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Fajrant Pierwszej Szychty

Podczas konferencji w Katowicach podsumowano koñcz¹cy siê projekt Pierwsza Szychta, który 170
bezrobotnym osobom da³ szansê na zdobycie zawodu. - To by³a dobra wspó³praca, korzystna dla
wszystkich zaanga¿owanych w ni¹ partnerów, ale przede wszystkim dla beneficjentów projektu - uwa¿a
wiceprzewodnicz¹cy Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci” Ryszard Drabek.

Przywróciæ wartoœæ niedzieli
By niedziela mog³a byæ chronio-
na potrzebne s¹ uregulowania
prawne, których w Polsce wci¹¿
brakuje. Podobnie by³o z wpro-
wadzeniem zakazu handlu w dni
œwi¹teczne. Dopiero ubieg³o-
roczna nowelizacja Kodeksu

pracy przynios³a pracownikom placówek handlowych 12
dni œwi¹tecznych wolnych w ci¹gu roku.

Czytaj na stronie 3

Wêze³ gordyjski na „Budryku”
To jest problem ca³ej JSW. Wszyst-
kie straty tego zak³adu spowodo-
wane strajkiem bêd¹ oznacza³y za-
razem straty tej spó³ki. Ju¿ pod-
nosz¹ siê g³osy pracowników JSW,
¿e z powodu „Budryka” nie bêdzie
zysku za 2008 rok. - powiedzia³
TŒD Dominik Kolorz, przewodni-
cz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa

Wêgla Kamiennego NSZZ „Solidarnoœæ”.
Czytaj na stronie 4

Bo¿ena Borys-Szopa
Cz³owiekiem Roku

G³ówna Inspektor Pracy i by³a
wiceprzewodnicz¹ca Œl¹sko-D¹-
browskiej „Solidarnoœci” -
otrzyma³a tytu³ Cz³owieka Roku
2007 „Tygodnika Solidarnoœæ”.
Nagrodê wrêczono jej podczas
zesz³otygodniowego posiedze-

nia Komisji Krajowej NSZZ „S”.
Czytaj na stronie 8
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Krótko Liczba tygodnia... Wieœci
z Biur Terenowych ZR

Napisano

1,9 mld z³...
... wynios¹ w tym roku wydatki z bud¿etu województwa œl¹skiego. W poniedzia³ek

26 stycznia Sejmik przyj¹³ projekt bud¿etu. Popar³o go 41 radnych, wstrzyma³ siê jeden.
   Planowane dochody bud¿etu wynios¹ 1,6 mld z³, a deficyt bud¿etowy okreœlono na

271 milionów z³otych. Zostanie on pokryty z nadwy¿ki bud¿etowej z lat ubieg³ych,
planowanego kredytu bankowego w wysokoœci 54,1 mln z³ oraz sp³at rat udzielonych
po¿yczek.

W 2008 roku najwiêksze kwoty zostan¹ przeznaczone na transport i ³¹cznoœæ (715,6
mln z³), kulturê i ochronê dziedzictwa narodowego (207,2 mln z³), kulturê fizyczn¹ i
sport (150 mln z³), zadania z zakresu pomocy spo³ecznej i pozosta³ych zadañ (191,2 mln
z³), oœwiatê i wychowanie (145,2 mln z³) oraz ochronê zdrowia (119,8 mln z³).

Do zadañ, na których realizacjê zostan¹ przeznaczone najwiêksze wydatki z bud¿etu
Województwa nale¿¹ m.in. zadaszenie widowni Stadionu Œl¹skiego wraz z niezbêdn¹
infrastruktur¹ techniczn¹ (35 mln z³), przebudowa i modernizacja siedziby Teatru Roz-
rywki w Chorzowie (6,6 mln z³), budowa nowej siedziby Muzeum Œl¹skiego w Kato-
wicach (4,4 mln z³), nowoczesny blok operacyjny w Szpitalu im. S. Leszczyñskiego w
Katowicach (2,1 mln z³), modernizacja Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzêbiu
Zdroju (10 mln z³) oraz System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej
(2,2 mln z³). W bud¿ecie Województwa zabezpieczono tak¿e 13 mln z³ na dofinanso-
wanie budowy 40 boisk w gminach realizuj¹cych rz¹dowy program "Boisko w naszej
gminie".

(…)"Solidarnoœæ" i Zwi¹zek Zawodo-
wy Górników usiedli do rozmów z zarz¹-
dem JSW w sprawie zrównania p³ac. Jako
dwa najwiêksze zwi¹zki w kopalni mia³y
reprezentowaæ równie¿ pozosta³e. Doga-
dali siê, ¿e górnicy z Budryka bêd¹ co
kwarta³ dostawaæ podwy¿ki, by w 2011 r.
zrównaæ siê ze œredni¹ w ca³ej spó³ce.
Pierwsza podwy¿ka - o 400 z³.

Wtedy zbuntowa³ siê zwi¹zek Kadra:
równe pieni¹dze maj¹ byæ teraz, a nie za
trzy lata.

Grzegorz Bednarski, przewodnicz¹-
cy Kadry: - Dot¹d trzymaliœmy siê razem.
Inne zwi¹zki by³y w kieszeni dyrekcji, ale
my z "Solidarnoœci¹" zawsze przeciw. A
teraz dogadali siê nad naszymi g³owami.

Jedno referendum, drugie. W koñcu
za³oga odrzuci³a porozumienie z zarz¹dem.

Strajk wybuch³ akurat wtedy, gdy Wal-
demar Pawlak, wicepremier i minister
gospodarki w rz¹dzie Tuska, podpisa³ osta-
teczne rozporz¹dzenie o wcieleniu Budry-
ka do JSW. Zorganizowa³y go trzy zwi¹z-
ki: Kadra, Sierpieñ '80 i Jednoœæ Pracow-
ników Budryka. Potem do³¹czy³ Zwi¹zek
Zawodowy Ratowników Górniczych.

Piêæ pozosta³ych zwi¹zków odciê³o siê
od ¿¹dañ kolegów. Andrzej Powa³a, prze-
wodnicz¹cy "Solidarnoœci" na Budryku,
mówi³ "Goœciowi Niedzielnemu": - Czy
18,6 proc. wzrostu œredniej p³acy, któr¹ wy-
walczyliœmy dla górników z Budryka, nie
by³o korzystne dla za³ogi?

Wiêkszoœæ górników na czas strajku
posz³o na urlop, wielu na chorobowe. Z 2
tys. pracowników Budryka w domu sie-
dzi ok. 1100 ludzi.

- Wolê przeczekaæ tê awanturê. Przy-
najmniej mam spokój. Jak ktoœ mnie za-
pyta, gdzie wtedy by³em, to na wakacjach.
Jak koledzy wywalcz¹ wiêcej pieniêdzy,
to dobrze. Jak nie, trudno. Ale ja swojej
roboty na pewno nie bêdê nara¿a³ dla kil-
kuset z³otych - mówi górnik z 15-letnim
sta¿em.

Jego ¿ona potakuje: - Jak mê¿a wy-
ciepn¹ z gruby, to bêdzie musia³ jechaæ do
kuzyna do Anglii. Jak ja sobie bez niego
poradzê?(…)

Cztery zwi¹zki, które zorganizowa³y
strajk, co rusz wpada³y na nowe pomys³y.
W Wigiliê górnicy nie poszli do domów,
tylko przed bram¹ kopalni dzielili siê op³at-
kiem z rodzinami. Dwa tygodnie póŸniej
grupa kobiet pojecha³a do Warszawy pro-
siæ o pomoc Pawlaka: - Niech wszyscy
widz¹, ¿e jesteœmy z naszymi chopami -
krzycza³y kobiety. Nie poskutkowa³o, wi-
cepremier powiedzia³, ¿eby zwi¹zkowcy
nie kryli siê za plecami ¿on.

By³a te¿ pikieta, akcja okupacyjna, og³o-
szenie listu re¿ysera Kena Loacha do
Sierpnia '80 z poparciem ¿¹dañ zwi¹zkow-

ców, a ostatnio - g³odówka na dole kopal-
ni.

Piotr Duda, przewodnicz¹cy œl¹sko-
d¹browskiej "Solidarnoœci" (przeciw straj-
kowi), denerwuje siê, ¿e górnicy przynosz¹
wstyd innym zwi¹zkowcom, bo zniszczyli
siedzibê dyrektora. Odpowiada Bednarski
(z Kadry, za strajkiem): - Jakie zniszcze-
nia? Odbite trzy kafelki, które i tak ledwo
siê trzyma³y na œcianie, i œlady po kaskach.
Czy Duda widzia³ prawdziwe zniszcze-
nia?

Duda: - Najbardziej mnie bulwersuje,
gdy komitet strajkowy postanawia, ¿e
zmienia formê protestu na g³odowy. To
skandal. Decyzja o g³odówce musi byæ de-
cyzj¹ ka¿dego cz³owieka, nie komitetu!
Bednarski: - Nikogo nie zmuszamy do g³o-
dowania.

Andrzej Ciesielski ze Zwi¹zku Zawo-
dowego Górników (przeciwko strajkowi)
mówi³ "Goœciowi Niedzielnemu": - Czêœæ
za³ogi, która nie chcia³a strajku, by³a za-
straszana. Pracuje tutaj moja córka i po-
wiedzieli mi, ¿e jak mnie nie dostan¹, to
córkê za³atwi¹.

- Liderzy zwi¹zkowi zmuszaj¹ nas,
¿ebyœmy zje¿d¿ali na dó³ i tam siedzieli -
¿alili siê górnicy dziennikarzom.

Dzia³acz zwi¹zkowy "Solidarnoœci" z
kopalni: - Ta k³ótnia jest fatalna. Dezinte-
gruje za³ogê kopalni, dzieli Œl¹sk.

Bednarski z Kadry: - Na kopalni jest
PRL w czystej postaci. SB i donosiciel-
stwo.

Zwi¹zki walcz¹ te¿ w internecie. Na
stronie "Solidarnoœci" Budryka umieszczo-
no has³o: "Nigdy tak niewielu nie mani-
pulowa³o tak wieloma" i tekst z "Pulsu Biz-
nesu" o wysokich zarobkach strajkuj¹cych
zwi¹zkowców. Na stronie Kadry przejmu-
j¹ce zdjêcia ze strajku otwiera fotografia
górnika przytulaj¹cego dziecko. (…)

Na kopalni strach. - Nikt wam pod na-
zwiskiem nie powie, co tu siê dzieje. A tu
ino awantury. Jedni mówi¹, ¿eby g³odo-
waæ, inni, ¿eby siê zgodziæ na te pieni¹-
dze, co daje jastrzêbska spó³ka. Ale ci, co
najbardziej robi¹ dym, to kilkadziesi¹t
osób, oni w szachu ludzi trzymaj¹ jak te
betanki w Kazimierzu - ¿ali siê górnik ko³o
piêædziesi¹tki.

- Bzdura! - ripostuje zwi¹zkowiec z
Kadry. - Nikt nikogo do niczego nie zmu-
sza. Mamy dostaæ te pieni¹dze, co nam siê
nale¿¹. A ¿e s¹ awantury? A jak maj¹ nie
byæ, jak tu od miesi¹ca siedz¹ nerwowe
ch³opy, co ciê¿ko robi¹?

Kutz, rozz³oszczony: - To nie s¹ zwi¹z-
kowcy, to bojówkarze, którzy graj¹ o swoje
interesy. Zastraszyli górników, mówi¹ im,
co chc¹. A im chodzi tylko o w³asne inte-
resy - ¿eby mieæ mocn¹ pozycjê w jastrzêb-
skiej spó³ce. Rozwalaj¹ kopalniê. (…)

Budryk: œmiertelne starcie
(Gazeta Wyborcza, Józef Krzyk, Aleksandra Klich,

26 stycznia 2008 r.)

BT Katowice

Przypominamy organizacjom zwi¹zko-
wym z obszaru dzia³ania Biura o mo¿li-
woœci zapisywania siê na stacjonarne szko-
lenia ogólnozwi¹zkowe i dla skarbników.

Szkolenia ogólnozwi¹zkowe odbêd¹ siê
w siedzibie ZR w Katowicach 6 i 20 lute-
go. Natomiast dwudniowe szkolenie dla
skarbników zaplanowane zosta³o na 11 i
12 lutego.

Zg³oszenia przyjmowane s¹ pod nr tel.
032 353 84 25 wew. 209.

BT Zawiercie

Dwie godziny trwa³ poniedzia³kowy
strajk ostrzegawczy w zawierciañskim

Szpitalu Powiatowym. Decyzjê o jego
przeprowadzeniu komitet protestacyjno-
strajkowy podj¹³ po fiasku mediacji, które
mimo zapowiedzi nie zosta³y wznowione
w ubieg³ym tygodniu. Tymczasem p³aco-
wy spór zbiorowy w szpitalu trwa ju¿ po-
nad pó³ roku.

Mediacje mia³y odbyæ siê w minion¹
œrodê w Starostwie. Miejsce wyznaczy³
mediator, którym jest Ryszard Mach, sta-
rosta zawierciañski. Przy stole w sali kon-
ferencyjnej, oddzielonej dos³ownie
œcian¹ od gabinetu starosty zasiedli tyl-
ko zwi¹zkowi negocjatorzy. Ryszard
Mach odmówi³ przyjœcia i rozpoczê-
cia drugiej tury mediacji (pierwsza
odby³a siê w sierpniu), gdy¿ nie zga-
dza³ siê aby kilkunastoosobowej gru-
py pracowników szpitala przys³uchi-
wa³a siê rozmowom dotycz¹cych ich
p³ac. Tymczasem ustawowa jawnoœæ
procedury sporu zbiorowego dopusz-
cza udzia³ obserwatorów czy te¿ wi-
downi podczas mediacji.

- Starosta usi³owa³ manipulowaæ pra-
cownikami, twierdz¹c, ¿e wczeœniejsze
ustalenia wyklucza³y udzia³ obserwatorów.
Tymczasem jedynymi ustaleniami by³o
pismo wyznaczaj¹ce termin rozmów -
mówi Ma³gorzata Grabowska, prze-
wodnicz¹ca "Solidarnoœci" Pracowników
Ochrony Zdrowia w Zawierciu.

- Ryszard Mach wyraŸnie zapomnia³,
¿e mediator ma szukaæ dróg rozwi¹zania
konfliktu, a nie go eskalowaæ - dodaje
Ma³gorzata Benc, szefowa Biura Tere-
nowego Œl¹sko-D¹browskiej "S" w Za-
wierciu.

Tymczasem starosta usi³owa³ nawet
samodzielnie ustaliæ sk³ad zwi¹zkowej
reprezentacji, zapraszaj¹c do gabinetu, w
którym razem z nim zamknê³a siê trójka
dyrektorów szpitala, jedynie przewodni-
cz¹c¹ miêdzyzak³adowej "Solidarnoœci".

- By³o to z³amania podstawowych regu³
mediacji, gdy¿ to strony wyznaczaj¹ swo-
ich negocjatorów - przypomina Ma³gorza-
ta Grabowska.

Zwi¹zkowcy i pracownicy na rozpoczê-
cie mediacji czekali w sali konferencyjnej
2,5 godzin. PóŸniej reprezentanci komite-
tu protestacyjno-strajkowego usi³owali do-
staæ siê do gabinetu Ryszarda Macha. Zdo-
³ali jedynie dotrzeæ do sekretariatu.  Roz-

mowy o podwy¿kach p³ac nie mog³y za-
tem rozpocz¹æ siê w ¿adnym z pomiesz-
czeñ starostwa.

Brak rozmów nie przeszkodzi³ jednak
staroœcie przes³aæ nastêpnego dnia stronie
zwi¹zkowej protoko³u z mediacji, których
nie by³o! Pod jednostronnicowym pismem,
którego spor¹ czêœæ zajê³o utyskiwanie, ¿e
dziennikarze lokalnych mediów wykony-
wali swoj¹ pracê (czyli relacjonowali spór)
podpisa³ siê mediator i trójka dyrektorów
szpitala. To by³a kropla, która przela³a czarê
goryczy i przes¹dzi³a o strajku ostrzegaw-
czym.

- To nie jest strajk przeciwko mediato-
rowi, ale przeciwko przewlekaniu rozwi¹-

zania problemu p³acowego w naszym
szpitalu oraz próbom sk³ócania za³o-
gi - podkreœla Ma³gorzata Benc. - Pod-
wy¿ki p³ac powinna dostaæ ca³a za³o-
ga, a nie tylko lekarze, dla których dy-
rekcja znalaz³a pieni¹dze.

Podczas strajkowej masówki, w
której wziê³o udzia³ prawie æwieræ ty-
si¹ca osób (tyle wpisa³o siê na listê)
atmosfera by³a gor¹ca. Podkreœlano,
¿e szpital mo¿e funkcjonowaæ tylko
dziêki wszystkim pracownikom i ka¿-
demu za dobr¹ pracê nale¿y siê god-
na p³aca.

- Macie nasze pe³ne poparcie - po-
wiedzia³ do zgromadzonych w œwietlicy
Szymon Nowak, przewodnicz¹cy OZZL
w zawierciañskim Szpitalu Powiatowym.
- Ca³y personel powinien dostaæ podwy¿-
ki.

Jednoczeœnie uspokaja³ dziennikarzy, ¿e
podczas strajku nic nie zagra¿a chorym.

- Wszystkimi pacjentami zajmuj¹ siê
lekarze - podkreœla³ Szymon Nowak. - Jak
my strajkowaliœmy, dba³y o nich pielêgniar-
ki. Teraz role siê odwróci³y.

Zawierciañska "Solidarnoœæ" Pracow-
ników Ochrony Zdrowia jako jedyny
zwi¹zek zawodowy domaga siê podwy-
¿ek dla wszystkich grup zawodowych: le-
karzy (dwie œrednie pensje), œredniego per-
sonelu (pó³torej œredniej) i ni¿szego (jedna
œrednia). Te ¿¹dania powinny byæ pod-
staw¹ do rozmów podczas kolejnej tury
mediacji, któr¹ wyznaczono na œrodê, 6
lutego. Ponownie w budynku starostwa.

***
Podczas pierwszego w tym roku, co-

miesiêcznego zebrania przewodnicz¹cych
komisji zak³adowych i miêdzyzak³ado-
wych w Biurze Terenowym Œl¹sko-D¹-
browskiej "Solidarnoœci" w Zawierciu za-
pad³a decyzja o organizowaniu cyklicz-
nych spotkañ z inspektorami PIP. Maj¹ one
straæ siê miejsce wymiany doœwiadczeñ
oraz wskazywania nieprawid³owoœci w
poszczególnych zak³adach. To konieczne,
bo podczas spotkania okaza³o siê, ¿e co-
raz wiêcej pracodawców z terenu dzia³a-
nia Biura jest na bakier z prawem pracy.
Sporo uwagi poœwiêcono tak¿e rozwojo-
wi programu "Grosik". Wraz z rosn¹c¹
liczb¹ punktów honoruj¹cych zwi¹zkowe
karty rabatowe staje siê on prawdziwym
szlagierem.

 zaw.

Wyrazy szczerego i g³êbokiego wspó³czucia

Oldze Dudzie

z powodu œmierci

MAMY

sk³adaj¹ kole¿anki i koledzy z "Solidarnoœci"
Pracowników Ochrony Zdrowia w Zawierciu

28 stycznia (Chorzów). Minê³a 2.
rocznica katastrofy na katowickich
targach. Pod dachem pawilonu
wystawienniczego w czasie wysta-
wy go³êbi zginê³o wówczas 65
osób, a ponad 140 zosta³o rannych.
By³a to najwiêksza katastrofa bu-
dowlana w historii Polski. W uro-
czystoœciach rocznicowych wziê-
li udzia³ bliscy i znajomi ofiar, a
tak¿e w³adze wojewódzkie, samo-
rz¹dowe i parlamentarzyœci.

***
28 stycznia (Warszawa). Podczas
nadzwyczajnego spotkania Rady
Sekcji Krajowej Oœwiaty i Wycho-
wania. NSZZ "Solidarnoœæ" zde-
cydowano o wniosku do Prezy-
dium KK NSZZ "S" w sprawie
rozpoczêcia sporu z rz¹dem. - Do
dzisiaj nie ma odpowiedzi na na-
sze postulaty zg³oszone w MEN
11 stycznia w sprawie wzrostu sta-
wek wynagrodzenia zasadniczego,
dodatku za wychowawstwo w
przedszkolach oraz drugiej pod-
wy¿ki p³ac w 2008 r. - mówi Ste-
fan Kubowicz, przewodnicz¹cy
SKOiW. Podczas spotkania powo-
³ano zespó³ protestacyjny sk³ada-
j¹cy siê z cz³onków prezydium
Rady oraz przewodnicz¹cych sek-
cji regionalnych miast wojewódz-
kich, którego zadaniem jest przy-
gotowanie do ewentualnego pro-
testu pracowników oœwiaty.

***
29 stycznia (Ornontowice). W
strajkuj¹cej od 44 dni kopalni "Bu-
dryk" rozpoczêto przygotowania
do wznowienia wydobycia wêgla
z dwóch œcian wydobywczych.
Strajkuj¹cy dopuœcili do pracy
tych górników, którzy nie uczest-
nicz¹ w proteœcie. W tym samym
dniu tzw. komitet strajkowy i spe-
cjaliœci ds. p³ac z Jastrzêbskiej
Spó³ki Wêglowej analizowali
mo¿liwoœci wyrównania stawek w
"Budryku" do najni¿szych w spó³-
ce. Czêœæ za³ogi, która nie uczest-
niczy w proteœcie, ju¿ w poniedzia-
³ek chcia³a wejœæ na teren zak³adu
i podj¹æ pracê. Skoñczy³o siê jed-
nak na przepychankach s³ownych
i demonstracji si³y strajkuj¹cych
przy bramie. We wtorek natomiast
ok. 330 osób wesz³o do kopalni i
podjê³o pracê, podobnie jak na ko-
lejnej zmianie. Uruchomienie
œcian wydobywczych nakaza³ ju¿
prawie trzy tygodnie temu nadzór
górniczy. D³ugi przestój spowodo-
wa³ wzrost zagro¿enia po¿arowe-
go oraz zawê¿anie siê przekroju
chodników i wyrobisk. Zatrzyma-
nie wydobycia i sprzeda¿y wêgla,
to dla kopalni ju¿ ponad 70 mln z³
utraconych przychodów i brak
kontraktów na ten rok.

***
29 stycznia (Gdañsk). Prezydium
Komisji Krajowej NSZZ "Solidar-
noœæ" zdecydowa³o o rozpoczêciu
konsultacji w sprawie ogólnopol-
skiej akcji protestacyjnej pod ha-
s³em "Wszyscy zas³ugujemy, ¿eby
godnie zarabiaæ". NSZZ "Solidar-
noœæ" jest zaniepokojony brakiem
reakcji rz¹du RP na apele i stano-
wiska zwi¹zkowców w sprawie
rozwi¹zañ p³acowych dla wszyst-
kich grup bud¿etowych i parabu-
d¿etowych. Wœród rozwa¿anych
dzia³añ s¹ m. in. centralna manife-
stacja w Warszawie i og³oszenie
Ogólnopolskich Dni Protestu w re-
gionach i bran¿ach.

Podczas strajkowej masówki
w szpitalnej œwietlicy nie by³o

wolnych miejsc...

... i niektórzy musieli dyskusji
s³uchali na korytarzu.
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„Solidarnoœæ” i organizacje
pozarz¹dowe upominaj¹ siê o
przywrócenie wolnych niedziel
- nie tylko w handlu - ale rów-
nie¿ we wszystkich bran¿ach i
instytucjach, w których praca
w tym dniu nie jest konieczno-
œci¹.

1 lutego w Warszawie podczas
konferencji pracodawców, przedsta-
wicieli central zwi¹zkowych oraz
autorytetów ze œwiata nauki i poli-
tyki pt. "Wygrajmy niedziele" pod-

pisane zostanie porozumienie orga-
nizacji o wspó³pracy na rzecz przy-
wrócenia wolnych niedziel o nazwie

"Przymierze na rzecz wolnej niedzie-
li".

To porozumienie ogólnospo³ecz-
ne, które zawi¹za³o siê 9 stycznia w
Warszawie. Jego powstanie zainicjo-
wa³ Alfred Bujara - przewodnicz¹-
cy Sekcji Krajowej Banków, Han-
dlu i Ubezpieczeñ  NSZZ "Solidar-
noœæ". Odwo³uje siê ono do narodo-
wych tradycji i chrzeœcijañskich ko-
rzeni Polski. To równie¿ pierwsza i
jedyna po 1989 r. inicjatywa na rzecz
wprowadzenia w Polsce niedziel
wolnych od pracy zarobkowej.

- Okazuje siê, ¿e œrodowisk przy-
chylnych takiemu porozumieniu jest
bardzo du¿o. Dziêki niemu wiele

osób - nie tylko, my zwi¹zkowcy, ale
równie¿ pracodawcy i przedstawi-

ciele instytucji pozarz¹dowych - bê-
dzie mówi³o i prowadzi³o dzia³ania
na rzecz wolnych niedziel - mówi
Alfred Bujara. - Na pocz¹tku chce-
my skupiæ siê na pracownikach han-
dlu. Mam jednak nadziejê, ¿e z cza-
sem przy³¹cz¹ siê do nas przedsta-
wiciele innych œrodowisk.

Przewodnicz¹cy wyjaœnia, ¿e ce-
lem porozumienia jest wprowadze-
nie wolnych niedziel w tych zak³a-
dach i bran¿ach, w których praca nie
jest koniecznoœci¹. Bujara zapowia-
da, równie¿ przygl¹danie siê sytuacji

Przywróciæ wartoœæ niedzieli

(...) Niedziela jest œwiêtem
chrzeœcijañskim. Niemniej w krê-
gu kultury Zachodu jest jednocze-
œnie instytucj¹, której znaczenie
spo³eczne i kulturowe trudno
przeceniæ. Wolna od pracy nie-
dziela bywa niekiedy okreœlana
jako najstarsze przykazanie so-
cjalne œwiata. Zreszt¹ nie da siê
rozdzieliæ tych spraw. Bez religij-
nego j¹dra niedzieli, równie¿ jej
kulturowe treœci po pewnym cza-
sie zostan¹ wyp³ukane(...).

***
(...) Cz³onkowie "starej" Unii

Europejskiej znacznie bardziej
konsekwentnie chroni¹ niedzielê,
ni¿ nowe pañstwa cz³onkowskie.
Nawet w laickiej Francji handel
w niedzielê zasadniczo jest zaka-
zany, a otwieranie sklepów w tym
dniu grozi sankcjami prawnymi.
(...)

***
(...) W Niemczech niedziela do-

czeka³a siê nawet ochrony kon-
stytucyjnej. Art. 140 niemieckiej
ustawy zasadniczej stanowi mia-
nowicie, ¿e niedziela jest dniem
"odpoczynku i duchowego wy-
tchnienia". Oczywiœcie, pañstwo
nie ma ambicji wyznaczania spo-

sobu "owego wytchnienia". Po-
przez zakaz pracy zarobkowej
otwiera jedynie swoim obywate-
lom woln¹ przestrzeñ do zagospo-
darowania tego dnia wed³ug w³a-
snych upodobañ (...).

***
(...) Wbrew sprowadzeniu pu-

blicznej dyskusji na temat wolnej
niedzieli g³ównie do parametrów
ekonomiczno-finansowych, s¹ one
tylko zas³on¹ dymn¹. Supermarke-
ty dadz¹ sobie radê i bez "pracuj¹-
cej" niedzieli. Bezrobocie nie
wzroœnie z powodu wolnych nie-
dziel. System bankowy mo¿e funk-
cjonowaæ z "niedziel¹ bez pracy".
Z jej powodu przedsiêbiorcy nie
bêd¹ przenosiæ swoich firm na
Daleki Wschód, czy S³owacjê w
obawie o utratê konkurencyjnoœci.
Gospodarka rynkowa nie zna po-
jêcia "pró¿ni" i nadrobi ewentual-
ne "straty". Przedsiêbiorcy s¹ tego
na ogó³ œwiadomi i sytuowanie ich
w roli g³ównych oponentów nie-
dzieli bez pracy i handlu jest nad-
u¿yciem (...).

***
(...) Idea bodaj najwa¿niejsza i

bezcenna w dobie ostrej, globalnej
konkurencji zawiera siê w niedziel-

Najstarsze przykazanie

socjalne œwiata
nym odpoczynku. W tym dniu
cz³owiek przekracza pewne za-
wodowe wspó³zale¿noœci, deter-
minuj¹ce go w dniach roboczych.
Ma mo¿liwoœæ zrealatywizowaæ
wagê codziennych trosk i zajêæ.
Przestaje byæ wy³¹cznie œrodkiem
do celu, czynnikiem gospodar-
czym, wi¹zk¹ funkcji na s³u¿bie
obcym interesom (...).

***
(...) Œwiêtuj¹c niedzielê cz³o-

wiek czyni coœ, co sam wybiera.
Owszem, nie jest to czynnoœæ ce-
lowa sama w sobie, ale przez
uczestnictwo w niej cz³owiek
uœwiadamia sobie, ¿e sam jako
osoba posiada bezwarunkow¹
wartoœæ (...).

- fragmenty publikacji prof.
Anieli Dylus "Czy przegraliœmy

niedzielê? O
sensie œwiê-
t o w a n i a " ,
która ukaza³a
siê w Zeszy-
tach Spo³ecz-
nej Myœli Ko-
œcio³a: Chrze-

œcijañstwo. Œwiat-Polityka.

pracowników, którzy musz¹ w nie-
dzielê podj¹æ pracê.

- Osoby pracuj¹ce w niedziele po-
winny otrzymywaæ godziwe wyna-
grodzenie - mówi.

Zdaniem Alfreda Bujary posunêli-
œmy siê za daleko. Niedziela staje siê
powoli dniem roboczym, niewiele
ró¿ni¹cym siê od pozosta³ych. Dniem
konsumpcyjnym nastawionym na
czerpanie korzyœci, w których liczy
siê tylko biznes, a nie cz³owiek.

- W marketach otwierane s¹ pocz-
ty i inne instytucje. Coraz czêœciej
pracownicy id¹c w niedzielê do pra-
cy, nie maj¹ gdzie zostawiæ dzieci.
Mo¿e wiêc pojawi¹ siê g³osy, by
otworzyæ w tym dniu ¿³obki i przed-
szkola - mówi przewodnicz¹cy.

Potrzebne uregulowania
prawne

By niedziela mog³a byæ chroniona
potrzebne s¹ uregulowania prawne,
których w Polsce wci¹¿ brakuje. Po-
dobnie by³o z wprowadzeniem zaka-
zu handlu w dni œwi¹teczne. Dopiero
ubieg³oroczna nowelizacja Kodeksu
pracy przynios³a pracownikom pla-
cówek handlowych 12 dni œwi¹tecz-
nych wolnych w ci¹gu roku.

- Mamy za sob¹ kilka wolnych, po
raz pierwszy, œwi¹t: 1 i 11 listopad,
Bo¿e Narodzenie. Œwiêta te przebie-
g³y bardzo spokojnie, bez ¿adnych
ekscesów. Ludzie wiedzieli, ¿e musz¹
wczeœniej zrobiæ zakupy i nikt nie
chodzi³ g³odny - podkreœla Bujara.

Wolê przyst¹pienia do „Przymierza na rzecz wolnej niedzieli”
zadeklarowali przedstawiciele ró¿nych œrodowisk:

pracodawców, zwi¹zkowców i instytucji pozarz¹dowych

- W Austrii siê uda³o, dlaczego nie ma siê udaæ w Polsce? -
pyta Alfred Bujara, przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Banków,

Handlu i Ubezpieczeñ  NSZZ „Solidarnoœæ”

Pod listem intencyjnym w spra-
wie porozumienia organizacji o
wspó³pracy na rzecz  przywróce-
nia wolnych niedziel "Przymierze
na rzecz wolnej niedzieli" podpi-
sa³a siê prof. Aniela Dylus oraz
przedstawiciele Instytutu Studiów
nad Rodzin¹, Fundacji Pomoc Ro-
dzinie oraz Fundacji Dziedzictwa
Narodowego. Wolê przyst¹pienia
do ruchu zadeklarowa³a "Solidar-
noœæ" i Federacja Zwi¹zków Za-
wodowych Pracowników Spó³-
dzielczoœci, Produkcji, Handlu i
Us³ug w Polsce (OPZZ). Wa¿ny-
mi partnerami bêd¹ Polska Izba
Handlu i Kongregacja Przemys³o-
wo-Handlowa OIG.

Sygnowaniu porozumienia bê-
dzie towarzyszy³a debata, w któ-
rej wezm¹ udzia³ zwi¹zkowcy,
pracodawcy i naukowcy.

Najwa¿niejszym celem „Przymierza” jest zmiana uregulowañ
prawnych i mentalnoœci spo³eczeñstwa i doprowadzenie

do niedziel wolnych od pracy zarobkowej

Przewodnicz¹cy dodaje, ¿e osoby
zatrudnione w placówkach handlo-
wych uwierzy³y, ¿e maj¹ prawo do
wolnych œwi¹t i da³y temu wyraz pod-
czas w³oskiego strajku zorganizowa-
nego w ubieg³ym roku w Bo¿e Cia-
³o.

- Pracownicy handlu bardzo ceni¹
sobie mo¿liwoœæ spêdzenia wolnego
dnia z rodzin¹. Mam nadziejê, ¿e
uwierz¹, ¿e w niedzielê równie¿ mog¹
byæ w domu - mówi przewodnicz¹-
cy.

Najtrudniej
zmieniæ mentalnoœæ

Chocia¿ jest to pierwsze tego typu
porozumienie w Polsce, nie jedyne w
Europie. Podobna inicjatywa podjêta
zosta³a w Austrii. Tam siê uda³o

- Dzisiaj w Austrii mówienie o
wolnej niedzieli i œwiêtowanie tego
dnia le¿y w dobrym tonie - podkreœla
Bujara i przyznaje, ¿e najtrudniejsz¹
spraw¹ bêdzie zmiana mentalnoœci
Polaków przyzwyczajonych ju¿ do
robienia zakupów w niedzielê. Uspra-
wiedliwiaj¹c niedzielne zakupy naj-
czêœciej t³umaczymy, ¿e przez ca³y
tydzieñ pracujemy i nie mamy czasu.

- Chodzi jednak o to, byœmy od-
poczywaj¹c w niedziele, dali innym
szansê na odpoczynek - dodaje Bu-
jara.                Agnieszka Konieczny
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- Kto poniesie odpowiedzialnoœæ

za olbrzymie straty spowodo-

wane strajkiem w kopalni

"Budryk"?

To jest problem ca³ej JSW. Wszyst-
kie straty tego zak³adu spowodo-
wane strajkiem bêd¹ oznacza³y za-
razem straty tej spó³ki. Ju¿ pod-
nosz¹ siê g³osy pracowni-
ków JSW, ¿e z powodu
"Budryka" nie bêdzie
zysku za 2008 rok.
Mo¿na przypusz-
czaæ, ¿e ta kopalnia
wygeneruje 150 mln
z³ strat. Natomiast
przewidywany zysk
JSW za bie¿¹cy
rok kszta³tuje
siê mniej wiê-
cej na tym sa-
mym pozio-
mie. Rzeczy-
wiœcie, wychodzi na to, ¿e zysku
w ogóle nie bêdzie.
- Dlaczego wiêc w³aœciciel nie

sk³ania siê do realizacji ¿¹dañ

strajkuj¹cych górników?

W Szpitalu Specjalistycznym w
D¹browie Górniczej odby³o siê
Walne Zebranie cz³onków „So-
lidarnoœci” Miejskiego Oœrod-
ka Pomocy Spo³ecznej, zrze-
szonych w szpitalnej Miêdzy-
zak³adowej Organizacji Zwi¹z-
kowej NSZZ „S”.

 W trakcie zebrania wybrano sk³ad
Komisji Zak³adowej i Rewizyjnej.
Przewodnicz¹c¹ KZ zosta³a El¿bie-
ta Krzanowska.

Dwa miesi¹ce temu kilkadziesi¹t
osób zatrudnionych w d¹browskim
MOPS zadeklarowa³o przynale¿noœæ
do tej struktury zwi¹zkowej. W du¿ej
mierze zdecydowa³y o tym problemy
p³acowe oraz problemy z zakresu re-
gulaminu pracy i bhp, z którymi bory-
kaj¹ siê pracownicy oœrodka.

- Wspólnie ze zwi¹zkowcami z
MOPS uznaliœmy, ¿e zasadne bêdzie

utworzenie przez nich w³asnej orga-
nizacji - informuje przewodnicz¹ca
szpitalnej "S" El¿bieta ¯uchowicz

- Wczeœniej poinformowaliœmy dy-
rekcjê oœrodka, ¿e znaczna czêœæ jego
pracowników jest cz³onkami naszej
Komisji. Wówczas pracodawca
zacz¹³ zastraszaæ, a nawet mobbin-
gowaæ osoby, które upomina³y siê o
rozwi¹zanie problemów pracowni-
czych.

Ju¿ w kilka dni po przeprowadzo-
nych wyborach do "S" zaczêli wstê-
powaæ kolejni pracownicy MOPS.
El¿bieta ¯uchowicz otrzyma³a pe³-
nomocnictwa Komisji do reprezen-
towania interesów "S" w d¹brow-
skim oœrodka. Zapewnia, ¿e szpital-
na "S" bêdzie œciœle wspó³pracowaæ
z jego zwi¹zkowcami. O problemach
pracowników MOPS zamierza po-
informowaæ prezydenta miasta.

- Organ za³o¿ycielski musi mieæ
œwiadomoœæ, ¿e w MOPS Ÿle siê
dzieje - podkreœla.

Beata Gajdziszewska

Pierwsze miesi¹ce rz¹du koali-
cji PO-PSL up³ywaj¹ pod zna-
kiem protestów i strajków. Wo-
bec tego rz¹d nie tyle rz¹dzi,
co gasi po¿ary.

Z ma³ym skutkiem - po¿ary nie
gasn¹, jedynie czasem trochê trac¹
impet. Stra¿acka taktyka na d³ugo nie

mo¿e starczyæ,
potrzebne s¹
konkretne roz-
wi¹zania, ale
tych nie widaæ.

Rz¹d powinien mieæ kompleksowy
plan takich rozwi¹zañ w ca³ej bud¿e-
tówce i s³uchaj¹c expose premiera
Donalda Tuska spo³eczeñstwo by³o
przekonane, ¿e taki plan Platforma
Obywatelska ma. Niestety okazuje
siê, ¿e nie ma, jak widaæ choæby z
pakietu ustaw zdrowotnych. Teraz
przysz³a kolej na celników i dobrego
pomys³u tak¿e tu rz¹d nie znajduje.

Na negocjacje Micha³ Boni
Na razie gra na wystudzenie emo-

cji. Premier rozdaj¹c uœmiechy ape-
luje do celników o zaufanie do rz¹-
du i osobiœcie do niego samego.
Pierwsza tura negocjacji okaza³a siê
kompletnym niewypa³em. Sekretarz
stanu w kancelarii premiera Micha³
Boni zawar³ porozumienie, ale nie z
tymi, co trzeba, tj. nie z najwiêkszym
strajkuj¹cym przedstawicielstwem
zwi¹zkowym celników "Porozumie-
niem Bia³ostockim". Pomy³kê napra-
wiono dopiero po kilku dniach i na-
stêpne rozmowy strona rz¹dowa pro-
wadzi³a z w³aœciw¹ reprezentacj¹
celników. Ale do zakoñczenia kon-
fliktu jeszcze daleko, na razie czêœæ
celników przyst¹pi³a do pracy i co-
raz bardziej realne wydaje siê zawie-
szenie protestu. Straty polskich prze-
woŸników ju¿ szacuje siê na oko³o
4 mln z³otych. Ukraiñskich pewnie
tyle samo. W ka¿dym razie powa¿-
nie grozi nam, ¿e Skarb Pañstwa bê-
dzie musia³ te straty pokryæ. A to
znaczy - ¿e zap³acimy wszyscy po-
datnicy, w ramach programu "Przy-
jazne Pañstwo".

Historia z celnikami
Zaskoczenie rz¹du protestem cel-

ników jest co najmniej dziwne. Pro-
blem s³u¿by celnej istnieje od daw-
na. Konflikt zacz¹³ narastaæ, gdy rz¹-
dzi³ SLD. Celnicy zagrozili wtedy
Aleksandrowi Kwaœniewskiemu,
¿e jeœli nie uzyskaj¹ prawa do eme-
rytur mundurowych oraz odwo³ania
ówczesnego szefa s³u¿by celnej Wie-
s³awa Czy¿owicza, to przyjad¹ na
masow¹ demonstracjê do Warszawy.
Zanim jednak zd¹¿yli siê zorganizo-
waæ - przysz³y wybory i rz¹dy objê-
³o PiS. Wicepremier i minister finan-
sów Zyta Gilowska tylko raz spo-
tka³a siê z przedstawicielami celni-
ków i niczym siê to skoñczy³o. Jako
jedyna mia³a jakiœ pomys³ na zrefor-
mowanie s³u¿by celnej - by³a to kon-
cepcja po³¹czenia izb skarbowych z
urzêdami celnymi jako podlegaj¹-
cych resortowi finansów. Mia³a to
byæ tzw. opcja zerowa, czyli weryfi-
kacja wszystkich zatrudnionych w
tych strukturach. Celnicy zaczêli
obawiaæ siê zwolnieñ i za¿¹dali gwa-
rancji zatrudnienia, których nie do-
stali. Po roku, w marcu 2007 r. zwi¹z-
ki zawodowe urzêdników skarbo-
wych i celnych zgodnie postulowa-
³y rezygnacjê z tej opcji zerowej i w
ogóle z takiej reformy. Pojawi³a siê
groŸba protestu. Ustawowo celni-
kom nie wolno strajkowaæ - jest to
s³u¿ba mundurowa - st¹d doœæ d³u-
go trwa³o uzgadnianie i przygotowa-
nie organizacyjne innej formy pro-
testu, która nie bêd¹c strajkiem, za-
blokowa³a wszystkie przejœcia gra-
niczne na wschodzie kraju. W lipcu
konflikt siê jeszcze zaostrzy³ - celni-
cy za¿¹dali podwy¿ki p³ac o 1,5 tys.
z³otych oraz odwo³ania kolejnego
szefa s³u¿by celnej Mariana Bana-
sia. Wreszcie 11 paŸdziernika rozpo-
czê³a siê akcja protestacyjna, "strajk
w³oski", czyli superdok³adne wyko-
nywanie przepisów kontroli celnej.
Na wszystkich przejœciach granicz-
nych zaczê³y rosn¹æ kolejki tirów.
Zw³aszcza na wschodzie pañstwa.
Tymczasem od 21 grudnia 2007 r.
Polska znalaz³a siê w strefie Schen-

gen, i nasza granica wschodnia sta³a
siê granic¹ Unii Europejskiej, co dla
celników oznacza³o znacznie
wiêksz¹ odpowiedzialnoœæ, nowe
obowi¹zki i now¹ jakoœæ pracy. Przez
1,5 miesi¹ca konflikt urós³ do gigan-
tycznych rozmiarów.

Dialog pilnie potrzebny
Tymczasem wybory parlamentar-

ne wygra³a PO, powsta³ nowy rz¹d i
powia³o optymizmem. Niestety -
okaza³o siê, ¿e nowy rz¹d nie zauwa-
¿y³ ani strajku w³oskiego, ani same-
go konfliktu. Choæ dosz³o do niego
w bran¿y, która jest ogromnie wa¿-
na dla bud¿etu pañstwa. Prawie 40
proc. dochodów w tym bud¿ecie to
wp³ywy z ce³. Dopiero gdy od pierw-
szych dni stycznia celnicy zaczêli
masowo braæ urlopy na ¿¹danie
(zgodnie z ustaw¹ i przepisami Unii
Europejskiej) albo zwolnienia lekar-
skie - na wschodnich przejœciach gra-
nicznych zacz¹³ siê parali¿. Wszy-
scy ogl¹daliœmy to w mediach. Rz¹d
zareagowa³ dopiero pod pistoletem
gróŸb przewoŸników. Wobec zagro-
¿enia blokadami tir-ów, premier
obieca³ celnikom po 500 z³ podwy¿-
ki, oraz szybk¹ nowelizacjê przepi-
sów, które dotychczas dla ka¿dego
pomówionego celnika przewidywa-
³y karne zwolnienie ze s³u¿by bez
dochodzenia! Obieca³ te¿ emerytu-
ry mundurowe i ochronê prawn¹. Ale
zwi¹zkowcy nie ustêpuj¹. Podwy¿-
ki maj¹ byæ w wysokoœci 1,5 tys. z³.
W zmianê przepisów uwierz¹, jak
zostanie uchwalona przez parlament.
Mo¿e byæ pat po chwilowej popra-
wie na granicach. Tak jest, gdy bra-
kuje dialogu spo³ecznego ze zwi¹z-
kowcami. Pora, aby zamiast bezrad-
nych uœmiechów rz¹d przyj¹³ propo-
zycje NSZZ "Solidarnoœæ" - Komi-
sja Krajowa wyst¹pi³a z inicjatyw¹
negocjacji systemu wynagrodzeñ w
ca³ej sferze bud¿etowej w powi¹za-
niu ze wzrostem œredniej p³acy w
gospodarce narodowej. (Piszemy o
tym na stronie 6).

Teresa Wójcik

Celnicy, kierowcy i…

Nowa komisja w d¹browskim MOPS-ieWêze³ gordyjski

na „Budryku”
Ponad miesi¹c trwa podziem-
ny strajk górników w kopalni
„Budryk”, zorganizowany
przez 4 z 9 funkcjonuj¹cych
w zak³adzie central zwi¹zko-
wych. Zdaniem pracodawcy
protest jest nielegalny.

Zdecydowanie odcina siê od nie-
go "Solidarnoœæ". Jeszcze we wrze-
œniu zwi¹zkowcy "S" wraz z przed-
stawicielami wszystkich organiza-
cji zwi¹zkowych z "Budryka" wy-
negocjowali, korzystne dla pra-
cowników i zak³adu, porozumienie

z zarz¹dem Jastrzêbskiej Spó³ki
Wêglowej, dotycz¹ce ewentualne-
go w³¹czenia kopalni w jej struk-
tury. Za³oga zrêcznie zmanipulo-
wana przez dzia³aczy ZZ Kadra i
Sierpnia 80 zaprotestowa³a w re-
ferendum przeciwko tej fuzji. Jed-
nak po³¹czenie i tak sta³o siê fak-
tem, bo zapisane zosta³o w rz¹do-
wej "Strategii dla górnictwa". Wte-
dy te¿ górnicy podjêli protest, do-
magaj¹c siê zrównania ich wyna-
grodzeñ z p³acami obowi¹zuj¹cy-
mi w kopalniach JSW.

Z Dominikiem Kolorzem, przewodnicz¹cym
Sekcji Krajowej Górnictwa Wêgla Kamien-

nego NSZZ „Solidarnoœæ” rozmawia Beata
Gajdziszewska.

- Po raz
pierwszy spo-
tykamy siê z
sytuacj¹, ¿e
strajk w gór-
nictwie orga-
nizowany jest

przez nadsztygarów. Ten protest
od pocz¹tku do koñca jest inspi-
rowany i prowadzony przez wy-
sok¹ kadrê kopalni "Budryk". Ale
do prowadzenia strajku potrzeb-
ni s¹ "¿o³nierze". Strajkuj¹cy pod
ziemi¹ górnicy s¹ ca³y czas ma-
nipulowani i dezorientowani. Nie
posiadaj¹ ¿adnej wiedzy na temat
tego, co faktycznie mogliby uzy-
skaæ. 2007 rok kopalnia "Budryk"
mia³a zamkn¹æ zyskiem ok. 27
mln z³. Strajk spowodowa³, ¿e
zak³ad zamknie ub. rok 5 mln z³

Przyczyna jest prosta. Gdyby zo-
sta³ spe³niony postulat strajkuj¹-
cych o przyznanie "Budrykowi" w
ci¹gu dwóch lat 30-procentowej
dynamiki wzrostu p³ac, to wów-
czas nie milcza³aby ¿adna z kopalñ
JSW. Od razu odezwa³yby siê ko-
palnie "Krupiñski", "Borynia",

"Jas-Mos" i "Zofiówka", ¿e
te¿ chc¹ natychmiastowego
wyrównania p³ac do naj-
lepszej kopalni w JSW.
- W jaki sposób strajk

w kopalni Budryk doty-

ka górnicz¹ "S"?

Takiego wêz³a gordyj-
skiego dawno nie

mieliœmy. Nie
jest to nasz
strajk, ale
przecie¿ w
" B u d r y k u "
zatrudnieni s¹

zwi¹zkowcy "S". Mimo wszystko
musimy i staramy siê pomóc w
rozwi¹zaniu tego wêz³a.
- Dziêkujê za rozmowê.

zysku. Przy czym prawdopodob-
nie z tej kwoty "Budryk" bêdzie
musia³ wygenerowaæ rezerwê na
fundusz likwidacji kopalñ. Mo¿-
na wiêc ju¿ za³o¿yæ stratê kopal-
ni za 2007 rok. Wzrost p³ac w
tym¿e roku zamknie siê na pozio-
mie 8,1 proc, czyli œrednia p³aca
wyniesie 4521 z³. Obawiam siê,
¿e w tej sytuacji za³oga kopalni
"Budryk" mo¿e zlinczowaæ przy-
wódców strajku. Trzeba jeszcze
pamiêtaæo tym, ¿e by górnicy z
"Budryka" zarabiali lepiej, to gór-
nicy z pozosta³ych kopalñ JSW
musz¹ siê na to z³o¿yæ. Chc¹c
uzyskaæ wy¿szy wzrost wynagro-
dzeñ w ornontowickiej kopalni,
w innych zak³adach spó³ki ten
wzrost musi byæ na ni¿szym po-
ziomie.

Roman Brudziñski, przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej
NSZZ „S” w KWK „Zofiówka”:

El¿bieta ¯uchowicz bêdzie
reprezentowaæ interesy "S"

w d¹browskim MOPS-ie
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W zwi¹zku z katastrof¹ polskie-
go samolotu wojskowego prze-
wodnicz¹cy Œl¹sko-D¹brow-
skiej „Solidarnoœci” Piotr Duda
przes³a³ kondolencje na rêce
pu³kownika Zbigniewa Pi¹tka,
szefa Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego w Katowicach.

- Jestem g³êboko wstrz¹œniêty tra-
gicznym wypadkiem samolotu woj-
skowego, który wczoraj wydarzy³ siê
pod Miros³awcem. W tej katastrofie
polskie wojsko, a w szczególnoœci
polskie lotnictwo, utraci³o swoich
wspania³ych dowódców i pilotów.

Przede wszystkim zginêli jednak
ojcowie, mê¿owie i synowie. ¯adne
s³owa nie s¹ w stanie oddaæ bólu ich
Rodzin. Wszyscy cz³onkowie Œl¹sko-
D¹browskiej "Solidarnoœci" s¹ dziœ z

Od kilku miesiêcy "Solidarnoœæ"
Starostwa Powiatowego w Tar-
nowskich Górach bezskuteczne
domaga siê podwy¿ek wyna-
grodzeñ.

Akcja protestacyjna i strajk w staro-
stwie? To - niestety - najbardziej praw-
dopodobny scenariusz, jaki w najbli¿-
szych tygodniach mog¹ napisaæ zdespe-
rowani pracownicy tej instytucji. Zwi¹z-
kowcy rozwa¿aj¹ jeszcze mo¿liwoœæ
skierowania sprawy do s¹du arbitra¿o-
wego.

Henryk Bonk z "Solidarnoœci" sta-
rostwa podkreœla, ¿e dalsze negocjacje
ze starost¹ Józefem Korpakiem nie
maj¹ sensu. Rozmowy trwa³y kilka mie-
siêcy i nie uda³o siê nawet podpisaæ osta-
tecznego protoko³u rozbie¿noœci. Zbli-

¿enie stanowisk obu stron i uregulowa-
nie p³ac ponad 200 pracowników urzê-
du staje siê coraz trudniejsze.

- Nie chcemy sparali¿owania dzia-
³alnoœci starostwa. Domagamy siê je-
dynie, by ktoœ kompetentny zacz¹³ z
nami powa¿nie rozmawiaæ. Negocja-
cje ze starost¹, który przez pó³ roku na-
wet o milimetr nie wycofa³ siê ze swo-
jej pozycji, nie by³y powa¿ne - mówi

Henryk Bonk. - Podejmuj¹c akcjê pro-
testacyjn¹ poka¿emy, ¿e nie jesteœmy
s³abi.

Zwi¹zkowcy "S" domagaj¹ siê ure-
gulowania p³ac pracowników na po-
ziomie co najmniej 85 proc. maksy-
malnej kwoty bazowej ustalonej w
Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów w
sierpniu 2005 r. Uzasadniaj¹, ¿e ¿¹da-
nia te nie s¹ wygórowane, gdy¿ p³ace
wiêkszoœci osób zatrudnionych w sta-
rostwie nale¿¹ do bardzo niskich.
Wiêkszoœci - bo s¹ równie¿ i tacy, któ-
rych uposa¿enia siêgaj¹ najwy¿szych
mo¿liwych pu³apów np. ... starosta.

Mediacje te¿ nie pomog³y
O rozpoczêcie negocjacji p³acowych

"Solidarnoœæ" zwróci³a siê do starosty
w maju 2007 r. Zwi¹zkowcy zapropo-

nowali, by dojœcie do poziomu 85 proc.
kwoty bazowej odbywa³o siê poprzez
skokowe podwy¿ki i trwa³o 2-3 lata.

- Starosta zgodzi³ siê na wskazan¹
przez nas kwotê bazow¹, ale nie zgo-
dzi³ siê na skokowy wzrost p³ac - wy-
jaœnia Bonk. - Zaproponowa³ jedynie
coroczne podwy¿ki w dotychczaso-
wych wysokoœciach. Dochodzenie do
oczekiwanego przez nas poziomu
wynagrodzeñ trwa³oby wiêc kilkana-
œcie lat.

Józef Korpak nie przedstawi³ zwi¹z-
kowcom ¿adnej innej propozycji. W
tej sytuacji powo³ano mediatora, po-
s³a PO Tomasza G³ogowskiego. Nie-
stety mediacje nie pomog³y w zakoñ-
czeniu sporu, bo mediator przygoto-
wa³ porozumienie, w którym znalaz³y
siê jedynie propozycje starosty. Nie
powiod³a siê równie¿ kolejna, grudnio-
wa próba negocjacji.

Nie tylko p³ace
Zwi¹zkowcy "S" podkreœlaj¹, ¿e

wzrost wynagrodzeñ to najwa¿niejsza
kwestia do uregulowania w starostwie,
ale nie jedyna. - Pracownicy oczekuj¹
nie tylko zdecydowanych ruchów p³a-
cowych, ale równie¿ zmiany sposobu
kierowania urzêdem - mówi Henryk
Bonk. - Ludzie coraz bardziej siê
otwieraj¹ i  opowiadaj¹ o niew³aœci-
wym traktowaniu i z³ej atmosferze. W
ostatnich dniach, tylko dwie osoby zaj-
muj¹ce bardzo wa¿ne stanowiska z³o-
¿y³y wypowiedzenia.

Henryk Bonk dodaje równie¿, ¿e
pracownicy starostwa w pe³ni popie-
raj¹ dzia³ania "Solidarnoœci" i coraz
wiêcej osób zapisuje siê do Zwi¹zku.

Agnieszka Konieczny

nimi sercem oraz modlitw¹ i przeka-
zuj¹ im najg³êbsze wyrazy wspó³czu-

cia i wsparcia - napisa³ w kondolen-
cjach Piotr Duda.

W katastrofie pod Miros³awcem

Negocjacje p³acowe, utrudnianie
dzia³alnoœci zwi¹zkowej i szyka-
nowanie cz³onków "S" - to naj-
wa¿niejsze tematy poruszone
podczas spotkania zwi¹zkow-
ców z "Solidarnoœci" z w³oskimi
przedstawicielami koncernu Fiat.

- Dyskusja na temat sytuacji w fa-
bryce trwa³a blisko dwie godziny. W
jej trakcie W³osi zapewniali o woli
kontynuowania negocjacji p³acowych
i podkreœlali, ¿e zale¿y im na porozu-
mieniu z "Solidarnoœci¹ - relacjonuje
Wanda Stró¿yk przewodnicz¹ca "S"
w spó³kach grupy Fiata. Przedstawi-
ciele Zwi¹zku zapewniali z kolei, ¿e
s¹ przygotowani do rozmów i chc¹ roz-
wi¹zywaæ problemy pracownicze w
drodze negocjacji, a nie konfliktu.

- Deklaracje o chêci wspó³pracy
pad³y, za kilka dni oka¿e siê co z nich
wyniknie - dodaje Wanda Stró¿yk.

O spotkanie z w³oskimi przedstawi-
cielami koncernu "Solidarnoœæ" zabie-
ga³a ju¿ od grudnia ubieg³ego roku. W
geœcie dobrej woli zwi¹zkowcy zrezy-
gnowali ze strajku w³oskiego zaplano-
wanego na 26 stycznia. Protest mia³
polegaæ na powstrzymaniu siê za³ogi
od pracy w godzinach nadliczbowych.

Konflikt p³acowy trwa w fabryce od
listopada. W grudniu 6 central zwi¹z-
kowych podpisa³o z zarz¹dem poro-
zumienie przyznaj¹ce pracownikom
œrednio 310 z³ podwy¿ki. "Solidar-
noœæ" nie zgodzi³a siê na tak niski
wzrost wynagrodzeñ i domaga siê kon-
tynuowania wczeœniejszych negocja-
cji. Zwi¹zek podtrzymuje swoje ¿¹da-
nia m.in. 1000 z³ podwy¿ki dla ka¿de-
go zatrudnionego, nieutrudnianie pro-
wadzenia dzia³alnoœci zwi¹zkowej i
wycofanie siê zarz¹du z eksmisji "S" z
zajmowanego pomieszczenia.

ak

Sercem z rodzinami ofiar Spór w starostwie

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach
domagaj¹ siê podwy¿ek wynagrodzeñ i zmian w sposobie

kierowania urzêdem

zginê³o 20 wojskowych. Wracali z
dorocznej konferencji na temat bez-

pieczeñstwa lotów u dowódcy wojsk
lotniczych.

wg

W tragedii pod Miros³awem zginê³o 20 wojskowych
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Na zaproszenie Piotra Dudy, cz³onka Rady Ochrony Pracy, Rada
spotka³a siê na wyjazdowym posiedzeniu w Katowicach. Tematem
obrad by³ m. in. stan bezpieczeñstwa w kopalniach i firmach oko³o-
górniczych oraz system przygotowania kadr dla górnictwa. Cz³onko-
wie ROP zwiedzili te¿ Koksowniê PrzyjaŸñ (na zdjêciu). Wiêcej na
ten temat w kolejnym numerze TŒD.

W³ochom zale¿y

na porozumieniu z „S”

Spotkanie trójstronnego zespo-
³u ds. kolejnictwa, które odby³o
siê 25 stycznia, nie spe³ni³o ocze-
kiwañ strony zwi¹zkowej.

Kolejarze mieli nadziejê, ¿e przed-
stawiciele rz¹du przedstawi¹ szczegó-
³owe informacje dotycz¹ce strategii dla
kolei. Spodziewali siê równie¿ informa-
cji na temat zamierzeñ prywatyzacyj-
nych i systemu finansowania poszcze-
gólnych spó³ek

- Wci¹¿ nie wiemy, czy strategia dla
kolei bêdzie kontynuacj¹ zamierzeñ
PiS-u, czy powsta³a jakaœ nowa kon-
cepcja - mówi szef kolejarskiej "S"
Henryk Grymel.

Przewodnicz¹cy podkreœla, ¿e "So-
lidarnoœæ" oczekuje szczegó³owych

materia³ów na temat przysz³oœci kolei i
dopiero po zapoznaniu siê z nimi bê-
dzie mog³a kontynuowaæ rozmowy.

Zwi¹zkowcy domagaj¹ siê równie¿
podwy¿ek p³ac. ¯¹daj¹, by w 2008 r.
pensje pracowników kolei  wynosi³y co
najmniej 100 proc. œredniego wynagro-
dzenia w sektorze przedsiêbiorstw.

- Ze wzglêdu na niskie zarobki pra-
cownicy odchodz¹ z bran¿y do lepiej
p³atnych zawodów. Jeœli nie bêdzie pod-
wy¿ek, to mo¿e dojœæ do niepokojów
wœród za³óg, nawet do strajku general-
nego - zapowiada Henryk Grymel.

W tej chwili w poszczególnych spó³-
kach trwaj¹ negocjacje p³acowe. Trwa
równie¿ pogotowie strajkowe, przedsiê-
biorstwa s¹ oflagowane.

wg

Kolejarze czekaj¹

na konkrety

Wojewódzki Park Kultury i Wypo-
czynku - wbrew wczeœniejszym
ustaleniom - znalaz³ siê na liœcie
firm przeznaczonych przez mini-
stra skarbu do prywatyzacji w
2008 r.

To kompletne zaskoczenie zarówno
dla pracowników obiektu, jak i w³adz
samorz¹dowych.

W 2005 r. wydawa³o siê, ¿e sprawy
WPKiW zosta³y ostatecznie uregulowa-
ne. Wówczas Ministerstwo Skarbu Pañ-
stwa odda³o w³adzom województwa 75
proc. akcji Parku i zapewnia³o o przeka-
zaniu pozosta³ych w przysz³oœci. Jesz-
cze kilka miesiêcy temu te obietnice pod-
trzymywa³ poprzedni minister skarbu
Wojciech Jasiñski. Teraz nowy rz¹d
zmieni³ zdanie i zdecydowa³ o prywaty-
zacji obiektu. Ma siê ona odbyæ drog¹
"publicznych rokowañ" i - zdaniem œl¹-
skich polityków - mo¿e doprowadziæ do
wykupienia przez inwestorów najcen-
niejszych terenów Parku.              red.

Park na sprzeda¿?
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Harmonogram

szkoleñ zwi¹zkowych

na I pó³rocze 2008 roku

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 0685

 z dopiskiem Skoczek Tomasz - na-
prawa protezy. Równoczeœnie prosimy
o poinformowanie nas telefonicznie lun
e-mailem o dokonaniu przelewu, co w
sposób oczywisty pomo¿e nam w rozli-
czeniu z wykonawc¹:

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

Pomoc dla Tomasza

W przedostatnim numerze TŒD - nie z naszej winy - opublikowany zosta³
b³êdny numer konta, na które mo¿na wp³acaæ pieni¹dze na pomoc dla To-
masza Skoczka. Poni¿ej ponawiamy tê proœbê, tym razem z poprawnym
numerem.

Redakcja

"Solidarnoœæ" wzywa rz¹d do
negocjacji systemu wynagro-
dzeñ w publicznej s³u¿bie zdro-
wia i ca³ej sferze bud¿etowej,
tak by by³ on powi¹zany ze
wzrostem œredniej p³acy w go-
spodarce narodowej.

W przyjêtym podczas obrad Komi-
sji Krajowej w Warszawie stanowi-
sku "S" wezwa³a rz¹d do niezw³ocz-
nych negocjacji z partnerami spo³ecz-
nymi systemu wynagrodzeñ w pu-
blicznej s³u¿bie zdrowia okreœlaj¹ce-
go relacjê wynagrodzeñ pomiêdzy
poszczególnymi grupami zawodowy-
mi w odniesieniu do œredniej p³acy
krajowej. Nasz Zwi¹zek jest przeciw-
ny wspó³p³aceniu za us³ugi medycz-
ne. - Bez doprowadzenia do solidar-
nej partycypacji wszystkich ubezpie-
czonych w kosztach utrzymania sys-

temu ochrony zdrowia, w zale¿noœci
o uzyskiwanego przez nich dochodu,
nie bêdzie zgody Zwi¹zku na podno-
szenie sk³adek zdrowotnych - uwa¿a
Janusz Œniadek, przewodnicz¹cy
KK NSZZ "S".

Zdaniem Zwi¹zku rz¹d toleruj¹c
zawieranie porozumieñ p³acowych
tylko przez jedn¹ grupê zawodow¹,
przyczynia siê do pog³êbiania siê na-
piêæ spo³ecznych i chaosu w syste-
mie. Podczas obrad zdecydowano, ¿e
przewodnicz¹cy KK zwróci siê do
premiera o zwo³anie w trybie pilnym
wojewódzkich komisji dialogu spo-
³ecznego, które oceni¹ sytuacjê w naj-
bardziej zagro¿onych bran¿ach w wo-
jewództwach.

NSZZ "Solidarnoœæ" zapropono-
wa³a równie¿ rz¹dowi negocjacje sys-
temu wynagrodzeñ w sferze bud¿e-
towej powi¹zanego ze wzrostem œred-

Powi¹zaæ p³ace ze œredni¹
niej p³acy w gospodarce narodowej.
- Jesteœmy zaniepokojeni, ¿e w³adza
nie ma realnej propozycji rozwi¹za-
nia narastaj¹cej fali konfliktów spo-
³ecznych, spowodowanych upraw-
nionymi roszczeniami p³acowymi.
Ka¿dy konflikt generuje napiêcia w
kolejnych grupach zawodowych, któ-
re s³usznie czuj¹ siê pominiête - po-
wiedzia³ Janusz Œniadek.

Komisja Krajowa zdecydowanie
sprzeciwia siê oszczêdnoœciom bu-
d¿etowym kosztem pracowników
us³ug publicznych. "Rozwój gospo-
darczy, wzrost dochodu narodowego
oraz id¹cy w œlad za nim wzrost p³ac
niektórych grup zawodowych - po-
winien wyrównywaæ istniej¹ce ró¿-
nice i zmniejszaæ rozwarstwienie spo-
³eczne" - uwa¿aj¹ cz³onkowie KK.

Dzia³ Informacji KK

Regionalny Sekretariat Eme-
rytów i Rencistów NSZZ „So-
lidarnoœæ” skierowa³ do pre-
miera Donalda Tuska list, w
którym zwraca uwagê na
trudn¹ sytuacjê materialn¹ tej
grupy spo³ecznej.

Zwi¹zkowcy domagaj¹ siê zale-
g³ych rewaloryzacji rent i emerytur.
Podkreœlaj¹, ¿e czuj¹ siê zapomnia-
ni i oszukani przez kolejne ekipy
sprawuj¹ce w³adzê.

- ¯¹damy zwrotu zaw³aszczo-
nych nam przez nieodpowiedzial-
ne rz¹dy lewicowo-liberalne, w la-
tach 1993 - 2007, walorów emery-
talnych i rentowych. Te wartoœci w
nikczemny sposób zrabowane,
musz¹ byæ nam natychmiast zwró-
cone z procentem - napisali przed-
stawiciele Sekretariatu w liœcie do
premiera. - Nie pozwolimy, by eme-
ryci i renciœci byli traktowani jako
element zbêdny przy rozliczaniu
dochodu narodowego, wypracowa-
nego w³aœnie przez nas.

Zwi¹zkowcy z niepokojem zwra-
caj¹ uwagê na próby pozbawienia
seniorów przywilejów, które ju¿
znacznie wczeœniej zosta³y im za-
pewnione.

- Emeryci i renciœci maj¹ dawno
zagwarantowane prawo do darmo-
wych lekarstw, do 50 proc. zni¿ki
na przejazdy kolejowe. Dlaczego

Emeryci i renciœci

¿¹daj¹ sprawiedliwoœci

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”

Panie Premierze te gwarancje siê
ulotni³y? Gdzie has³o - aby nam siê
dobrze ¿y³o? - pytaj¹ zwi¹zkowcy.
Podkreœlaj¹ równie¿, ¿e wielu Po-
laków ¿yje poni¿ej minimum so-
cjalnego i pytaj¹ "co na to koalicja
PO-PSL?"

- My emeryci i renciœci, seniorzy
i weterani, mamy prawo ¿¹daæ od-

rzucenia utopijnych liberalno-lewi-
cowych teorii gospodarczych. Nie
mo¿e byæ nierównoœci w ka¿dej
dziedzinie ¿ycia - pisz¹ przedstawi-
ciele Sekretariatu i po raz kolejny
alarmuj¹, ¿e oszczêdzanie kosztem
najs³abszych grup spo³ecznych jest
nieetyczne i niemoralne.

ak
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Podczas konferencji w Katowi-
cach podsumowano koñcz¹cy
siê projekt Pierwsza Szychta, któ-
ry 170 bezrobotnym osobom da³
szansê na zdobycie zawodu, zna-
lezienie nowej pracy lub rozpo-
czêcie w³asnej dzia³alnoœci go-
spodarczej.

- To by³a dobra wspó³praca, korzyst-
na dla wszystkich zaanga¿owanych w
ni¹ partnerów, ale przede wszyst-
kim dla beneficjentów projektu -
mówi³ podczas spotkania w Œl¹-
skim Urzêdzie Wojewódzkim wi-
ceprzewodnicz¹cy Œl¹sko-D¹-
browskiej "S" Ryszard Drabek.
Zwróci³ uwagê na zmianê na ryn-
ku pracy, jaka zasz³a od momentu
rozpoczêcia programu. - Dziœ, z
powodu poprawy sytuacji gospo-
darczej i wysokiej emigracji, bez-
robocie spad³o a pracodawcy
musz¹ zabiegaæ i dbaæ o pracow-
nika. Równie¿ poprzez zaakcep-
towanie zwi¹zków zawodowych
i dialog z nimi. W³aœciciele zak³a-
dów rzemieœlniczych przed tym nie
uciekn¹. Jako "Solidarnoœæ" bêdziemy
nad tym czuwaæ - zapowiedzia³ Ryszard
Drabek.

Unikalna motywacja
Dyrektor Izby Rzemieœlniczej Beata

Bia³ow¹s, omawiaj¹c przebieg projek-
tu, podkreœla³a dobre relacje miêdzy po-
szczególnymi jego partnerami. - Jeszcze
kilka lat temu trudno by³oby sobie wy-
obraziæ tak udan¹ wspó³pracê pomiêdzy
izb¹, czyli organizacj¹ pracodawców, a
zwi¹zkiem zawodowym. Dziœ jest to dla
nas naturalne.

Dyrektor IR podkreœla³a, ¿e zalet¹
Pierwszej Szychty by³o koñczenie szko-
lenia egzaminem pañstwowym, który
zapewnia konkretne uprawnienia. - To
by³a dla bezrobotnych dodatkowa mo-
tywacja. Tym bardziej unikalna, ¿e do-
tyczy³a ludzi doros³ych, którzy w nor-
malnym trybie nie mieliby na to szans  -
mówi³a Beata Bia³ow¹s, przypominaj¹c,
¿e podczas realizacji programu nacisk po-
³o¿ony zosta³ równie¿ na upowszechnia-

nie jego rezultatów. Informacje o Pierw-
szej Szychcie pojawia³y siê w regional-
nych i krajowych mediach. By³y te¿ na
billboardach, je¿d¿¹cych po regionie
tramwajach, a tak¿e w spotach reklamo-
wych w radiu, a nawet przed g³ównymi
wydaniami Wiadomoœci w TVP 1.

Na to, ¿e Pierwsza Szychta odpowia-
da na potrzeby regionalnego rynku pra-
cy zwraca³ uwagê w swoim wyst¹pie-
niu Przemys³aw Koperski, dyrektor

Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Kato-
wicach. - Pomimo spadaj¹cego bezro-
bocia w naszym regionie wci¹¿ du¿a jest
liczba osób pozostaj¹cych d³u¿ej bez pra-
cy. Ich umiejêtnoœci s¹ czêsto ju¿ nieak-
tualne. St¹d zaleta takich projektów, jak
Pierwsza Szychta - daj¹cych szansê na
zdobycie nowych lub uzupe³nienie do-
tychczasowych kwalifikacji.

Praca nie mo¿e byæ bo¿kiem
O etycznych i religijnych aspektach

pracy mówi³ podczas konferencji ks. pra-
³at Stanis³aw Pucha³a.  - Praca to nie

Barbara Bujoczek, Adam Stefañ-
ski i Leszek Kubicjus, cz³onkowie
Komisji Zak³adowej NSZZ „S”
Elektrociep³owni „Zabrze” zostali
uhonorowani „Wachlarzami
Osi¹gniêæ” podczas tradycyjne-
go balu karnawa³owego organi-
zowanego dla pracowników fir-
my.

Ta zak³adowa nagroda, ustanowiona
zosta³a w 2006 roku, przez zarz¹d spó³-
ki, Radê Pracowników oraz organizacje
zwi¹zkowe: NSZZ "S", NSZZ Pracow-
ników Elektrociep³owni Zabrze, NSZZ

Pracowników Ruchu Ci¹g³ego.
Na wniosek kierowników poszczegól-

nych wydzia³ów, jak równie¿ zwi¹zków
zawodowych, wyró¿nienie przyznawa-
ne jest pracownikom rzetelnie wykonu-
j¹cym swoj¹ pracê w danym roku, dba-
j¹cym o swój rozwój zawodowy i wy-
kazuj¹cym siê aktywnym udzia³em w
¿yciu spo³ecznym spó³ki oraz kole¿eñsk¹
postaw¹ wobec wspó³pracowników.

- Nagroda ma na celu uhonorowanie
pracowników, których szczególnie wy-
ró¿nia postawa zawodowa i spo³eczna -
mówi przewodnicz¹cy KZ NSZZ "S"
Elektrociep³owni "Zabrze", a zarazem

G³ówna Inspektor Pracy i by³a
wiceprzewodnicz¹ca Œl¹sko-
D¹browskiej „Solidarnoœci” -
otrzyma³a tytu³ Cz³owieka Roku
2007 „Tygodnika Solidarnoœæ”.

Nagrodê wrêczono jej podczas ze-
sz³otygodniowego posiedzenia Komi-
sji Krajowej NSZZ "S". Jak podkreœli³
redaktor naczelny "Tygodnika Solidar-
noœæ" Jerzy K³osiñski, nagroda dla
Bo¿eny Borys-Szopy to wyraz szcze-
gólnego uznania redakcji dla zas³ug sze-
fowej Pañstwowej Inspekcji Pracy w
rozwi¹zywaniu problemów zwi¹za-

nych z prac¹, a zw³aszcza jej ochron¹. -
W Polsce jest bardzo wiele do zrobie-
nia, gdy chodzi o podnoszenie standar-
dów pracy i walkê z licznymi patolo-
giami wystêpuj¹cymi na rynku pracy.
Aby na tym polu odnosiæ sukcesy, trze-
ba byæ cz³owiekiem z wyj¹tkowym
charakterem i wiedz¹, dzia³aj¹cym z
pasj¹ i g³êbokim przekonaniem o swo-
jej racji, a nawet pos³annictwie - mówi³
o laureatce redaktor naczelny "Tygodni-
ka Solidarnoœæ" Jerzy Kosiñski.

Przewodnicz¹cy NSZZ "S" Janusz
Œniadek oceni³, ¿e PIP to instytucja
pañstwowa, której cele s¹ najbardziej
zbli¿one do zwi¹zkowych. Œniadek
podkreœli³, ¿e w ubieg³ym roku Bo¿e-
na Borys-Szopa by³a osob¹, która zro-
bi³a najwiêcej, aby uczyniæ Polskê bar-
dziej przyjazn¹ pracownikom.

Bo¿ena Borys-Szopa odbieraj¹c na-
grodê podkreœli³a, ¿e cz³owiekiem roku
mo¿e czuæ siê ka¿dy inspektor pracy i

podziêkowa³a za docenienie ich wspól-
nej pracy. Jak podkreœli³a, najwa¿niej-
sze cechy szefa PIP to upór i determi-
nacja w walce z patologi¹. Cechy te -
zdaniem laureatki - s¹ najwa¿niejsze w
walce z patologi¹ i charakteryzuj¹ in-

spektorów pracy w ca³ym kraju. Pozwo-
li³y, przyk³adowo, na osi¹gniêcie trud-
nego do wyobra¿enia jeszcze przed kil-
ku laty stanu, gdy coraz bardziej margi-
nalnym problemem staje siê wyj¹tko-
wo naganna patologia, jak¹ jest niewy-
p³acanie wynagrodzenia pracownikom.
G³ówny inspektor pracy Bo¿ena Borys-
Szopa zapewni³a, ¿e uczyni wszystko,
aby w nastêpnym sprawozdaniu z dzia-
³alnoœci PIP znalaz³o siê stwierdzenie o
zupe³nym zmarginalizowaniu tej pato-
logii.

Zaznaczy³a, ¿e te cechy wynios³a z
dzia³alnoœci w "S". - Nigdy nie zapo-
mnê sk¹d wysz³am, ¿e jestem cz³owie-
kiem "Solidarnoœci" i obiecujê nie za-
wieœæ zaufania - doda³a.       oprac. wg

Bo¿ena Borys-
Szopa kieruje
inspekcj¹ pracy
od marca 2006 r.
W latach 1998-
2002 by³a prze-
wodnicz¹c¹ Rady

Ochrony Pracy przy Sejmie RP,
sprawuj¹cej nadzór nad Pañstwow¹
Inspekcj¹ Pracy, a od 2002 r. pe³ni³a
funkcjê wiceprzewodnicz¹cej tego
gremium. Jednym z efektów dzia-
³añ PIP pod kierunkiem Borys-Szo-
py jest m.in. poprawa przestrzega-
nia przez pracodawców przepisów
o wyp³acie wynagrodzeñ. Laureat-
ka by³a zwi¹zana z "S" od 1980 r. W
1991 r. zosta³a cz³onkiem Zarz¹du
Regionu Œl¹sko-D¹browskiej "S", a
w 2002 r. jego wiceprzewodnicz¹c¹.
Od 1998 r. wchodzi³a w sk³ad Ko-
misji Krajowej. W zwi¹zku z objê-
ciem stanowiska GIP, zrezygnowa-
³a z pe³nienia funkcji zwi¹zkowych.

cz³onek Kapitu³y "Wachlarze Osi¹gniêæ"
Miros³aw Grzywa - Powinna motywo-
waæ do podejmowania nowych, zawo-
dowych i spo³ecznych wyzwañ, byæ mo-
torem kreatywnoœci i w sposób pozytyw-
ny kojarzyæ siê z nasz¹ firm¹, tworzyæ
wizytówkê jej pracowników.

Kapitu³a corocznie przyznaje "Wa-
chlarze Osi¹gniêæ" dziesiêciu pracowni-
kom. W ubieg³ym roku t¹ nagrod¹ uho-
norowanych zosta³o a¿ szeœciu cz³onków
zak³adowej "S". W bie¿¹cym, po raz
pierwszy, prócz symbolicznych wachla-
rzy, wyró¿nieni otrzymali równie¿ na-

Wachlarze Osi¹gniêæ

Bo¿ena Borys-Szopa

Cz³owiekiem Roku
Fajrant Pierwszej Szychty

Jerzy K³osiñski i Bo¿ena Borys-Szopa
Fot. Tomasz Gutry

"Tygodnik Solidarnoœæ" przyzna-
je tytu³ "Cz³owieka Roku" od 1997
r. Laureatami nagrody byli m.in.
Lech Kaczyñski, kard. Stanis³aw
Dziwisz, senator Ewa Tomaszew-
ska, przewodnicz¹cy Rady Ochro-
ny Pracy pose³ Stanis³aw Szwed.

tylko obowi¹zek, ale i uprawnienie: do
wynagrodzenia, bezpieczeñstwa, ale i do
bardziej szczegó³owych uprawnieñ bran-
¿owych. Praca ma równie¿ budowaæ
solidarnoœæ i wspó³pracê - przypomina³
kapelan Œl¹sko-D¹browskiej "Solidarno-
œci". - Nic jednak nie usprawiedliwia sy-
tuacji, gdy praca staje siê bo¿kiem. Czê-
sto skutkuje to uzale¿nieniem od pracy,
rozpadem rodziny i dramatem rodzin -
przestrzega³ kap³an.

Uczestnicy konferencji -
rzemieœlnicy, zwi¹zkowcy
i pracownicy urzêdów pra-
cy - próbowali te¿ znaleŸæ
antidotum na wci¹¿ wysok¹
emigracjê. Prof. Romuald
Joñczy z Akademii Ekono-
micznej we Wroc³awiu ape-
lowa³ o wprowadzenie w
naszym kraju specyficz-
nych rozwi¹zañ prawnych,
jak np. bezp³atny urlop emi-
gracyjny. - Jeœli w danej fir-
mie potrzebnych jest trzech
pracowników, to zatrudniæ
czterech i ka¿dego wypusz-

czaæ za granicê na 3 miesi¹ce na urlop
bezp³atny;  bêdzie on ubezpieczony i nie
straci miejsca pracy w Polsce, bo gwa-
rantuje mu to umowa - wyjaœnia³ profe-
sor. Jego zdaniem kluczowe znaczenie
ma te¿ pobudzenie aktywnoœci gospo-
darczej w dziedzinie us³ug, gdzie poda¿
jest zbyt ma³a w stosunku do iloœci trans-
ferowanych przez emigrantów do Pol-
ski pieniêdzy. - Tylko w³asna dzia³alnoœæ

gospodarcza mo¿e daæ w Polsce poziom
¿ycia i zarobków porównywalny do tego
za granic¹ - oceni³ prof. Joñczy.

Wojciech Gumu³ka

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju
Pierwsza Szychta powo³ane zosta³o
w 2005 roku przez katowick¹ Izbê
Rzemieœlnicz¹ oraz Ma³ej i Œredniej
Przedsiêbiorczoœci. W realizacjê pro-
jektu zaanga¿owa³a siê te¿ Œl¹sko-
D¹browska "Solidarnoœæ", która by³a
odpowiedzialna za rekrutacjê uczest-
ników, Fundacja Rozwoju Demokra-
cji Lokalnej oraz Wojewódzki Urz¹d
Pracy w Katowicach.

Projekt skierowany zosta³ do osób
d³ugotrwale bezrobotnych i do tych,
które na skutek przemian gospodar-
czych straci³y zatrudnienie. Jego
uczestnicy mogli zdobyæ zawody fry-
zjera, piekarza, cukiernika, rzeŸnika-
wêdliniarza, kucharza, lakiernika sa-
mochodowego oraz zawody budow-
lane. Nie by³o przy tym ograniczeñ
wiekowych.

Pierwsza Szychta by³a realizowa-
na przy udziale œrodków Europejskie-
go Funduszu Spo³ecznego w ramach
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Szczegó³y prowadzonej przez Œl¹sko-D¹browsk¹ „S”
rekrutacji do projektu omawia³a Agnieszka Lenartowicz-£ysik

z Biura Szkoleñ

- Bêdziemy czuwaæ nad tworzeniem zwi¹zków
zawodowych w zak³adach rzemieœlniczych

- zapowiedzia³ Ryszard Drabek


