkania organizacji zwi¹zkowych
skupionych w reaktywowanym Biu-
rze Terenowym w Katowicach. 15
stycznia spotka³y siê komisje "S" z
terenu Katowic, a dzieñ póŸniej z
Chorzowa, Mys³owic, Œwiêtoch³o-
wic i Siemianowic Œl¹skich.

Aktualna sytuacja w Zwi¹zku i za-
powiadana przez wiele bran¿ walka
o podwy¿ki wynagrodzeñ - to naj-
wa¿niejsze tematy poruszone pod-
czas dyskusji. Zwi¹zkowcy byli za-
interesowani równie¿ poziomem
uzwi¹zkowienia, rozwojem progra-
mu Grosik w naszym regionie i or-
ganizacj¹ w Katowicach stacjonar-
nych szkoleñ ogólnozwi¹zkowych i
dla skarbników. Kolejne spotkania
komisji z obszaru dzia³ania biura
zaplanowane zosta³y na pocz¹tek
marca.

BT Zawiercie
W œrodê, 23 stycznia w zawier-

ciañskim starostwie wznowione zo-
sta³y mediacje, maj¹ce doprowadziæ
do zakoñczenia trwaj¹cego ponad
pó³ roku p³acowego sporu zbiorowe-
go w Szpitalu Powiatowym w Za-
wierciu. "Solidarnoœæ" Ochrony
Zdrowia domaga siê podniesienia
p³ac lekarzy do poziomu dwóch œred-
nich krajowych, œredniego persone-
lu (m.in. pielêgniarek) do pó³torej
œredniej, a ni¿szego do wysokoœci
œredniej krajowej.

- Szpital funkcjonuje dziêki ofiar-
nej pracy ca³ej za³ogi i wszyscy pra-
cownicy powinni korzystaæ z pod-
wy¿ek p³ac - mówi Ma³gorzata

Msza za

Grzegorza

Kolosê
1 lutego o godz. 8.00 w

koœciele p.w. Najœwiêt-
szej Marii Panny w Wo-
dzis³awiu Œl¹skim odpra-
wiona zostanie Msza œw.
urodzinowa za œp. Grze-
gorza Kolosê. Zaprasza-
my Komisje Zak³adowe
"S" wraz z pocztami
sztandarowymi.

Krewni dziewiêciu górników z
Wujka, którzy zginêli podczas pa-
cyfikacji kopalni w grudniu 1981
roku, maj¹ dostaæ odszkodowania.
- To powinny byæ pieni¹dze, które
wynagrodz¹ im cierpienia - mówi
wojewoda œl¹ski Zygmunt
£ukaszczyk. Nieoficjalnie mówi
siê nawet o 250 tys. z³ dla ka¿dej z
rodzin

W maju zesz³ego roku S¹d Okrê-
gowy w Katowicach skaza³ 15
cz³onków plutonu specjalnego
ZOMO za udzia³ w akcji w kopal-
niach Wujek i Manifest Lipcowy.
- To by³a zbrodnia komunistyczna
- uzna³ s¹d. Wyrok nie jest prawo-
mocny. Wkrótce MSWiA og³osi³o,
¿e rodziny zabitych górników do-
stan¹ od pañstwa odszkodowania.
Nie by³o jednak wiadomo, kiedy.
Zadoœæuczynienie obiecywa³ te¿ w
grudniu zesz³ego roku, podczas
obchodów rocznicy pacyfikacji,
wicepremier Waldemar Pawlak.

Projekt ustawy w tej sprawie
przygotowali w³aœnie prawnicy
wojewody. - Doœæ ju¿ obietnic,
pada³y wielokrotnie, ale nic siê nie
dzia³o. Projekt ustawy wysy³am do
MSWiA i œl¹skich parlamentarzy-
stów. Ju¿ ich poprosi³em, ¿eby
szybko zajêli siê t¹ spraw¹ - mówi
wojewoda £ukaszczyk.

Jego zdaniem kwoty, jakie do-
stan¹ bliscy ofiar, nie mog¹ byæ
symboliczne. - Chodzi o pieni¹dze,
które naprawdê wynagrodz¹ tym
ludziom krzywdy - mówi. Woje-
woda nie chce zdradziæ, o jakie
sumy chodzi. W projekcie ustawy
w miejscu, gdzie powinna zostaæ
wpisana kwota, s¹ jedynie kropki.
Nieoficjalnie dowiedzieliœmy siê,
¿e w grê mo¿e wchodziæ nawet 250
tys. z³ dla ka¿dej rodziny.

Grzegorz Dolniak, wiceprze-
wodnicz¹cy klubu parlamentarne-
go Platformy Obywatelskiej, zapo-
wiada, ¿e pos³owie jego partii pod-

pisz¹ siê pod tym projektem. - To
nie podlega dyskusji. Ofiary pacy-
fikacji powinny czuæ, ¿e pañstwo
siê nimi opiekuje - mówi.

Wojciech Gumu³ka, rzecznik
prasowy œl¹sko-d¹browskiej "So-
lidarnoœci", mówi, ¿e godna re-
kompensata dla krewnych zabitych
górników to dobra informacja. -
Niewa¿ne, który Sejm i która par-
tia zg³osi ten projekt. Wa¿ny jest
efekt - podkreœla.

Stanis³aw P³atek, jeden z przy-
wódców strajku w 1981 roku, jest
podobnego zdania. - Nareszcie!
Dobrze, ¿e ta sprawa wreszcie siê
skoñczy, choæ dla rodzin wa¿niej-
sze jest ostateczne ukaranie spraw-
ców tych wydarzeñ - mówi.

Jednym z górników zabitych w
Wujku by³ Bogus³aw Kopczak.
Jego córka Katarzyna Kopczak-
Zagórna mia³a wtedy 2,5 roku. -
Ju¿ przesta³am mieæ nadziejê, ¿e
zobaczymy jakieœ odszkodowania
i prawdê mówi¹c, ju¿ na to nie li-
czê. Bardzo wa¿ny by³ dla mnie
wyrok skazuj¹cy zomowców, choæ
nie jest jeszcze prawomocny -
mówi.

Sceptyczna jest równie¿ córka
Ryszarda Gzika, Agnieszka. Nie
wierzy, ¿e pos³owie przeg³osuj¹
ustawê. - W³adzom nie zale¿y na
tym, by cokolwiek nam wyp³aciæ,
wszêdzie siê szuka oszczêdnoœci.
Gdyby pañstwo chcia³o nam za-
doœæuczyniæ, ju¿ dawno by to zro-
bi³o. To kolejna obietnica, któr¹
s³yszê - mówi Agnieszka Gzik-
Pawlak.

O projekcie wyp³aty odszkodo-
wañ Jerzy Wartak, uczestnik
strajku w Wujku, mówi, ¿e lepiej
póŸno ni¿ wcale. - Mam tylko na-
dziejê, ¿e pieni¹dze nie przes³oni¹
nikomu pamiêci o tych wydarze-
niach. Bo pamiêæ jest najwa¿niej-
sza - mówi.

1,8 mld z³...
... - tak¹ wartoœæ inwestycji zadeklarowa³y firmy, które w ubieg³ym

roku zdecydowa³y siê na ulokowanie b¹dŸ rozbudowê swoich przedsiê-
wziêæ na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE).
Dziêki realizacji 36 zainicjowanych w minionym roku projektów po-
wstanie ok. 3-3,5 tys. nowych miejsc pracy.

W 2007 roku po raz pierwszy w strukturze inwestycji nie dominuje
bran¿a motoryzacyjna, na któr¹ przypada ok. 700 mln z³ deklarowa-
nych nak³adów. Prym wiod¹ inwestorzy z szeroko rozumianej bran¿y
budowlanej, których nak³ady siêgn¹ ok. 800 mln z³.

Wœród najwa¿niejszych ubieg³orocznych inwestycji s¹ projekty dzia-
³aj¹cego ju¿ od dawna w D¹browie Górniczej (dot¹d poza stref¹) kon-
cernu Saint-Gobain, który zbuduje tam fabrykê szk³a p³askiego za 334,4
mln z³ i poszerzy obecny zak³ad o produkcjê szyb dla motoryzacji, a w
Gliwicach, kosztem ponad 120 mln z³, rozbuduje zak³ad produkcji ma-
teria³ów budowlanych.

Rodziny górników z

Wujka dostan¹ pieni¹dze?
(www.gazeta.pl, Przemys³aw Jedlecki, 17 stycznia 2008 r.)

15 stycznia (Warszawa). Odby³o siê
spotkanie przedstawicieli Sekcji
Krajowej S³u¿by Zdrowia NSZZ
"Solidarnoœæ" z prezydentem Le-
chem Kaczyñskim. Podczas roz-
mów zwrócono uwagê na szczegól-
nie niepokoj¹c¹ atmosferê narasta-
j¹cych podzia³ów i konfliktów w
ochronie zdrowia. "S" s³u¿by zdro-
wia niezmiennie stoi na stanowisku,
i¿ wzrost wynagrodzeñ powinien
dotyczyæ wszystkich grup zawodo-
wych i uwa¿a, ¿e nale¿y pilnie okre-
œliæ niezbêdne normy i standardy
okreœlaj¹ce warunki zatrudnienia i
wynagradzania. Powinno to byæ zre-
alizowane w zapisach Ponadzak³a-
dowego Uk³adu Zbiorowego Pracy
lub w rozwi¹zaniu ustawowym.

***
21 stycznia (Warszawa). W zwo³a-
nym przez premiera "Bia³ym szczy-
cie" wziêli udzia³ przedstawiciele
zwi¹zków zawodowych, pracodaw-
ców, urzêdów marsza³kowskich, or-
ganizacji pacjentów. Prezydenta re-
prezentowa³a Anna Fotyga, szefo-
wa Kancelarii Prezydenta. - Konflik-
ty p³acowe w s³u¿bie zdrowia spo-
wodowa³y chaos, który siêgn¹³ ze-
nitu. Sytuacja zagra¿a bezpieczeñ-
stwu pacjentów. W sytuacji, kiedy
szpitale siê zad³u¿aj¹, rz¹d nie mo¿e
umywaæ r¹k - powiedzia³a podczas
spotkania Maria Ochman, szefo-
wa "Solidarnoœci" s³u¿by zdrowia.
Janusz Œniadek przypomnia³, ¿e
"Solidarnoœæ" domaga siê systemo-
wego uregulowania wynagrodzeñ
pracowników ochrony zdrowia po-
przez ustawê lub ponadzak³adowy
uk³ad zbiorowy pracy. - Rz¹d nie
wywi¹¿e siê ze swoich obowi¹zków
bez standaryzacji równie¿ warun-
ków pracy - powiedzia³ Œniadek.
Przewodnicz¹cy "S" wyrazi³ rów-
nie¿ w¹tpliwoœci zwi¹zane z propo-
zycjami wspó³p³acenia za us³ugi me-
dyczne. - Nie mo¿na mówiæ o kon-
kurencji w ochronie zdrowia, jeœli
ogromna grupa fa³szywie samoza-
trudnionych p³aci najni¿sze mo¿li-
we sk³adki na ochronê zdrowia.

***
22 stycznia (Ornontowice). Górni-
cy prowadz¹cy w kopalni "Budryk"
od 37 dni strajk okupacyjny na tle
p³acowym chc¹ wznowienia roz-
mów. Wys³ali w tej sprawie pisma
do wojewody œl¹skiego i zarz¹du Ja-
strzêbskiej Spó³ki Wêglowej (JSW).
We wtorek w kopalni trwa³ pod-
ziemny protest i g³odówka. Górni-
cy okupowali równie¿ zak³ad na po-
wierzchni. Protestuj¹cy zwrócili siê
do wojewody "o misjê dobrej woli"
zorganizowania kolejnych rozmów
w Œl¹skim Urzêdzie Wojewódzkim.
Zwi¹zkowcy otrzymali od wojewo-
dy odpowiedŸ, który zaproponowa³
jednak, by rozmowy odby³y siê w
œrodê w siedzibie JSW.
W pi¹tek 18 stycznia konfliktem
zajmowa³a siê Wojewódzka Komi-
sja Dialogu Spo³ecznego. 11-go-
dzinne rozmowy nie doprowadzi³y
do pomyœlnego fina³u. - Uczciwe,
zbli¿one do oczekiwañ górników i
wyczerpuj¹ce mo¿liwoœci zarz¹du
JSW propozycje nie zosta³y zaak-
ceptowane przez przedstawicieli
strajkuj¹cych górników - podsumo-
wa³ negocjacje wojewoda œl¹ski
Zygmunt £ukaszczyk.
Tymczasem dyrekcja "Budryka"
zwróci³a siê z proœb¹ do wszystkich
niestrajkuj¹cych pracowników prze-
bywaj¹cych na wymuszonych sytu-
acj¹ urlopach wypoczynkowych i
zwolnieniach lekarskich (oko³o 1,2
tys. osób) o pisemne poparcie tych
propozycji zarz¹du. Do wtorku pod
projektem podpisa³o siê ju¿ kilkuset
pracowników kopalni.

Grabowska, przewodnicz¹ca "S"
Ochrony Zdrowia w Zawierciu. - Nie
wolno dopuœciæ do sytuacji, jaka ma
miejsce w niektórych placówkach, ¿e
lekarze otrzymali wysokie podwy¿-
ki, a pozosta³ych pracowników prze-
konuje siê, ¿e dla nich ju¿ nie ma pie-
niêdzy. Takie dzielenie za³ogi nie
rozwi¹zuje ¿adnego problemu, a jest
tylko Ÿród³em dodatkowych konflik-
tów.

Takie same postulaty p³acowe
"Solidarnoœæ" zg³osi³a równie¿ dy-
rekcji Zak³adu Lecznictwa Ambula-
toryjnego w Zawierciu.

- Nie mo¿na ograniczaæ proble-
mów ochrony zdrowia tylko do szpi-
tali. Lekarze czy pielêgniarki z przy-
chodni maj¹ takie samo prawo do
godnych zarobków jak personel szpi-
tali - dodaje Ma³gorzata Benc, sze-
fowa Biura Terenowego Œl¹sko-D¹-
browskiej "S" w Zawierciu.

Zwi¹zkow¹ walkê o wy¿sze p³a-
ce pracownicy zawierciañskiego
ZLA poparli w najskuteczniejszy
sposób - wstêpuj¹c w szeregi "Soli-
darnoœci". W ci¹gu kilku dni liczba
cz³onków naszego zwi¹zku wzros³a
tam z 37 do ponad 70!

***
Nie maleje aktywnoœæ zawierciañ-

skich pe³nomocników programu
"Grosik" - Janusza Nowaka i An-
drzeja Baja - którzy co tydzieñ re-
gularnie przynosz¹ co najmniej dwie
nowe umowy podpisane z kolejny-
mi placówkami handlowymi. Wœród
punktów daj¹cych upusty posiada-
czom kart "Grosik" s¹ na terenie Za-
wiercia i okolic nie tylko sklepy spo-
¿ywcze, ale równie¿ stacje benzyno-
we i... jubiler.

- Rosn¹ca liczba placówek hono-
ruj¹cych zwi¹zkowe karty rabatowe
oznacza wiêksze oszczêdnoœci dla
korzystaj¹cych z nich osób - mówi
Ma³gorzata Benc, szefowa zawier-
ciañskiego Biura Terenowego Œl¹-
sko-D¹browskiej "Solidarnoœci". -
Coraz wiêcej osób przekonuje siê, ¿e
suma rabatów w ci¹gu miesi¹ca jest
znacznie wy¿sza od zwi¹zkowej
sk³adki.

A zaoszczêdzenie paru z³otych dla
wielu osób jest motywacj¹ aby wst¹-
piæ w zwi¹zkowe szeregi. Gdy w Pi-
licy sporo sklepów zaczê³o honoro-
waæ karty "Grosik" to w s¹siedniej
Wierbce liczebnoœæ komisji zak³ado-
wej "S" Ospel wzros³a o 40 osób.

(zaw)



Zwróæ uwagê 3Nr 4  (639) • 23 stycznia 2008 r.

Wa¿ne adresy email:
Zarz¹d Regionu Œl¹sko-D¹browskiego: region@solidarnosc-kat.pl
Biuro Przewodnicz¹cego: p.duda@solidarnosc-kat.pl
Prezydium ZR: prezydium@solidarnosc-kat.pl

Biuro Ekonomiczno-Prawne: prawne@solidarnosc-kat.pl;
Biuro ds. Rozwoju i Szkoleñ Zwi¹zkowych oraz Wspó³pracy Zagra-
nicznej:
Biuro Szkoleñ i Zagraniczne: zagraniczne@solidarnosc-kat.pl
Rozwój Zwi¹zku: organizator@solidarnosc-kat.pl
Biuro ds. Ewidencji Zwi¹zkowej: ewidencja@solidarnosc-kat.pl
Regionalna Komisja Rewizyjna: rewizyjna@solidarnosc-kat.pl

Biuro Informacyjno-Wydawnicze: prasowe@solidarnosc-kat.pl
Tygodnik Œl¹sko-D¹browski: tygodnik@solidarnosc-kat.pl

Biura Terenowe ZR:
Bytom: bytom@solidarnosc-kat.pl
Gliwice: gliwice@solidarnosc-kat.pl
Jastrzêbie Zdrój: jastrzebiezdroj@solidarnosc-kat.pl
Jaworzno: jaworzno@solidarnosc-kat.pl
Katowice: katowice@solidarnosc-kat.pl
Pszczyna: pszczyna@solidarnosc-kat.pl
Rybnik: rybnik@solidarnosc-kat.pl
Sosnowiec: sosnowiec@solidarnosc-kat.pl
Tarnowskie Góry: tarnowskiegory@solidarnosc-kat.pl
Tychy: tychy@solidarnosc-kat.pl
Zabrze: zabrze@solidarnosc-kat.pl
Zawiercie: zawiercie@solidarnosc-kat.pl

Fundacja na Rzecz Zdrowia Dzieci i M³odzie¿y Regionu Œl¹sko-D¹-
browskiego im. Grzegorza Kolosy: fundacja_dzieci@poczta.onet.pl

Dzia³aj¹ca od kilku lat strona
internetowa Œl¹sko-D¹brow-
skiej „Solidarnoœci” stale siê
rozbudowuje. Jest coraz wa¿-
niejszym Ÿród³em informacji
i wiedzy dla cz³onków nasze-
go Zwi¹zku.

Rozkwit internetu w ostatnich la-
tach nie móg³ zostaæ przez nasz re-
gion niezauwa¿ony. Pierwsza witry-
na Œl¹sko-D¹browskiej "Solidarno-
œci" powsta³a w 2001 roku. Pocz¹t-
kowo dzia³a³a pod adresem
www.republika.pl/solidarnosckato-
wice zawiera³a tylko najwa¿niejsze
informacje i podstawowe dane te-
leadresowe. Dalej jest aktywna ale
s³u¿y tylko do przekierowania na
stronê www.solidarnosc-kat.pl. Bo
to tam od ponad 3 lat ulokowana
zosta³a nasza witryna. Dziêki wiêk-
szej iloœci miejsca na serwerze i
³atwiejszej mo¿liwoœci aktualizacji
nasza strona czêsto siê zmienia i
reaguje na bie¿¹ce wydarzenia.

Oprócz œwie¿ych informacji
mo¿na tam jednak znaleŸæ i inne
wa¿ne i ciekawe materia³y.

Dokumenty do pobrania
Tu do œci¹gniêcia s¹ wszystkie

potrzebne komisjom zak³adowym
druki i dokumenty. Dla organiza-
cji przeprowadzaj¹cych wybory
bêd¹ to wzory ankiet, protoko³ów
i porz¹dku obrad. Dla skarbników
- za³¹cznik do sprawozdania finan-
sowego, bilans, rachunek wyni-
ków, analiza sk³adek cz³onkow-
skich oraz wniosek ws. przekazy-
wania sk³adki zwi¹zkowej na ra-
chunki bankowe.

Szkolenia
Wykaz szkoleñ na bie¿¹ce pó³-

rocze wraz ze zg³oszeniem kandy-
data na szkolenie. To do zapozna-
nia równie¿ siê opinia Pañstwowej
Inspekcji Pracy na temat oddele-
gowania zwi¹zkowców na szkole-
nia.

WWWarto zajrzeæ
Femanet Kit

Wszystko to, co kobieta sukce-
su powinna wiedzieæ. Elektronicz-
na wersja znakomitego poradnika

przygotowanego przez Agnieszkê
Lenartowicz-£ysik z Biura Szko-
leñ.

Upowszechnienie norm
prawa…

Materia³y w wersji elektronicz-
nej z konferencji i szkoleñ antydy-
skryminacyjnych prowadzonych
przez pracowników Biura Szkoleñ.

Wszystko co ka¿dy ze zwi¹zkow-
ców chc¹cych walczyæ z mobbin-
giem i dyskryminacja wiedzieæ
powinien.

Kopalnia Wujek
Podstrona poœwiêcona kopalni

Wujek i poleg³ym tam górnikom.
Obszerne archiwum zdjêæ, zarów-
no tych z 1981 roku, jak i z póŸ-
niejszych obchodów oraz proce-

Wa¿ne i ciekawe linki:
Prezydent RP - www.prezydent.pl
Sejm RP - www.sejm.gov.pl
Senat RP - www.senat.gov.pl
Rz¹d RP - www.kprm.gov.pl
Instytut Pamiêci Narodowej - www.ipn.gov.pl
Rzecznik Praw Obywatelskich www.brpo.gov.pl
Œl¹ski Urz¹d Wojewódzki www.katowice.uw.gov.pl
Województwo Œl¹skie www.silesia-region.pl
Komisja Krajowa NSZZ "Solidarnoœæ" - www.solidarnosc.org.pl
Miêdzynarodowa Organizacja Pracy - www.mop.pl
Pañstwowa Inspekcja Pracy - www.pip.gov.pl
Wszystko o stanie wojennym - www.13grudnia81.pl
Wszystko o prawie pracy - http://prawo-pracy.pl
 Profesjonalny serwis o bhp - www.bhp.org.pl
Przystêpny serwis o bhp - www.bhp.com.pl
Wszystko o mobbingu - www.mobbing.most.org.pl i www.mobbing.pl
Centralny Instytut Ochrony Pracy -  www.ciop.waw.pl
Internet dla niepe³nosprawnych - www.idn.org.pl
Fundacja Promocji Solidarnoœci - www.fpsol.org.pl
Fundacja Centrum Solidarnoœci - www.fcs.org.pl
Fundacja im. Grzegorza Kolosy - www.fundacja-kolosy.org.pl
Encyklopedia Solidarnoœci - www.encyklopedia-solidarnosci.pl
Encyklopedia Wikipedia - http://pl.wikipedia.org

sów. Informacje o budowanej ma-
kiecie i planach powstania mini-
muzeum. Wszystkie informacje o
zesz³orocznych obchodach , a tak-
¿e o uroczystoœciach 25. rocznicy
pacyfikacji.

Polska Przyjazna
Pracownikom

Link do strony o najnowszej
kampanii Komisji Krajowej NSZZ
"Solidarnoœæ".

Relacje audio i wideo
Do pos³uchania ciekawe wywia-

dy i relacje ze spotkañ. Do obej-
rzenia fragmenty koncertu "Lom-
bard - w ho³dzie Solidarnoœci".

Grosik
Link do strony www.solkarta.pl,

a tam wszystko, co trzeba wiedzieæ
o naszym zwi¹zkowym programie
rabatowym.

www.solidarnosc-kat.pl
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El¿bieta Susek, przewodnicz¹-
ca „Solidarnoœci” w Starostwie
Powiatowym w Tarnowskich
Górach, zosta³a przez s¹d przy-
wrócona do pracy na stanowi-
sku naczelnika Wydzia³u Edu-
kacji i Kultury Fizycznej. Za
czas pozostawania bez pracy
dostanie te¿ 50 tys. z³.

 El¿bieta Susek pracowa³a w Cen-
trum Edukacji Ekonomiczno-Han-

dlowej (CEEH) w Tarnowskich Gó-
rach. Od wielu lat jest cz³onkiem
NSZZ "S". Z cz³onkostwa w zwi¹z-
ku nie zrezygnowa³a, gdy objê³a funk-
cjê naczelnika WEiKF w starostwie.
Poniewa¿ w tym urzêdzie nie funk-
cjonowa³a ¿adna organizacja zwi¹z-
kowa, a byli tam zatrudnieni cz³on-
kowie oœwiatowej "S", podjêto decy-
zjê o utworzeniu zwi¹zku, który osta-
tecznie powsta³ 24 stycznia 2007 r.
Przewodnicz¹c¹ "Solidarnoœci" zosta-
³a w³aœnie pani El¿bieta.

Zwolnienie bezprawne
Wtedy te¿ starosta tarnogórski Jó-

zef Korpak podj¹³ szereg dzia³añ
utrudniaj¹cych przewodnicz¹cej wy-
konywanie obowi¹zków s³u¿bowych
i dyskryminuj¹cych j¹ jako pracow-
nika. Postawi³ jej zarzut, ¿e utworze-
nie "S" mia³o na celu wy³¹cznie
ochronê pani naczelnik przed zwol-
nieniem z pracy. Ostatecznie - w
kwietniu 2007 r. - zwolni³ j¹ dyscy-
plinarnie na mocy art. 18 ustawy o
samorz¹dzie powiatowym. Jako po-
wód zwolnienia poda³ równoczesne
pe³nienie przez pani¹ El¿bietê funk-
cji dyrektora CEEH oraz naczelnika
WEiKF. Tymczasem z CEEH El¿bie-
ta Susek by³a bezp³atnie urlopowana.
Starosta wycofa³ ten urlop, tworz¹c
tym samym konflikt interesów. Jed-
nak jak uzna³ s¹d, wspomniana wy-
¿ej ustawa nie zezwala³a staroœcie na
tak¹ decyzjê

Ponadto, s¹d pracy w uzasadnieniu
wyroku zwróci³ uwagê m.in. na ra¿¹-
ce naruszenie prawa pracy przez sta-
rostê, ra¿¹ce naruszenie ustawy o
zwi¹zkach zawodowych, dyskrymi-
nowanie pracownika, nierówne trak-
towanie, tworzenie atmosfery strachu
w miejscu pracy, ra¿¹ce naruszenie

zasad wspó³¿ycia spo³ecznego, nie-
s³uszne przypisywanie pracowniko-
wi winy bez przedstawienia jakich-
kolwiek dowodów. - ̄ enuj¹cy by³ akt
rozpaczy starosty, który na zakoñcze-
nie procesu prosi³ "o ka¿dy wyrok,
byle tylko nie o przywrócenie do pra-
cy pani Susek - komentuje Barbara
Panczocha,  przewodnicz¹ca "S"
Oœwiaty Ziemi Tarnogórskiej i pe³-
nomocnik El¿biety Susek.

Odzkodowanie
za mobbing

S¹d uzna³ m.in., ¿e nie
jest prawd¹, ¿e pani Su-
sek utworzy³a "S" w celu
ochrony swojej osoby, bo
od wielu lat jest dzia³a-
czem zwi¹zkowym, a na
temat utworzenia zwi¹z-
ku zawodowego w staro-
stwie mówi³o siê od 2 lat,
co potwierdzili œwiadko-
wie. "Nie mo¿na stawiaæ
zarzutu, ¿e ktoœ tworzy
zwi¹zek w zak³adzie
pracy, poniewa¿ kto ma
broniæ pracownika, jak
nie zwi¹zek zawodowy
przed bezprawnymi
dzia³aniami pracodaw-
cy?" - napisano w uza-
sadnieniu wyroku.

- Zamierzam wróciæ do
pracy na stanowisku na-

czelnika. Nie wykluczam te¿ wyst¹-
pienia o odszkodowanie - zapowiada
El¿bieta Susek.

Beata Gajdziszewska

5-procentowe podwy¿ki
p³ac dla ratowników medycz-
nych i rehabilitantów Szpitala
Specjalistycznego w D¹bro-
wie Górniczej obowi¹zywaæ
bêd¹ od 1 lutego, natomiast
pracownicy diagnostyki labo-
ratoryjnej otrzymaj¹ podwy¿-
ki w tej samej wysokoœci od 1
marca.

Takie porozumienie z dyrekcj¹
placówki podpisali przedstawicie-
le szpitalnej "Solidarnoœci" podczas
prowadzonych negocjacji w ramach
sporu zbiorowego. Zwi¹zkowcom
nie uda³o siê jednak porozumieæ z
pracodawc¹ w sprawie wysokoœci
podwy¿ek wynagrodzeñ dla pielê-
gniarek i pozosta³ych grup zawodo-
wych.

- Dyrekcja zadeklarowa³a, ¿e po
zatwierdzeniu planu rzeczowo-fi-
nansowego szpitala przyst¹pi do
kolejnych negocjacji p³acowych,
które planowane s¹ na koniec mar-
ca - informuje przewodnicz¹ca "S"
w d¹browskim szpitalu El¿bieta
¯uchowicz.  - Pozytywnym sygna-
³em jest otwarcie siê dyrekcji na roz-

2008 rok mo¿e siê okazaæ ka-
tastrofalny dla ratownictwa
medycznego - alarmuj¹ zwi¹z-
kowcy „Solidarnoœci” i przed-
stawiciele Zwi¹zku Pracodaw-
ców po niedawnym spotkaniu
z odpowiedzialnym w resorcie
zdrowia za ratownictwo me-
dyczne wiceministrem An-
drzejem W³odarczykiem.

W trakcie spotkania w Minister-
stwie Zdrowia strona spo³eczna i
pracodawcy zamierzali postulowaæ
o zwiêkszenie œrodków finanso-
wych na ratownictwo medyczne,
podpisanie porozumienia trójstron-
nego w sprawie podwy¿ek wyna-
grodzeñ w ci¹gu dwóch najbli¿-
szych lat dla pracowników ratow-
nictwa medycznego do 2,5 œredniej
krajowej oraz o powo³anie przy
Ministerstwie Zdrowia zespo³u ds.
ratownictwa medycznego, na fo-
rum którego rozwi¹zywane by³y-
by problemy sektora.

- Nie wyszliœmy z tego spotkania
zadowoleni. Uda³o nam siê przefor-
sowaæ tylko ten ostatni postulat -
mówi przewodnicz¹cy Sekcji Kra-
jowej Pogotowia Ratunkowego
NSZZ "S" Jacek Szarek. - Ten ze-
spó³ powo³any zostanie zarz¹dze-
niem ministra zdrowia i bêdzie sta-
nowi³ cia³o doradcze. 25 stycznia
wybierzemy wraz pracodawcami
jego sk³ad. Zale¿y nam, by jak naj-
szybciej rozpocz¹³ pracê.

Zwi¹zkowcy z zaniepokojeniem
przyjêli informacje, ¿e resort zdro-

wia zamierza doprowadziæ do ca³-
kowitej zmiany Ustawy o Pañstwo-
wym Ratownictwie Medycznym.

Zamys³em jest, by szpitalne od-
dzia³y ratownictwa medycznego
zosta³y po³¹czone z pogotowiami
ratunkowymi i tworzy³y jednostki
w³¹czone w struktury szpitali. Zda-
niem strony zwi¹zkowej oraz pra-
codawców, takie dzia³ania ca³ko-
wicie zburz¹ system ratownictwa
medycznego, chocia¿by ze wzglê-
du na aktualn¹ sytuacjê finansow¹
szpitali.

W trakcie spotkania okaza³o siê,
¿e minister W³odarczyk odsuwa na
dalszy plan problem podwy¿ek
p³ac w ratownictwie medycznym .

- Ratownictwo medyczne jest w
ca³oœci finansowane z bud¿etu pañ-
stwa i dlatego nie mamy tak du¿e-

go pola manewru, jak pracownicy
szpitali. W tych placówkach fun-
dusze mog¹ byæ bardziej elastycz-

ne, jak równie¿ sami zatrudnieni
mog¹ wymóc podwy¿ki na praco-
dawcy - mówi Jacek Szarek. - Na-
tomiast my, aby otrzymaæ dodat-
kowe pieni¹dze, musielibyœmy zor-
ganizowaæ protest przed Minister-
stwem Skarbu lub Finansów. Nie
chcemy wchodziæ w tak ostr¹ ba-
taliê z rz¹dem, bo zdajemy sobie
sprawê, jaka odpowiedzialnoœæ
spoczywa na barkach ratowników
medycznych. Chcemy rozmawiaæ,
a jeœli rozmowy nie przynios¹ skut-
ku, to nie wykluczamy og³oszenia
pogotowia strajkowego w pogoto-
wiu ratunkowym.

Beata Gajdziszewska

Pogotowie strajkowe

w pogotowiu ratunkowym?

Najwa¿niejszym wydarze-
niem w 2008 roku bêdzie wy-
wi¹zywanie siê obecnej koali-
cji z przedwyborczych obiet-
nic.

Tak przynajmniej uwa¿a 31 proc.
uczestnicz¹cych w naszej sondzie
internetowej. Co czwarty internau-
ta za najwa¿niejsze ocenia dalsze

mowy, ale do koñca nie jesteœmy
usatysfakcjonowani dzisiejszymi
ustaleniami. Musieliœmy jednak
wzi¹æ pod uwagê brak rozwi¹zañ
systemowych oraz fakt, ¿e œrodki na
podwy¿ki generowane s¹ z bie¿¹-
cej dzia³alnoœci szpitala. St¹d nasza
decyzja o podpisaniu porozumienia.

W ub. tygodniu "S" przeprowa-
dzi³a w szpitalu referendum straj-
kowe, w którym 94 proc. g³osuj¹-
cych opowiedzia³o siê za protestem.
By³a to reakcja na zawarte 19 i 20
grudnia porozumienia p³acowe w
szpitalu. Pierwsze pomiêdzy Zwi¹z-
kiem Zawodowym Pielêgniarek i
Po³o¿nych a dyrekcj¹ zak³ada 7-
procentowy wzrost wynagrodzeñ
dla pielêgniarek o 2008 roku. Na-
tomiast porozumienie zawarte przez
pracodawcê wy³¹cznie z lekarzami
przyznaje tej grupie zawodowej pra-
wie 100-procentowy wzrost p³ac.
Takim niesprawiedliwym podwy¿-
kom zdecydowanie przeciwstawili
siê zwi¹zkowcy "S".

W tej chwili forma prowadzone-
go przez szpitaln¹ "S" protestu spro-
wadza siê do oflagowania placów-
ki.                  Beata Gajdziszewska

Pracownicy pogotowia nie wykluczaj¹ og³oszenia

pogotowia strajkowego

Przewodnicz¹ca

przywrócona do pracy!

El¿bieta Susek rozwa¿a

wyst¹pienie z pozwem

o odszkodowanie za mobbing

Kolejne negocjacje

w marcu

Czekamy na

realizacjê obietnic
pozytywne zmiany na rynku pra-
cy. Uczestnicy g³osowania doce-
niaj¹ te¿ znaczenie Olimpiady w
Pekinie i fina³ów Euro 2008. Za
najmniej istotne uznano wybory
prezydenckie w Rosji i USA.

W kolejnej sondzie na stronie
www.solidarnosc-kat.pl pytamy o
ewentualne zmiany w ustawie o
zwi¹zkach zawodowych.

Najwa¿niejszym wydarzeniem

w 2008 roku bêdzie:
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Napiêta sytuacja w spó³kach gru-
py Fiat Auto Poland. „Solidar-
noœæ” w koncernie zachêca za-
³ogê do podjêcia w sobotê straj-
ku w³oskiego.

W firmie wci¹¿ trwa kontrola Pañ-
stwowej Agencji Pracy. Inspektorzy ba-

daj¹, czy zarz¹d utrudnia prowadzenie
negocjacji. Od zakoñczenia kontroli
zwi¹zkowcy uzale¿niaj¹ datê zorganizo-
wania referendum strajkowego i strajku.

- Póki co mobilizujemy za³ogê - mówi
szefowa "S" w koncernie Wanda Stró-
¿yk. - Ka¿dy z pracowników, który po-
piera nasze stanowisko, nosi niebiesk¹
wst¹¿kê. Jest zainteresowanie tak¹ form¹
manifestacji, ludzie siê nie boj¹. Zachê-
camy te¿ pracowników do podjêcia straj-

Bogdan Biœ bêdzie ³¹czy³ do-
tychczasow¹ funkcjê sekreta-
rza Zarz¹du Regionu Œl¹sko-
D¹browskiego NSZZ "Soli-
darnoœæ" z funkcj¹ zastêpcy
przewodnicz¹cego. Zdecydo-
wali o tym cz³onkowie Zarz¹-
du Regionu podczas zesz³o-
tygodniowego posiedzenia.

Nowy wiceprzewodnicz¹cy za-
st¹pi³ na tym stanowisku zmar³e-
go przed kilkoma miesi¹cami wi-
ceprzewodnicz¹cego W³adys³awa
Molêckiego. Bogdan Biœ "S" jest
cz³onkiem "S" od 1980 roku. Przez
dwie kadencje szefowa³ zwi¹zko-
wi w Zak³adzie Górniczym "Sobie-
ski". W lipcu 2006 roku zosta³ se-
kretarzem Zarz¹du Regionu. Zaj-
muje siê m.in. interwencjami zwi¹z-
kowymi. Ma 45 lat. Razem z ¿on¹
Ann¹ wychowuj¹ 19-letni¹ córkê
Jadwigê, 17-letniego Wojtka i 13-
letni¹ Kasiê. Lubi dobr¹ ksi¹¿kê,
amatorsko gra w pi³kê no¿n¹. Koñ-
czy studia in¿ynierskie na krakow-
skiej AGH. Jak zapowiada, nowym
obowi¹zkom poœwiêci siê z pe³nym
zaanga¿owaniem. Wywiad z no-
wym wiceprzewodnicz¹cym zamie-
œcimy w kolejnym TŒD.

Na zaproszenie przewodnicz¹ce-
go Piotra Dudy w obradach ZR
uczestniczy³ wojewoda œl¹ski.
Zygmunt £ukaszczyk przyzna³,
¿e pocz¹tek roku, ze wzglêdu na
sytuacjê spo³eczn¹, nie mo¿e na-
pawaæ optymizmem. Przypomnia³
negocjacje prowadzone przed kil-
koma tygodniami pomiêdzy stron¹

Wojewoda i nowy

wiceprzewodnicz¹cy
ku w³oskiego, by w sobotê powstrzymy-
wali siê od pracy w nadgodzinach.

"Solidarnoœæ" chce te¿, by w zakoñ-
czeniu sporu pomóg³ mediator. Nie zga-
dza siê na to zarz¹d. - Powiedziano nam,
¿e mediacja nie jest potrzebna, bo nie ma
sporu. Jeœli tak, to dlaczego nie chce roz-
mawiaæ na temat podwy¿ek? - pyta Stró-

¿yk.
Konflikt p³acowy w Fiacie

trwa od listopada ubieg³ego
roku. Wanda Stró¿yk podkre-
œla, ¿e pracodawca przede
wszystkim skupi³ siê rozmo-
wach dotycz¹cych wprowa-
dzenia 18- i 20-zmianowego
systemu pracy, któremu za-
³oga by³a przeciwna. W grud-
niu 6 central zwi¹zkowych
podpisa³o z zarz¹dem poro-
zumienie przyznaj¹ce pra-
cownikom œrednio 310 z³
podwy¿ki oraz premiê, a pra-
codawca wycofa³ siê - przy-

najmniej na razie - z wprowadzenia no-
wego systemu pracy. "Solidarnoœæ" nie
podpisa³a tego porozumienia. Zwi¹zek
domaga siê kontynuacji negocjacji p³a-
cowych, utrzymuj¹c wczeœniejsze ¿¹da-
nia. Najwa¿niejsze z nich to: 1000 z³ pod-
wy¿ki, nieutrudnianie prowadzenia dzia-
³alnoœci zwi¹zkowej i wycofanie siê za-
rz¹du z eksmisji komisji zak³adowej z
zajmowanego pomieszczenia.

wg

Strajk w³oski

i niebieskie wst¹¿ki

Stanowisko
Zarz¹du Regionu

Œl¹sko-D¹browskiego
 NSZZ „Solidarnoœæ"”
Zarz¹d Regionu Œl¹sko-D¹-

browskiego NSZZ "Solidar-
noœæ" odnosz¹c siê do aktualnej
sytuacji s³u¿bie zdrowia i ratow-
nictwie medycznym wyra¿a
oburzenie i stanowczo sprzeci-
wia siê decyzjom tych praco-
dawców, którzy przyznaj¹
znaczne podwy¿ki wynagro-
dzeñ tylko wybranym grupom
zawodowym.

Stoimy na stanowisku, ¿e pra-
codawcy winni w porozumie-
niach p³acowych uwzglêdniaæ
wszystkich pracowników, bo-
wiem ka¿dy z nich jest niezbêd-
ny do prawid³owego funkcjono-
wania placówek ochrony zdro-
wia i ratownictwa medycznego.

Obecna sytuacja budzi nieza-
dowolenie, wprowadza chaos i
poró¿nia pracowników.

Zarz¹d Regionu Œl¹sko-D¹-
browskiego NSZZ "Solidar-
noœæ" oczekuje podjêcia natych-
miastowych dzia³añ zmierzaj¹-
cych do racjonalnego podzia³u
œrodków finansowych przezna-
czonych na p³ace we wszystkich
zak³adach opieki zdrowotnej i
ratownictwie medycznym.

 Coraz wiêkszy pop³och panuje
na œwiatowych gie³dach. Na war-
szawskiej te¿. Takiego zamiesza-
nia nie by³o od drugiej wojny
œwiatowej. Na razie trac¹ akcjo-
nariusze i gracze gie³dowi, ale
mo¿e siê okazaæ, ¿e stracimy
wszyscy.

Globalna gospodarka, czy siê to nam
podoba, czy nie, dzia³a jak system na-
czyñ po³¹czonych. Jeœli w gospodarce
Stanów Zjednoczonych pojawiaj¹ siê
oznaki recesji i paniki na gie³dzie Wall
Street - musz¹ skutki ponosiæ wszyst-
kie kraje i wszystkie dziedziny gospo-

darcze. Jak do-
tychczas naj-
wiêksze straty
ponosz¹ akcjo-
nariusze i gra-
cze gie³dowi.

W Polsce na warszawskiej gie³dzie w
ostatnich dniach miliardowe kwoty wy-
ciek³y z firm najwiêkszych krajowych
biznesmenów. Jednak ich straty nie sta-
nowi¹ zagro¿enia dla polskiej gospo-
darki, taki potentat gie³dowy jak Leszek
Czarnecki (Getin Bank), mówi dzien-
nikarzom,  ¿e straci³ jedynie wirtualne
pieni¹dze. Sk¹d wiêc taka panika?

Traci realna gospodarka
Wiadomo, ¿e praprzyczyn¹ obecne-

go pop³ochu na œwiatowych gie³dach
jest kryzys na amerykañskim rynku kre-
dytów hipotecznych. Te kredyty udzie-
lane bardzo szeroko ju¿ od lat 90. po
podwy¿kach stóp procentowych przez

bank centralny USA dla wielu amery-
kañskich kredytobiorców okaza³y siê
nie do sp³acenia. Bank centralny pod-
wy¿szaj¹c stopy procentowe chroni³ go-
spodarkê Stanów przed inflacj¹ (i to siê
udawa³o) oraz przed szybkim s³abniê-
ciem dolara (to siê natomiast nie uda-
³o). Ale jednoczeœnie podro¿enie kre-
dytu okaza³o siê dodatkowym, bardzo
bolesnym ciosem dla gospodarki, bo
masowo niesp³acane kredyty spowodo-
wa³y gigantyczne straty banków w
USA, tym bardziej, ¿e nieruchomoœci
przejêtych od niewyp³acalnych d³u¿ni-
ków nikt nie chcia³ kupowaæ. To spo-
wodowa³o gwa³towny spadek cen nie-
ruchomoœci i za³amanie tego rynku.
Banki ponios³y kolejne straty, ocenia-
ne na astronomiczn¹ kwotê 500 mld do-
larów, co spowodowa³o i utrwali³o spad-
ki na gie³dach. W tej sytuacji jak do-
tychczas niewiele pomaga kolejne ob-
ni¿anie stóp procentowych przez bank
centralny USA. Coraz wyraŸniejsze s¹
objawy krachu gie³dowego - w USA,
w Chinach i Japonii, a tak¿e w Europie.
Na przyczyny ekonomiczne nak³ada siê
psychologia. Gracze w panice wyco-
fuj¹ siê z gie³d pozbywaj¹ siê za wszelk¹
cenê akcji w obawie, ¿e stan¹ siê zupe³-
nie bezwartoœciowe. Co gorsza - biz-
nes przesta³ wierzyæ w plan ratunkowy
zaproponowany przez prezydenta Bu-
sha dla uzdrowienia gospodarki USA.
Chodzi nie tylko o rynek kredytów  hi-
potecznych i o banki, ale o o¿ywienie
bardzo os³abionej koniunktury. Nie naj-
lepsze s¹ opublikowane dotychczas
wyniki finansowe czo³owych amery-

kañskich firm i instytucji, jak Bank of
America.

Z³e nastroje w Europie
Za³amanie systemu bankowego

mo¿e siê rozpocz¹æ od krajów Unii
Europejskiej. Pojawi³y siê informacje
o wielomiliardowych stratach czo³o-
wych europejskich banków i instytu-
cji, które zaanga¿owa³y siê na amery-
kañskim rynku kredytów hipotecznych.
Powa¿nie ucierpia³a brytyjska firma
Barclays, niemieckie Deutsche Bank i
Commerzbank, a tak¿e filary francu-
skiej gospodarki Socitete Generale i
BNP Paribas. Koncern WestLB poin-
formowa³, ¿e jego starty wynosz¹ oko-
³o 1 mld z³ i zapowiedzia³ zwolnienie 2
tys. pracowników. Bo kolejne negatyw-
ne konsekwencje odbijaj¹ siê na rynku
pracy. W USA w ostatnich miesi¹cach
wbrew prognozom nast¹pi³ minimalny
wzrost liczby miejsc pracy, a i to wy-
³¹cznie dziêki zapotrzebowaniu sekto-
ra publicznego. W sektorze prywatnym
zatrudnienie utraci³o  kilkadziesi¹t ty-
siêcy osób. W Unii Europejskiej na ra-
zie nie grozi wzrost bezrobocia, ale w
Japonii i w Chinach w grudniu miejsc
pracy ubywa³o.

Co z nasz¹ gospodark¹?
Du¿o gorsze wyniki globalne maj¹

wp³yw na nasz¹ gospodarkê. Widaæ to
przede wszystkim na warszawskiej
Gie³dzie Papierów Wartoœciowych,
gdzie nast¹pi³y spadki najwiêksze od
kilku lat. Spowolnienie gospodarki
œwiatowej te¿ negatywnie wp³ynie na

nasz eksport i produkcjê przemys³ow¹.
Ale w znacznym stopniu ratuje nas
wci¹¿ doœæ du¿e zamkniêcie polskiej
gospodarki wobec œwiata zewnêtrzne-
go. Nasz eksport wynosi tylko 40 proc.
krajowego,  PKB, inaczej ni¿ w Cze-
chach, S³owacji czy na Wêgrzech (do
70 proc. PKB). Na skutek tego koniunk-
tura jest u nas nakrêcana dziêki rosn¹-
cemu popytowi krajowemu, który z
kolei zale¿y od si³y nabywczej spo³e-
czeñstwa. Z tym w ostatnim czasie nie
by³o Ÿle - statystycznie œrednie wyna-
grodzenia wzros³y w 2007 r. o ponad 9
proc. Jest to logiczna konsekwencja i
wysokiego wzrostu gospodarczego, i
akcesji do Unii Europejskiej - zgodnie
z ocenami NSZZ "Solidarnoœæ" musi
nast¹piæ stopniowe wyrównywanie po-
ziomu p³ac do obowi¹zuj¹cych w kra-
jach UE. Ten wzrost, zdaniem niektó-
rych ekonomistów oraz krêgów finan-
sowych, spowodowa³ zwiêkszenie in-
flacji. Twierdz¹ oni, ¿e nacisk na wzrost
p³ac w Polsce spowoduje wzrost cen w
2008 r nawet o 4,5 - 5 proc. Nie obli-
czyli jednak, jaka w tym bêdzie rola
du¿ej podwy¿ki cen energii elektrycz-
nej oraz rosn¹ce ceny ropy, gazu itp. Na-
tomiast pewne jest, ¿e takie opinie wy-
musz¹ kolejne  podwy¿ki stóp procen-
towych. W Polsce zdro¿ej¹ kredyty, tak-
¿e kredyty ju¿ zaci¹gniête - w tym kre-
dyty na mieszkania, czyli hipoteczne.
W którym miejscu przekroczymy gra-
nice naszego w³asnego kryzysu hipo-
tecznego?

Teresa Wójcik

Albo kryzys, albo cud

„S” w Fiacie przygotowuje siê

do strajku ostrzegawczego

zwi¹zkow¹ a zarz¹dem Kompanii
Wêglowej na forum Wojewódzkiej

Komisji Dialogu Spo³ecznego,
wskazuj¹c, ¿e wówczas zwi¹zkow-
cy wykazali siê du¿¹ rozwag¹, a
zarz¹d KW niezwyk³¹ odwag¹.

Zygmunt £ukaszczyk przypo-
mnia³, ¿e w Urzêdzie Wojewódz-

Goœciem obrad ZR by³ wojewoda

Zygmunt £ukaszczyk

kim zwi¹zkowcy trwa akcja prote-
stacyjna. - Je¿eli wojewoda ma siê

zajmowaæ tym, czy flaga
narodowa mo¿e wisieæ
obok sztandaru "S" lub
OPZZ, to szkoda na to
jego czasu. Niech wisz¹
wszystkie. Jest szereg in-
nych wa¿nych spraw,
którym nale¿y poœwiêcaæ
uwagê.

Wojewoda zapozna³
zwi¹zkowców z proble-
mami œl¹skich zak³adów
pracy i poinformowa³ o
wdra¿anej reformie ad-
ministracji pañstwowej i
rz¹dowej w œl¹skim UW.
Wyjaœni³, ¿e czêœæ kom-
petencji wojewody zosta-
nie przekazanych jako
zadania w³asne Urzêdo-
wi Marsza³kowskiemu
oraz gminom.

Podczas obrad oma-
wiano równie¿ sytuacjê
w s³u¿bie zdrowia.

Cz³onkowie ZR przyjêli stanowi-
sko, w którym zaapelowali o rów-
ne traktowanie wszystkich grup za-
wodowych.

Beata Gajdziszewska
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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”

Rozmowa z Jerzym Kowalskim,
naczelnikiem wydzia³u ochrony
pracy w departamencie prawa
pracy Ministerstwa Pracy i Poli-
tyki Spo³ecznej.

- Robert Kozela: Niedawno wesz³o
w ¿ycie rozporz¹dzenie Ministra
Pracy i Polityki Spo³ecznej z 9 paŸ-
dziernika br. zmieniaj¹ce rozporz¹-
dzenie w sprawie szkolenia w dzie-
dzinie bhp. Jaki by³ powód wpro-
wadzenia zmian?

Jerzy Kowalski: W rozporz¹dzeniu w
sprawie szkoleñ z lipca 2004 roku od-
wo³ywaliœmy siê do odrêbnego przepi-
su, przede wszystkim w zakresie wzo-
rów zaœwiadczeñ, dokumentowania
szkoleñ, dopuszczalnych form szkole-
nia i definicji. I ten przepis, czyli rozpo-
rz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie zasad i warunków podno-
szenia kwalifikacji zawodowych i wy-
kszta³cenia ogólnego doros³ych, zosta³
zmieniony przez rozporz¹dzenie Mini-
stra Edukacji i Nauki z 3 lutego 2006 r.
w sprawie uzyskiwania i uzupe³niania
przez osoby doros³e wiedzy ogólnej,
umiejêtnoœci i kwalifikacji zawodo-
wych w formach pozaszkolnych. Zmie-
niony w takim stopniu, ¿e musieliœmy
nowelizowaæ nasze rozporz¹dzenie w
sprawie szkoleñ. Musieliœmy na przy-
k³ad wprowadziæ odrêbn¹ dla szkoleñ
bhp definicjê kursu, bo zgodnie z no-
wym rozporz¹dzeniem resortu eduka-
cji kurs powinien trwaæ nie krócej ni¿
30 godzin, a my ca³kiem niedawno na
wniosek pracodawców skróciliœmy
kursy do 16 godzin.
- Najistotniejsze zmiany, które wpro-

wadzi³a ta nowelizacja…
Przede wszystkim wprowadziliœmy
s³owniczek, którego nie by³o w po-
przednim rozporz¹dzeniu. Znalaz³a siê
w nim definicja kursu, który powinien
trwaæ co najmniej piêtnaœcie godzin lek-
cyjnych. Instrukta¿ powinien mieæ na-
tomiast minimum dwie godziny. By³y
ju¿ pytania, dlaczego dwie, skoro w in-
strukta¿u ogólnym s¹ trzy, ale w instruk-
ta¿u dla pracowników administracyjno-
biurowych s¹ dwie, wiêc daliœmy tê mi-
nimaln¹ liczbê. Wymieniliœmy te¿ jed-
nostki organizacyjne, które mog¹ szko-
liæ w zakresie bhp oraz wprowadzili-
œmy wzór zaœwiadczenia potwierdza-
j¹cego odbycie szkolenia w zakresie
bhp.
- Pojawi³a siê te¿ definicja przygo-

towania dydaktycznego, ale chyba
niedostatecznie jasna, skoro beha-
powcy wci¹¿ pytaj¹, jakie szko³y czy
kursy dydaktyczne musz¹ ukoñ-
czyæ, jeœli chc¹ prowadziæ szkole-
nia bhp.

Nieprawdziwa jest informacja, ¿e po-
trzebne jest jakieœ specjalne przygoto-
wanie dydaktyczne. Nie trzeba mieæ stu-
diów pedagogicznych, ¿eby wyk³adaæ

na szkoleniach bhp. Trzeba mieæ ukoñ-
czone szkolenie w zakresie bhp, w ra-
mach którego by³ poruszony temat no-
woczesnych metod kszta³cenia osób
doros³ych w zakresie bhp. No i trzeba
mieæ odpowiedni¹ wiedzê meryto-
ryczn¹.
- Czyli jaki kurs musia³bym ukoñ-

czyæ, ¿eby móc szkoliæ?
Jeœli chodzi o osoby kieruj¹ce pracow-
nikami, to w ramach szkolenia okreso-
wego maj¹ zajêcia (minimum dwie go-
dziny), podczas których s¹ omawiane
metody uczenia osób doros³ych, formy
szkolenia, zastosowanie œrodków audio-
wizualnych itd. I to wystarczy, ¿eby
mogli szkoliæ zarówno robotników, jak
i inne osoby kieruj¹ce pracownikami.
Natomiast osoba na stanowisku mistrza,
je¿eli ukoñczy szkolenie okresowe z za-
jêciami na temat metod prowadzenia in-
strukta¿u, mo¿e prowadziæ instrukta¿
dla swoich podw³adnych. Mo¿na te¿
oczywiœcie ukoñczyæ kurs dotycz¹cy
prowadzenia instrukta¿u.
- A co z behapowcami? Wci¹¿ przy-

chodz¹ do redakcji pytania typu:
co muszê skoñczyæ, ¿eby móc szko-
liæ?

Wystarczy ukoñczone szkolenie okre-
sowe dla s³u¿by bhp, w którym musi
pojawiæ siê temat dotycz¹cy metodyki
szkoleñ.
- Czyli, mówi¹c inaczej, wystarczy

byæ behapowcem i spe³niaæ wyma-
gania kwalifikacyjne zgodnie z roz-
porz¹dzeniem w sprawie s³u¿by
bhp oraz mieæ aktualne szkolenie
okresowe, ¿eby móc prowadziæ
szkolenia bhp.

Tak. Warto jeszcze dodaæ, ¿e w swoich
zadaniach pracownik s³u¿by bhp ma
wpisane szkolenia wstêpne ogólne. Pra-
codawca mo¿e podj¹æ decyzjê, ¿e bê-
dzie szkoli³ swoich pracowników si³a-
mi w³asnej kadry kierowniczej i s³u¿by
bhp. I wtedy, je¿eli zleca pracowniko-
wi s³u¿by bhp szkolenie okresowe, czy
nawet kierownictwo kursu, musi mu do-
datkowo zap³aciæ. Trafiaj¹ do nas pyta-
nia od pracodawców, czemu wszystkich
szkoleñ nie wpisaliœmy do zakresu obo-
wi¹zków s³u¿by bhp? Po pierwsze, dla-
tego ¿e nie ka¿dy pracownik s³u¿by bhp
nadaje siê do prowadzenia zajêæ. Po dru-
gie, nie mo¿e byæ tak, ¿e jedna osoba
bêdzie prowadzi³a wszystkie tematy, od
toksykologii po udzielanie pierwszej
pomocy. Jeden behapowiec nie mo¿e
znaæ siê na wszystkim.
- Czy, szkol¹c na umowê zlecenia

poza swoj¹ firm¹, behapowiec te¿
nie musi mieæ dodatkowych
uprawnieñ dydaktycznych?

Musi mieæ przygotowanie dydaktycz-
ne, o którym mówi³em wczeœniej. Wy-
starczy, ¿e podpisze umowê z jednostk¹
szkoleniow¹ i przedstawi jej zaœwiad-
czenie o aktualnym szkoleniu okreso-
wym dla s³u¿by bhp, dyplom technika
bhp, dyplom ukoñczenia studiów licen-

cjackich, in¿ynierskich, magisterskich
b¹dŸ podyplomowych z zakresu bhp.
Oczywiœcie, mo¿na dodatkowo staraæ
siê o nieobligatoryjny certyfikat CIOP
dla wyk³adowców lub ukoñczyæ dodat-
kowo kurs pedagogiczny.(…)
- System szkoleñ bhp jest tak pomy-

œlany, ¿e wyzwala aktywnoœæ be-
hapowców, którym chce siê szko-
liæ i umiej¹ to robiæ.

Taki by³ zamiar. Zreszt¹ ju¿ kilkanaœcie
lat temu wprowadziliœmy zmiany, któ-
re mia³y wyzwoliæ aktywnoœæ pracow-
ników s³u¿by bhp: w 1991 roku w ko-
deksie pracy otworzyliœmy mo¿liwoœæ
obs³ugi mniejszych zak³adów w zakre-
sie bhp przez firmy zewnêtrzne lub be-
hapowców na umowach zlecenia. To
rozwi¹zanie siê przyjê³o.
- Jeœli chodzi o system szkolenia pra-

cowników w zakresie bhp, to w jed-
nym miejscu jest na pewno gorzej
ni¿ by³o: po likwidacji szkolenia
podstawowego m³odzi pracowni-
cy s¹ gorzej przygotowani do pra-
cy. System edukacji nie zapewnia
kszta³cenia bhp.

Szkolenie podstawowe funkcjonowa-
³o dlatego, ¿e polski system oœwiaty nie
zapewnia³ m³odzie¿y znajomoœci prze-
pisów i zasad bezpiecznej pracy. Jed-
nak mia³o ono zasadniczy mankament
- obci¹¿a³o pracodawców kosztami i
stwarza³o znaczne trudnoœci organiza-
cyjne. Z tego powodu wprowadziliœmy
do kodeksu pracy obowi¹zek dla mini-
stra edukacji zapewnienia tematyki bhp
na wszystkich poziomach kszta³cenia
(od podstawówki do szko³y wy¿szej).
Wniosek o likwidacjê szkolenia pod-
stawowego wp³yn¹³ do nas od g³ówne-
go inspektora pracy w 2000 roku. Przez
piêæ lat prowadziliœmy z ministrem edu-
kacji korespondencjê w tej sprawie. W
koñcu uzyskaliœmy zapewnienie, ¿e w
2005 roku absolwenci szkó³ ponadgim-
nazjalnych bêd¹ posiadaæ wiedzê i
umiejêtnoœci w zakresie szkolenia pod-
stawowego. Nie mieliœmy ju¿ wtedy
podstaw do utrzymywania tego szko-
lenia.
- Ale szko³y nie zapewniaj¹ absol-

wentom odpowiedniej wiedzy z za-
kresu bhp. Zwraca³a na to uwagê
miêdzy innymi Rada Ochrony
Pracy.

My te¿ otrzymujemy wiele takich sy-
gna³ów. W zwi¹zku z tym co roku w
przygotowywanej przez resort pracy, a
przyjmowanej przez Radê Ministrów,
ocenie warunków pracy w Polsce po-
wtarzamy wniosek, ¿e MEN powinien
spowodowaæ pe³ne wdro¿enie obo-
wi¹zku wynikaj¹cego z artyku³u 231
paragraf 2 kodeksu pracy, dotycz¹cego
uwzglêdnienia problematyki bhp oraz
ergonomii w szkolnych programach na-
uczania na wszystkich poziomach edu-
kacji. I do skutku bêdziemy pytaæ re-
sort edukacji o efekty.
- Dziêkujê za rozmowê.

Ka¿dy (prawie) mo¿e szkoliæ
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Czym jest telepraca i jakie
przepisy prawne j¹ reguluj¹?
Co to jest job-sharnig? W jaki
sposób wesprzeæ kobietê zaj-
muj¹c¹ siê wychowaniem
dziecka? To najwa¿niejsze py-
tania, na które szukali odpo-
wiedzi uczestnicy seminarium
poœwiêconego elastycznym
formom zatrudnienia, które
odby³o siê w siedzibie Œl¹sko-
D¹browskiej „Solidarnoœci”.

Warsztaty zorganizowane zosta³y
przez partnerów projektu "Rodzic-
Pracownik": Œl¹sk¹ Fundacjê Wspie-

rania Przedsiêbiorczoœci i Fundacjê
Wspierania Demokracji Lokalnej -
Centrum Dolnoœl¹skie.

"Rodzic-pracownik" jest progra-
mem realizowanym przy udziale
œrodków z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego w ramach Inicjatywy
Wspólnotowej Equal. Jego celem
jest promowanie aktywnoœci zawo-

dowej osób sprawuj¹cych opiekê
nad osobami zale¿nymi i psycholo-
giczne wspieranie ich dzia³añ.

- Elastyczne formy zatrudnienia -
takie jak telepraca - zmierzaj¹ do
godzenia ¿ycia zawodowego i ro-
dzinnego - mówi³ podczas spotka-
nia Grzegorz S³oñ z Centrum
Kszta³cenia Ustawicznego Politech-
niki Œwiêtokrzyskiej.

Zwróci³ uwagê, ¿e wczeœniej tele-
praca - czyli praca w domu - by³a
mo¿liwa, ale rzadko stosowano tê
formê zatrudnienia. Dopiero ubie-
g³oroczna nowelizacja Kodeksu pra-
cy wprowadzi³a uregulowania

umo¿liwiaj¹ce pracownikowi decy-
duj¹cemu siê na telepracê i jego pra-
codawcy zawarcie umowy o pracê.

Zdaniem Grzegorza S³onia korzy-
œci p³yn¹ce z Telepracy s¹ oczywi-
ste, zarówno dla pracownika, jak i
pracodawcy.

- Osoba œwiadcz¹ca pracê w
domu, nie doje¿d¿aj¹c codziennie do

Tylko w ci¹gu dwóch tygodni
stycznia przynale¿noœæ do
„Solidarnoœci” zadeklarowa-
³o 250 pracowników fabryki
Saia-Burgess w D¹browie
Górniczej. Organizacja zwi¹z-
kowa powsta³a w tym zak³a-
dzie w grudniu ubieg³ego
roku i liczy ju¿ ponad 280
cz³onków.

Okazuje siê, ¿e szwajcarska pre-
cyzja w po³¹czeniu z inwestycj¹ w
Katowickiej Specjalnej Strefie Eko-
nomicznej nie musi oznaczaæ god-
nych warunków p³acy. Wiêkszoœæ
pracowników Saia-Burgess zatrud-
nionych jest na podstawie umów na
czas okreœlony. Wielu z nich otrzy-
muje najni¿sze wynagrodzenia.

- Bêdziemy upominaæ siê o
wzrost wynagrodzeñ i zmianê
umów zawartych z pracownikami
na umowy na czas nieokreœlony -
mówi Magdalena Rosa przewod-
nicz¹ca "Solidarnoœci" w fabryce.

Od lutego Magdalena Rosa roz-
pocznie pracê na etacie zwi¹zko-
wym, a pracodawca zobowi¹za³ siê
do przekazania "S" pomieszczenia.

Organizator zwi¹zkowy Zarz¹du

Regionu Robert Odyjas podkreœla,
¿e nowa organizacja mo¿e liczyæ na
wsparcie nie tylko ZR, ale równie¿

zwi¹zkowców z innych zak³adów z
terenu D¹browy Górniczej, przede
wszystkim z huty "Katowice".

- Wa¿ne jest równie¿ to, ¿e ko-
misja przyst¹pi³a do Regionalnej
Sekcji Motoryzacyjnej - dodaje
Odyjas.

Dwie firmy z naszego regio-
nu - Po³udniowy Koncern
Wêglowy oraz Bombardier
Transportation - znalaz³y siê
wœród przedsiêbiorstw wy-
ró¿nionych certyfikatem
„Pracodawca przyjazny pra-
cownikom”. Konkurs, nad
którym patronat obj¹³ prezy-
dent Lech Kaczyñski, zorga-
nizowany zosta³ przez NSZZ
„Solidarnoœæ”.

- Z olbrzymi¹ satysfakcj¹ biorê
udzia³ w tej uroczystoœci i przesy-
³am listy gratulacyjne. To jest zwi¹-
zane nie tylko z tym, czym siê zaj-
mowa³em przez najpiêkniejsze lata
swojego ¿ycia, przez lata "Solidar-
noœci", ale tym, czym siê zajmo-
wa³em zawodowo przez ponad
æwieræ wieku, prawie 30 lat. Mó-
wimy bowiem o tych pracodaw-
cach, którzy, po pierwsze, uznaj¹,
¿e re¿im prawa pracy czyli re¿im
umowy o pracê, a w szczególnoœci
umowy na czas nieokreœlony. To
jest podstawowa forma zatrudnie-
nia ludzi, którzy ¿yj¹ z pracy, z pra-
cy najemnej. I mimo, ¿e niektórzy
uwa¿aj¹, ¿e to przestarza³e - s¹ kra-
je, które likwiduj¹ kodeksy pracy
- to ja w dalszym ci¹gu uwa¿am,

¿e to jest podstawa stabilizacji sto-
sunków pracy - mówi³ podczas
poniedzia³kowej uroczystoœci Lech

Szwajcarska grupa Saia-Burgess
to jeden z najwiêkszych œwiato-
wych dostawców mikroprze³¹czni-
ków i podzespo³ów automatyki
przemys³owej. Firma wesz³a na pol-
ski rynek pod koniec 2005 r., uru-
chamiaj¹c produkcjê w hali wy-
dzier¿awionej od firmy Galia. Po-
mieszczenia wymaga³y niewielkie-
go remontu i odpowiedniego wypo-
sa¿enia. Wartoœæ inwestycji wynio-
s³a 1,4 mln. z³. Na pocz¹tku do pra-
cy w fabryce zatrudnionych zosta-
³o 170 osób. Wœród nich znaleŸli siê
równie¿ byli pracownicy Galii. W
ci¹gu dwóch lat w firmie powsta³o
wiele nowych miejsc pracy.

Saia-Burgess ma zak³ady w
Szwajcarii, Niemczech i Wielkiej
Brytanii oraz w Ameryce Pó³noc-
nej, Afryce i Azji. Na prowadze-
nie dzia³alnoœci w naszym kraju
grupa zdecydowa³a siê ze wzglê-
du na kilkuletnie doœwiadczenie
we wspó³pracy z polskimi firma-
mi. Przy lokalizacji nowego zak³a-
du zarz¹d Saia-Burgess wzi¹³ pod
uwagê dobr¹ infrastrukturê, pomoc
lokalnych w³adz i Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Agnieszka Konieczny

Pogodziæ pracê z rodzin¹
firmy, zyska wiêcej czasu. Natomiast
pracodawca mo¿e zredukowaæ kosz-
ty swojej dzia³alnoœci np. poprzez
zmniejszenie powierzchni biurowej
- przekonywa³ prelegent. - Stosowa-
nie elastycznych form pracy mo¿e
przynieœæ równie¿ korzyœci dla ca-
³ego spo³eczeñstwa np. poprzez mo¿-
liwoœæ zatrudnienia osób ma³o mo-
bilnych i niepe³nosprawnych.

Inne omówione podczas semina-
rium elastyczne formy pracy i czasu
pracy to m.in.: job-sharing, zadanio-
wy czas pracy, indywidualny rozk³ad
czasu pracy, system skróconego ty-
godnia, umowa o pracê na zastêp-
stwo oraz praca weekendowa.

ak

Pracodawcy przyjaŸni

pracownikom

Uczestnicy seminarium poznali elastyczne formy

zatrudnienia oraz korzyœci i zagro¿enia z nimi zwi¹zane

Osoby sprawuj¹ce opiekê nad
osobami zale¿nymi znajduj¹ siê
w trudniejszej sytuacji, ni¿ po-
zostali uczestnicy rynku pracy,
czêsto równie¿ pod wzglêdem
psychologicznym.

Wykszta³caj¹ siê u nich posta-
wy takie jak: przekonanie o nie-
mo¿noœci osi¹gniêcia czegokol-
wiek mimo starañ i niechêæ do
zmian. Mo¿e pojawiæ siê rów-
nie¿ poczucie odtr¹cenia i wy-
kluczenia spo³ecznego, czêsto
id¹ce w parze z nisk¹ samo-
ocen¹ i brakiem wiary we w³a-
sne si³y.

Wsparcie psychologiczne ma
na celu pomoc w opiece nad
osob¹ zale¿n¹, umocnienie wia-
ry we w³asne mo¿liwoœci oraz
podjêcie aktywnoœci zawodo-
wej.

„Solidarnoœæ”

w Saia-Burgess roœnie w si³ê

- Bêdziemy upominaæ siê

o wzrost wynagrodzeñ

- zapowiada Magdalena

Rosa przewodnicz¹ca "S"

w Saia-Burgess

Nagrodzone firmy:
- Bombardier Transportation

(ZWUS) Polska Sp. z o.o.
- Elektrociep³ownie Wybrze¿e

S.A.
- Elektromonta¿ - Poznañ S.A.
- Gdañska Stocznia Remontowa

im. J. Pi³sudskiego S.A.
- Karpacki Operator Systemu

Dystrybucyjnego Sp. z o.o.
- Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A.
- Miejskie Przedsiêbiorstwo Wo-

doci¹gów i Kanalizacji w Lu-
blinie Sp. z o.o.

- Okrêgowe Przedsiêbiorstwo
Energetyki Cieplnej w Gdyni
Sp. z o.o.

Waldemar Sopata, prze-
wodnicz¹cy "Solidarnoœci"
w Po³udniowym Koncernie
Wêglowym:

To olbrzy-
mie wyró¿-
nienie, ale i
zobowi¹za-
nie dla pra-
c o d a w c y.
Jako zwi¹z-
kowców cie-
szy nas, ¿e w

PKW funkcjonuj¹ wy³¹cznie
umowy na czas nieokreœlony i ¿e
odchodzi siê od anga¿owania
firm zewnêtrznych. Funkcjonu-
je dialog ze stron¹ spo³eczn¹, jak
chocia¿by teraz przy zawieraniu
porozumienia p³acowego, zwi¹z-
ki s¹ szanowane. Cieszy te¿, ¿e
pracodawca nie oszczêdza na
bezpieczeñstwie i podnoszeniu
kwalifikacji pracowników.
Oczywiœcie nie jest idealnie. Po-
prawy wymaga np. relacje prze-
³o¿onych z pracownikami i inne
zwyk³e codzienne sprawy.

- Po³udniowy Koncern Wêglo-
wy S.A.

- Przedsiêbiorstwo Produkcji
Kruszywa i Us³ug Geologicz-
nych Kruszgeo S.A.

- Przedsiêbiorstwo Produkcyjne
Podzespo³ów Elektronicznych
"DOLAM" S.A.

- Zak³ady Chemiczne "Siarko-
pol" Sp. z o.o.

- Zak³ady Mechaniczne "Tar-
nów"

- Zak³ady Metalowe "MESKO"
S.A.

- Zielonogórskie Wodoci¹gi i
Kanalizacja Sp. z o. o.

Kaczyñski, który wyró¿nionym
przedsiêbiorstwom wrêczy³ listy
gratulacyjne. Prezydent zwróci³

równie¿ uwagê, ¿e
wyró¿nione firmy
przestrzegaj¹ prawa
do organizowania
siê pracowników w
zwi¹zki zawodowe.

 - Certyfikat jest
wyrazem uznania
pracowników dla
pracodawców, któ-
rzy za najwy¿sz¹
wartoœæ uznaj¹ lu-
dzi. Chcieliœmy po-
kazaæ pozytywne
przyk³ady wspó³pra-
cy pomiêdzy zwi¹z-
kiem i pracodawc¹.
Wystarczy tylko od-
powiednio prowa-
dziæ dialog pomiê-
dzy przedstawiciela-
mi zarz¹dów przed-
siêbiorstw i za³ogi.
Takie zak³ady ist-
niej¹ i œwietnie pro-
speruj¹ - podkreœla³

podczas uroczystoœci Janusz Œnia-
dek, przewodnicz¹cy "S".

Dzia³ Informacji KK, wg

Wiceprzewodnicz¹cy ZR Bogdan Biœ

przekaza³ Lechowi Kaczyñskiemu

podczas uroczystoœci zaproszenie do

objêcia patronatem 20. rocznicy strajków

górniczych z 1988 r.


