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W numerze:

Karczma Regionu zakoñczy³a sezon

To ju¿ tradycja, ¿e w lutym, na zakoñczeniu sezonu karczm i biesiad piwnych, ostatni¹
z takich imprez organizuje Region Œl¹sko-D¹browski. To podziêkowanie przede
wszystkim dla wszystkich tych zwi¹zkowców, którzy w minionym roku nie ¿a³owali
swojego wolnego czasu dla „Solidarnoœci”.

Górnictwo walczy

o bezpieczeñstwo i pracowników
Na wyjazdowym posiedzeniu
Rady Ochrony Pracy w Katowi-
cach jej cz³onkowie zapoznali
siê z wynikami kontroli Pañ-
stwowej Inspekcji Pracy prze-
strzegania przepisów prawa pra-

cy w górnictwie, a tak¿e z systemem przygotowania kadr
dla tej bran¿y.
Inicjatorem posiedzenia w Katowicach by³ szef Œl¹sko-D¹-
browskiej „S” Piotr Duda.

Czytaj na stronie 3

Zadzia³a³a

groŸba strajku
Na pewno nie o takich podwy¿kach ma-
rzyliœmy, ale w sytuacji, gdy po wielu
negocjacyjnych bojach wywalczyliœmy
podwy¿ki dla pracowników, którzy nie
mieli ich otrzymaæ, to mo¿emy mówiæ
o ma³ym sukcesie. Ma³ymi krokami bê-
dziemy d¹¿yæ do tego, aby osi¹gn¹æ
wiêcej. - powiedzia³ TŒD Pawe³ Pro-

haska przewodnicz¹cy „S” w Górnoœl¹skim Centrum Zdro-
wia Dziecka.

Czytaj na stronie 4

Przymierze na rzecz wolnej niedzieli
- Niedziela jest dobrem publicznym i
wartoœci¹ kulturow¹ - tak rozpoczy-
na siê tekst Porozumienia „Przymie-
rze na rzecz wolnej niedzieli” zawar-
tego przez siedemnaœcie organizacji
pozarz¹dowych, chrzeœcijañskich
oraz naukowców i polityków.

Dokument podpisany zosta³ 1 lutego w Warszawie pod-
czas konferencji „Wygrajmy niedziele”.
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Krótko Liczba tygodnia... Wieœci
z Biur Terenowych ZR

Napisano

1,950 mln...
... tylu Polaków wed³ug szacunków G³ównego Urzêdu Statystyczne-

go przebywa³o na koniec 2006 r. na emigracji.
Wiêkszoœæ czasowych emigrantów z Polski przebywa³a w krajach cz³on-

kowskich UE - w koñcu 2006 r. by³o ich ok. 1 mln 550 tys. (najwiêcej w
Wielkiej Brytanii - ok. 580 tys. oraz w Niemczech - ok. 450 tys.).

W okresie naszego cz³onkostwa w UE liczba ta siê podwoi³a. Pod
koniec 2004 r. w krajach UE przebywa³o czasowo ok. 750 tys. miesz-
kañców naszego kraju; pod koniec 2005 r. ju¿ ok. 1.170 tys., a w 2006 r.
liczba czasowych emigrantów zwiêkszy³a siê o kolejne 380 tys.

Szacunek ten uwzglêdnia tak¿e tych Polaków, którzy od d³u¿szego
czasu przebywali poza granicami Polski, w tym w krajach UE, bez wzglê-
du na ich status pobytu.

Natomiast wstêpne szacunki wskazuj¹, ¿e liczba imigrantów przeby-
waj¹cych w Polsce czasowo pod koniec 2006 r. wynosi³a oko³o 200 tys.
Najwiêksz¹ zbiorowoœæ stanowi¹ obywatele Ukrainy.

W szeregach Platformy Obywa-
telskiej topnieje tolerancja dla
zwi¹zkowych przepychanek. W
klubie coraz g³oœniej mówi siê o
koniecznoœci solidnych zmian w
ustawie o zwi¹zkach zawodowych.
W pierwszej kolejnoœci maj¹ spaœæ,
wyœrubowane czêsto, pensje zwi¹z-
kowych dzia³aczy.

Jakie pomys³y ma PO? Dziennik
"Polska" zebra³ niektóre z nich:

- Siedziby zwi¹zków zawodo-
wych maj¹ byæ wyprowadzone
poza zak³ady pracy. - Zwi¹zki mia-
³yby siê utrzymywaæ wy³¹cznie ze
sk³adek cz³onkowskich. Liderzy
straciliby profity ze zwi¹zkowych
etatów. Ich czêsto wyœrubowane
pensje z pewnoœci¹ spadn¹.

- Minimalna liczba osób do za³o-
¿enia zwi¹zku (teraz to 10) mo¿e
wzrosn¹æ. Pojawia siê wersja, ¿e na-
wet do 20-30 osób. Trudniej by³o-
by wiêc za³o¿yæ zwi¹zek w niewiel-
kiej firmie.

- Pracodawcy negocjowaliby
swoje dzia³ania nie ze wszystkimi
zwi¹zkami, ale z reprezentacj¹ pra-
cowników. To ma ukróciæ k³ótnie
miêdzy zwi¹zkami z tej samej bran-
¿y.

Nowelizacja ustawy o zwi¹zkach
znajdzie siê w pakiecie ustaw, jakie
wypracuje komisja "Przyjazne pañ-
stwo". Szefuje jej pose³ Janusz Pa-
likot.

- Niektórzy zwi¹zkowcy traktuj¹
obecn¹ ustawê instrumentalnie.
£agodne przepisy pozwalaj¹ na ra-
dykalne zachowania wobec praco-
dawcy, a to nie s³u¿y gospodarce -
t³umaczy potrzebê zmian Grzegorz
Dolniak, wiceszef klubu parlamen-
tarnego PO.

W sejmowych kuluarach krytycz-
nie mówi siê o wysokich zarobkach
zwi¹zkowych dzia³aczy.

Senator Tomasz Misiak, szef
komisji gospodarki w Senacie alar-
muje, ¿e najwa¿niejsze to powstrzy-
maæ mno¿¹ce siê w zak³adach ko-

lejne zwi¹zki zawodowe. - Praco-
dawca ma zwi¹zane rêce, musi z
nimi konsultowaæ nawet najdrob-
niejsze sprawy - uwa¿a senator.

W samej tylko Poczcie Polskiej
dzia³a teraz oko³o 200 organizacji
zwi¹zkowych. Niedawno zarz¹d
musia³ powo³aæ pe³nomocnika ds.
kontaktów ze zwi¹zkowcami.
Wszystko dlatego, ¿e zwi¹zki
¿¹da³y spotkañ z prezesem Poczty
w ka¿dej, nawet najbardziej b³ahej
sprawie.

Politycy Platformy przekonuj¹,
¿e dziêki zmianom w ustawie po-
zycja zwi¹zków by³aby bardziej
niezale¿na. Sta³yby siê reprezentan-
tami nie pracowniczej elity, ale
wszystkich zatrudnionych.

W szeregach zwi¹zkowców zro-
zumienia dla tych argumentów nie
widaæ. Wed³ug komentatorów sce-
ny politycznej proponowane zmia-
ny, mog¹ byæ pêtl¹ na szyjê rz¹du
Tuska. Ale eksperci od rynku pra-
cy przekonuj¹, ¿e takie ogranicze-
nia dla zwi¹zków zawodowych to
koniecznoœæ, bo wygórowane rosz-
czenia zwi¹zków obni¿aj¹ wydaj-
noœæ pracy.

Wed³ug ekonomistów, gdyby nie
dosz³o do nowelizacji ustawy, wyj-
œcia s¹ dwa: albo rz¹d zamknie usta
zwi¹zkowcom, likwiduj¹c najbar-
dziej nierentowne zak³ady, albo za-
wrze d³ugofalowe porozumienia na
kilka lat. Ten drugi wariant wybra³
rz¹d Irlandii pod koniec lat 80. -
zwi¹zkowcy zgodzili siê na zamro-
¿enie p³ac i ograniczenie wydatków
socjalnych w zamian za ni¿sze po-
datki. Jeremi Mordasewicz, szef
Konfederacji Pracodawców Pry-
watnych "Lewiatan", widzi dla Pol-
ski jeszcze trzeci¹ drogê: - W³adze
powinny negocjowaæ podwy¿ki nie
z konkretnymi zwi¹zkami zawodo-
wymi, ale z wy³onion¹ przez zwi¹z-
ki wszystkich bran¿ reprezentacj¹ -
namawia. Ale to w naszym kraju jest
chyba utopi¹.

BT Bytom
29 lutego w siedzibie biura odby³o

siê szkolenie ogólnozwi¹zkowe dla
skarbników i komisji rewizyjnych z
terenu Bytomia i Piekar Œl¹skich.

BT Katowice
30 stycznia w siedzibie Œl¹sko-D¹-

browskiej "S" zorganizowane zosta-
³o pierwsze stacjonarne szkolenie
ogólnozwi¹zkowe. Wziêli w nim
udzia³ zwi¹zkowcy z organizacji dzia-
³aj¹cych w obszarze biura.

BT Pszczyna
10 stycznia z inicjatywy pracow-

ników Miejskiego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Czechowicach-Dzie-
dzicach w placówce powsta³a Tym-
czasowa Organizacja Zwi¹zkowa.

W oœrodku zatrudnionych jest 65
pracowników, z których przynale¿-
noœæ zwi¹zkow¹ na razie zadeklaro-
wa³o 15. 15 stycznia organizacja zo-
sta³a zarejestrowana w Zarz¹dzie Re-
gionu Œl¹sko-D¹browskiego, a 29
stycznia w siedzibie pszczyñskiego
BT przeprowadzono wybory w³adz
Komisji. Przewodnicz¹c¹ zosta³a
Krystyna Gwizdoñ.

Zwi¹zkowcy podjêli uchwa³y o
przyst¹pieniu do Regionalnej Sekcji
Pomocy Spo³ecznej i Sekcji Proble-
mowej Miasta Czechowice-Dziedzi-
ce.

BT Tarnowskie Góry
Na obszarze dzia³ania tarnogórskie-

go BT powsta³y dwie nowe komisje
zak³adowe NSZZ "S": w Przedsiê-
biorstwie Instalacyjno-Monta¿owym
"Zygfryd Kostoñ" oraz w firmie
"Atlas".

Kierownik BT Zbyszek Klich
mówi, ¿e w powiecie wzros³o zainte-
resowanie przynale¿noœci¹ zwi¹z-
kow¹.

- Od pocz¹tku nowego roku wyda-
³em ponad 200 deklaracji zwi¹zko-
wych - informuje.

BT Gliwice
22 stycznia odby³o siê posiedzenie

Terenowej Sekcji Problemowej NSZZ
"S" Gliwic i Powiatu Gliwickiego,
podczas którego zwi¹zkowcy omówili
i przyjêli plan pracy na 2008 rok.

***

Wyœrubowane pensje

zwi¹zkowców spadn¹
(www.onet.pl, 31 stycznia 2008 r.)

29 stycznia w gliwickim BT pe³ni³
dy¿ur specjalista ds. ksiêgowoœci, któ-
ry udziela³ przedstawicielom komisji
zak³adowych bezp³atnych konsulta-
cji z zakresu rozliczeñ podatkowych
z urzêdami skarbowymi oraz prawi-
d³owego prowadzenia ksiêgowoœci
zwi¹zkowej.

O kolejnym terminie dy¿uru spe-
cjalisty ds. ksiêgowoœci organizacje
zwi¹zkowe poinformowane zostan¹
drog¹ faksow¹.

***
 Przeprowadzone zosta³y wybory

do Tymczasowej Komisji Zak³adowej
Urzêdu Gminy Giera³towice. Prze-
wodnicz¹c¹ zosta³a Anna Ga³¹zka.
Wybrano równie¿ w³adze TKZ Auto
Robot System. Tam przewodnicz¹-
cym zosta³ Jacek Musia³.

BT Zawiercie
Jeszcze w lutym zwi¹zkowcy z

"Solidarnoœci" ZGM Zawiercie na
walnym zebraniu wybieraæ bêd¹ no-
wego przewodnicz¹cego komisji za-
k³adowej. Pe³ni¹cy dotychczas tê
funkcjê Jacek H¹c zrezygnowa³ bo-
wiem z pracy w zawierciañskiej
"mieszkaniówce" i tym samym nie
mo¿e ju¿ dalej kierowaæ prac¹ zak³a-
dowej organizacji zwi¹zkowej.

Jacek H¹c przewodnicz¹cym ok.
30-osobowej komisji w ZKM Za-
wiercie zosta³ na pocz¹tku 2005 roku.
Szybko uda³o mu siê nie tylko zakty-
wizowaæ "mieszkaniowych" zwi¹z-
kowców do walki o prawa pracowni-
cze, ale tak¿e zintegrowaæ ich grupê.
Przyk³adowo podczas festynu z oka-
zji 25-lecia "Solidarnoœci" reprezen-
tanci "S" ZKM Zawiercie w komple-
cie pojawili siê… na rowerach. Nic
zatem dziwnego, ¿e po roku zwi¹z-
kowe wybory wygra³ w przys³owio-
wych cuglach. By³ tak¿e elektorem
wybieraj¹cym delegatów na ostatnie
WZD Œl¹sko-D¹browskiej "S".

(zaw)

30 stycznia (Warszawa). Zwi¹z-
kowcy z "Solidarnoœci" protesto-
wali przed Hotelem Marriot prze-
ciwko ³amaniu tam praw pracow-
niczych, szykanowaniu zwi¹zków
zawodowych i nieprowadzeniu dia-
logu spo³ecznego. - Tu siê utrudnia
dzia³alnoœæ zwi¹zków zawodo-
wych, st¹d wyrzucono przewodni-
cz¹cego zak³adowej komisji NSZZ
"S" i nie ma jasnego regulaminu
wynagrodzeñ - mówi³ pod hotelem
Andrzej Kropiwnicki, przewod-
nicz¹cy Regionu Mazowsze NSZZ
"S". Zwi¹zkowcy rozdawali ulotki
ze zdjêciem hotelu i napisem:
"Uwaga, z³y pracodawca.

***
4 lutego (Gdañsk). Prezydium Ko-
misji Krajowej NSZZ "Solidar-
noœæ" upowa¿ni³o Krajowy Sekre-
tariat Nauki i Oœwiaty do wszczê-
cia i prowadzania sporu z ministrem
edukacji narodowej. Przedmiotem
sporu m. in. brak rozwi¹zañ doty-
cz¹cych wzrostu wynagrodzeñ w
oœwiacie, brak dialogu spo³eczne-
go z partnerami spo³ecznymi o stra-
tegii edukacji - bonie edukacyjnym,
obowi¹zku szkolnym i przedszkol-
nym, zaniechanie rozwi¹zañ syste-
mowych umo¿liwiaj¹cych nadzór
i ewentualne egzekwowanie usta-
wowo okreœlonych œrednich wyna-
grodzeñ na poszczególnych szcze-
blach awansu zawodowego oraz
niepodjêcie przez rz¹d jakichkol-
wiek dzia³añ w celu wypracowa-
nia kompleksowych i satysfakcjo-
nuj¹cych rozwi¹zañ emerytalnych
dla nauczycieli.

***
4 lutego (Warszawa). 800-z³otowej
podwy¿ki domaga siê dla wszyst-
kich pracowników Poczty Polskiej
"Solidarnoœæ". Poza podwy¿kami
¿¹daj¹ m.in. zwiêkszenia liczby eta-
tów oraz zmian struktury organiza-
cyjnej firmy. Spotkanie w³adz Pocz-
ty Polskiej ze zwi¹zkowcami zapla-
nowane jest na czwartek. - Nasze
roszczenia uwa¿amy za stosowne,
gdy¿ Poczcie Polskiej zaczyna bra-
kowaæ pracowników eksploatacyj-
nych, takich jak listonosze, kierow-
cy, konwojenci - mówi Wies³aw
Gutowski, wiceprzewodnicz¹cy
NSZZ "Solidarnoœæ". - Jeœli Pocz-
ta Polska nie bêdzie mia³a pracow-
ników, to ciê¿ko bêdzie nam przy-
ci¹gn¹æ klientów - uzasadnia.
Zwi¹zkowcy z "Solidarnoœci"
chcieliby, by podwy¿ki objê³y
zw³aszcza pracowników eksploata-
cyjnych (oko³o 45 tys. osób).

***
5 lutego (Katowice) S¹d Apelacyj-
ny zdecydowa³, ¿e emerytowany
górnik z mys³owickiej kopalni
"Weso³a" nie otrzyma wyrównania
zarobków z kilku lat pracy. Wyrok
jest prawomocny, przys³uguje od
niego jedynie skarga kasacyjna do
S¹du Najwy¿szego. Sprawa by³a
rozpatrywana przed ró¿nymi s¹da-
mi od blisko 9 lat. We wtorek s¹d
ponownie uzna³, ¿e przepis, na któ-
ry powo³ywa³ siê górnik, nie mo¿e
byæ podstaw¹ roszczeñ, natomiast
jego zarobki by³y zgodne z innymi
przepisami, w tym z PZUP w gór-
nictwie. Sprawa mia³a wielkie zna-
czenie, bo z podobnymi roszczenia-
mi wyst¹pi³o wczeœniej ok. 15 tys.
górników, z których ok. 9 tys. z³o-
¿y³o pozwy do s¹dów. Oko³o 7,5
tys. z nich zosta³o ju¿ oddalonych,
umorzonych lub rozstrzygniêtych
na korzyœæ Katowickiego Holdin-
gu Wêglowego (KHW).

Msze œw. Gregorianki za œ.p.
W³adys³awa Molêckiego od
przyjació³ ze Œl¹sko-D¹-
browskiej „Solidarnoœci”
odprawione w parafii NMP
Królowej Polski w D¹browie
Górniczej, ul. Morcinka.

6 lutego 2008 r. – godz. 18.00
7 lutego 2008 r. – godz. 17.00
8 lutego 2008 r. – godz. 18.00
9 lutego 2008 r. – godz. 7.00
10 lutego 2008 r. – godz. 18.00
11 lutego 2008 r. – godz. 17.30
12 lutego 2008 r. – godz. 7.00
13 lutego 2008 r. – godz. 18.00
14 lutego 2008 r. – godz. 17.00

15 lutego 2008 r. – godz. 18.00
16 lutego 2008 r. – godz. 7.00
17 lutego 2008 r. – godz. 12.00
18 lutego 2008 r. – godz. 17.30
19 lutego 2008 r. – godz. 7.00
20 lutego 2008 r. – godz. 17.30
21 lutego 2008 r. – godz. 18.00
22 lutego 2008 r. – godz. 7.00
23 lutego 2008 r. – godz. 18.00
24 lutego 2008 r. – godz. 10.30
25 lutego 2008 r. – godz. 17.30
26 lutego 2008 r. – godz. 7.00
27 lutego 2008 r. – godz. 18.00
28 lutego 2008 r. – godz. 17.00
29 lutego 2008 r. – godz.7.00
1 marca 2008 r. – godz. 7.00
2 marca 2008 r. – godz. 10.30

Pamiêæ

o W³adys³awie Molêckim

17 lutego o godz. 11. z inicja-
tywy KZ NSZZ "S" KWK
"Pniówek" w koœciele NMP
Matki Koœcio³a w Jastrzêbiu
Zdroju odprawiona zostanie
Msza œw. za Ojczyznê.



Zwróæ uwagê 3Nr 6  (631) • 6 lutego 2008 r.

Na wyjazdowym posiedzeniu
Rady Ochrony Pracy w Kato-
wicach jej cz³onkowie zapo-
znali siê z wynikami kontroli
Pañstwowej Inspekcji Pracy
przestrzegania przepisów
prawa pracy w górnictwie, a
tak¿e z systemem przygoto-
wania kadr dla tej bran¿y.

Inicjatorem posiedzenia w Kato-
wicach by³ szef Œl¹sko-D¹brow-
skiej "S" Piotr Duda, który od

dwóch lat jest cz³onkiem Rady.
Obrady odbywa³y siê w siedzibie
Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
Uczestniczyli w nich równie¿ sze-
fowie przedsiêbiorstw górniczych,
zwi¹zkowcy, samorz¹dowcy, par-
lamentarzyœci i naukowcy.

Górnictwo od wieków jest
bran¿¹ niebezpieczn¹ i wypad-
kow¹. Niestety, w Polsce w ostat-
nich latach to zagro¿enie narasta.
Jak mówi³a podczas obrad w Ka-
towicach G³ówna Inspektor Pracy
Bo¿ena Borys-Szopa, powodem
tego jest prowadzone coraz g³êbiej
wydobycie, które prowadzi do po-
gorszenia warunków pracy i wzro-
stu zagro¿eñ. - Z zawodu odchodz¹
doœwiadczeni pracodawcy, w
kszta³ceniu górników jest kilkulet-
nia luka. A przecie¿ od bardziej do-
œwiadczonych kolegów m³odzi
górnicy od zawsze uczyli siê w³a-
œciwych postaw. To w³aœnie braki
kadrowe s¹ g³ówn¹ przyczyn¹
przekraczania limitu czasu pracy w
górnictwie - informowa³a G³ówna
Inspektor Pracy.

Skontrolowane bhp
i Kodeks pracy

Potwierdza³ to równie¿ w swo-
im wyst¹pieniu Zbigniew Ryfka,
zastêpca Okrêgowego Inspektora
Pracy w Katowicach, który zapre-
zentowa³ wyniki kontroli przepro-
wadzonych w latach 2006-2007 w
górnictwie. Badane by³y nie tylko
kwestie bezpieczeñstwa, ale i prze-
strzeganie prawa pracy - czas pra-
cy, wynagrodzenia urlopów. Efek-
tem kontroli by³o wydanie 528 za-

leceñ dotycz¹cych usuniêcia nie-
prawid³owoœci w zakresie bezpie-
czeñstwa pracy.

Najpowa¿niejszym problemem
w badanych firmach by³o ³amanie
unormowañ dotycz¹cych czasu
pracy. - Nie by³y przestrzegane
wrêcz fundamentalne przepisy, np.
zatrudniano pracowników w nad-
godzinach na takich stanowiskach,
na których absolutnie jest to nie-
dozwolone. Od operatów maszyn
górniczych wymagamy konkret-

nych predyspozycji psychicznych
i fizycznych. Ale póŸniej jest tole-
rowana praca takiej osoby przez 20
godz. To zaprzeczenie wczeœniej-
szych wymagañ - zwraca³ uwagê
Zbigniew Ryfka.

 Jak mówi³, w badanych przez
inspekcjê firmach oko³ogórniczych
dochodzi³o do nagannych praktyk
zatrudniania pod ziemi¹ na podsta-
wie umów cywilnoprawnych. Nie-
stety, w 2006 r. dwie takie osoby
uleg³y œmiertelnym wypadkom
przy pracy. Okrêgowy Inspektor

Pracy zaapelowa³ wówczas do sze-
fów spó³ek wêglowych o wyelimi-
nowanie tego procederu. Po trage-
dii w kopalni "Halemba" takie
przypadki nie zosta³y ju¿ odnoto-
wane.

Podczas obrad Rady zwracano
uwagê, ¿e do obni¿enia bezpie-
czeñstwa pracy w kopalniach do-
chodzi te¿ wskutek wygrywania
przetargów przez firmy, które ofe-
ruj¹ ceny najni¿sze, zwykle na gra-
nicy op³acalnoœci. Prowadzi to w
pierwszej kolejnoœci do ciêæ w³a-
œnie w sferze bhp. Sytuacjê kom-
plikuj¹ dodatkowo przestarza³e
maszyny i urz¹dzenia, czêsto w
bardzo z³ym stanie technicznym,
zagra¿aj¹cym bezpieczeñstwu ob-
s³uguj¹cych ich pracowników. Nie-
które z takich maszyn w ocenie in-
spektorów PIP nadawa³y siê jedy-
nie do z³omowania.

W czasie obrad cz³onkowie Rady
Ochrony Pracy mogli te¿ zapoznaæ
siê z systemem przygotowania kadr
dla górnictwa w aspekcie prze-
strzegania przepisów bhp. Podczas
omawiania tego zagadnienia zwra-
cano uwagê na czêste przypadki

dopuszczania do pracy osób bez
stosownych uprawnieñ i prowa-
dzenia szkoleñ bhp przez nie-
uprawnione do tego podmioty.
Podkreœlano te¿ negatywne skutki
wstrzymania przyjêæ do pracy w

Górnictwo walczy

o bezpieczeñstwo i pracowników

 Od lewej Piotr Duda, Bo¿ena Borys-Szopa,
zastêpca G³ównego Inspektora Pracy Roman Giedrojæ
i prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego Piotr Buchwald

Czêœci¹ wyjazdowego posiedzenia Rady Ochrony Pracy
w woj. œl¹skim by³a wizyta w Koksowni PrzyjaŸñ

Podczas obrad w Katowicach
Rada Ochrony Pracy jednog³o-
œnie przyjê³a plan pracy na rok
2008. Równie¿ bez g³osu sprze-
ciwu Rada przyjê³a stanowisko
w sprawie bezpieczeñstwa pra-
cy w transporcie wewn¹trzza-
k³adowym, w szczególnoœci
przy u¿ytkowaniu wózków jez-
dniowych z napêdem silniko-
wym. - Co trzeci pracodawca
u¿ywa³ wózków jezdniowych
niespe³niaj¹cych wymagañ
okreœlonych dyrektywami. Do
wypadków doprowadzaj¹ te¿
b³êdy cz³owieka w u¿ytkowaniu
wózków. Powoduje je z³y dobór
pracowników i nieprawid³owe
szkolenie - omawia³a stanowi-
sko prof. Danuta Koradecka
przedstawiaj¹c zalecania Rady,
które powinny obni¿yæ poziom
wypadkowoœci w transporcie
wewn¹trzzak³adowym

górnictwie. - Liczba pracowników
dozoru i górników po 40 roku ¿ycia
roœnie. Roœnie te¿ luka pokolenio-
wa w bran¿y i czas, w jakim m³o-
dzi górnicy przejmuj¹ od doœwiad-
czonych kolegów wiedzê - ostrze-
ga³ dr Konrad Tausz z G³ównego
Instytutu Górnictwa.

Jak zapewniano podczas konfe-
rencji, problem ten zosta³ ju¿ do-
strze¿ony przez spó³ki górnicze.
Do roku 2009 naukê w zawodach
górniczych ukoñczy ok. 1700
uczniów. - Zmiany na krajowym
rynku pracy i atrakcyjnoœæ pracy
za granic¹ nie daj¹ jednak gwaran-
cji, jak wielu z nich zostanie za-
trudnionych w bran¿y - zastrzega³
dr Tausz.

Nie ma dramatu
- Nie ma ¿adnego dramatu w gór-

nictwie. - zapewnia³ prezes Kom-
panii Wêglowej Grzegorz Paw³a-
szek. Mamy jedne z najlepszych
statystyk bezpieczeñstwa na œwie-
cie. Wiele zale¿y od stabilnej poli-

tyki wobec bran¿y. Poprzednie pro-
gramy zak³ada³y zwolnienia, wiêc
bran¿a zwalnia³a. Ale tylko w tym
roku przyjmiemy ponad 5 tys.
osób. W kolejnych latach przyjê-
cia bêd¹ te¿ wielkie. Oczywiœcie
widzimy zagro¿enie, ¿e atrakcyj-
noœæ zawodu górnika maleje. St¹d
kilkunastoprocentowe podwy¿ki
p³ac, st¹d odbudowywanie szkol-
nictwa zawodowego i generalnie
atrakcyjnoœci zawodu - wyjaœnia³
Paw³aszek.

O umiar w ocenie bran¿y apelo-
wa³ te¿ Jaros³aw Zagórowski,
prezes Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglo-
wej. - Bezpieczeñstwo jest oczy-
wiœcie priorytetem, ale jako spó³ki
prawa handlowego musimy te¿
dbaæ o wyniki finansowe. Dbaj¹c
o bezpieczeñstwo i optymalizacjê
czasu pracy rozwa¿aliœmy wpro-
wadzenie monitoringu miejsca po-
bytu górników. Nie zosta³o to przez
za³ogê zaakceptowane.

Wojciech Gumu³ka
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23 stycznia katowicki s¹d gospo-
darczy og³osi³ upad³oœæ likwida-
cyjn¹ Walcowni Rur Jednoœæ
(WRJ) w Siemianowicach Œl¹-
skich.

Najd³u¿szej niedokoñczonej inwesty-
cji w historii polskiego hutnictwa. Bu-
dowa walcowni rozpoczê³a siê 28 lat

temu i poch³onê³a ok. 700 mln z³. Za-
k³ad mia³ byæ nadziej¹ na nowe miej-
sca pracy dla pogr¹¿onych w bezrobo-
ciu Siemianowic. Sta³ siê symbolem
g³upoty i niegospodarnoœci.

- Upad³oœæ likwidacyjna WRJ to do-
bra wiadomoœæ dla inwestorów, którzy

W najbli¿szym poniedzia³ek 11
lutego zwi¹zkowcy z Regionalne-
go Sekretariatu Ochrony Zdrowia
wybior¹ swojego nowego lidera.

To efekt rezygnacji dotychczasowej
szefowej Ewy Ficy, która z koñcem roku
zakoñczy³a dzia³alnoœæ w "Solidarnoœci".
Chêæ jej zast¹pienia ju¿ zg³osi³y 3 dzia-
³aczki, które najprawdopodobniej wy-
startuj¹ w poniedzia³kowych wyborach.

Halina Cierpia³ jest przewodnicz¹c¹
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego w Jastrzêbiu Zdroju. Z zawodu pie-
lêgniarka, do "Solidarnoœci" nale¿y od
1981 r. Jak mówi, program dzia³alnoœci
lidera tworz¹ cz³onkowie zwi¹zku dzia-
³aj¹cy w komisjach, a jej rol¹ by³aby jego
realizacja. - Do sukcesu ka¿dego prze-
wodnicz¹cego potrzebna jest wspó³pra-

ca z cz³onkami zwi¹zku i dobry prze-
p³yw informacji. Nie bêdê siê obawiaæ
zaryzykowaæ w sytuacji niepewnoœci -
zapowiada Halina Cierpia³.

W wyborach zamierza równie¿ wy-
startowaæ Hanna Szotowska, lekarz -
internista, przewodnicz¹ca "S" w Szpi-
talu Powiatowym w Czeladzi, w "S" od
1981 r. - Widzê potrzebê usprawnienia
pracy RSOZ. Ta struktura powinna bar-
dziej wspieraæ organizacje zwi¹zkowe
w placówkach ochrony zdrowia oraz
pomagaæ w powstawaniu nowych ko-
misji. Przed nami wielkie wyzwania i
ogrom pracy, zw³aszcza w obliczu m.in.
zapowiadanej przez rz¹d prywatyzacji
placówek s³u¿by zdrowia - mówi Han-
na Szotowska.

O fotel przewodnicz¹cej ubiegaæ siê
bêdzie tak¿e przewodnicz¹ca "S" Szpi-

Konfliktów p³acowych, które opa-
nowa³y placówki medyczne w
ca³ym kraju, nie uda³o siê unik-
n¹æ równie¿ w Górnoœl¹skim
Centrum Zdrowia Dziecka im.
Jana Paw³a II w Katowicach-Li-
gocie.

Tam dyrektor placówki, z wykszta³-
cenia lekarz, uzna³, ¿e znaczne podwy¿-
ki nale¿¹ siê wy³¹cznie pracownikom
wy¿szego personelu medycznego. Po
podwy¿kach podstawowa pensja m³od-
szego asystenta wynios³a 2700 z³, asy-
stenta 3600, a starszego asystenta 4500
z³.

Od maja ub. roku zak³adowa "Soli-
darnoœæ", w ramach sporu zbiorowego,
prowadzi³a negocjacje p³acowe z praco-
dawc¹. Zwi¹zkowcy domagali siê pod-
wy¿ek p³ac dla wszystkich pracowni-
ków szpitala. Dla pracowników z
wy¿szym wykszta³ceniem medycz-
nym postulowali podwy¿kê p³ac w
wys. 2 œrednich krajowych, a dla po-
zosta³ej obs³ugi szpitala wzrost wy-
nagrodzeñ w wys. 1 œredniej krajo-
wej. W rezultacie dyrekcja zapropo-
nowa³a nieznaczne podwy¿ki do
koñca roku tylko cz³onkom "S".

- Do ich przyjêcia zobowi¹zali nas
sami cz³onkowie Komisji - t³uma-
czy przewodnicz¹cy zak³adowej "S"
Pawe³ Prohaska. - Na podobne pod-
wy¿ki przysta³y równie¿ inne zwi¹zki za-
wodowe, prowadz¹ce negocjacje p³aco-
we. Pani dyrektor jest twardym nego-
cjatorem, faworyzuj¹cym finansowo wy-
³¹cznie lekarzy. Wywalczenie pieniêdzy
dla pozosta³ych grup zawodowych by³o
prawie niemo¿liwe.

W tej sytuacji przedstawiciele szpital-
nych organizacji zwi¹zkowych postano-
wili utworzyæ wspólny front i podczas
kolejnych negocjacji p³acowych mówiæ
jednym g³osem. Pawe³ Prohaska nie zga-
dza³ siê z propozycjami podwy¿ek dla
pracowników medycznych przy ca³ko-
witym pominiêciu w rozmowach kwe-
stii podwy¿szenia wynagrodzeñ najni¿-
szemu personelowi. Wobec nieprzejed-
nanej postawy pracodawcy szpitalna "S"
zdecydowa³a o przeprowadzeniu refe-
rendum, w którym za³oga opowiedzia³a
siê za strajkiem.

Wówczas pracodawca zaproponowa³
podwy¿ki, które mog³yby usatysfakcjo-
nowaæ tylko zatrudnione w szpitalu pie-
lêgniarki. Jednak¿e Zwi¹zek Zawodo-
wy Pielêgniarek okaza³ solidarnoœæ ze
zwi¹zkowcami "S". Jego przedstawiciel-
ki oœwiadczy³y, ¿e nie odejd¹ od sto³u
rozmów dopóki propozycja porozumie-
nia nie bêdzie satysfakcjonowaæ ich ko-
legów z "S".

Zwi¹zkowcy przedstawili dyrekcji
wspólne stanowisko, w którym zaape-
lowali o przynajmniej minimalne finan-
sowe docenienie nieobjêtych podwy¿-
kami grup zawodowych zatrudnionych
w szpitalu. Ponownie trafili na opór pra-
codawcy. W tej sytuacji zmuszeni byli
u¿yæ groŸby strajku.

-  Wtedy dopiero pani dyrektor przy-
sta³a na czêœæ naszych postulatów. Ar-
gumentowa³a, ¿e spe³ni³a po³owê ¿¹dañ
lekarzy i pielêgniarek, wiêc spe³ni po³o-
wê naszych ¿¹dañ pod adresem najni¿-
szego personelu, dla którego domagali-

œmy siê podwy¿ek wynagrodzeñ od 100
do 200 z³. Ale stwierdzi³a, ¿e te pieni¹-
dze bêdzie mog³a wyp³aciæ pracowni-
kom dopiero od 1 maja - informuje Pawe³
Prohaska. - Za³oga przysta³a na tê pro-
pozycjê, a my zawiesiliœmy spór zbioro-
wy, z mo¿liwoœci¹ prowadzenia dalszych
negocjacji. Na pewno nie o takich pod-

wy¿kach marzyliœmy, ale w sytuacji, gdy
po wielu negocjacyjnych bojach wywal-
czyliœmy podwy¿ki dla pracowników,
którzy nie mieli ich otrzymaæ, to mo¿e-
my mówiæ o ma³ym sukcesie. Ma³ymi
krokami bêdziemy d¹¿yæ do tego, aby
osi¹gn¹æ wiêcej.   Beata Gajdziszewska

Zadzia³a³a

groŸba strajku tala Specjalistycznego w D¹browie Gór-
niczej. El¿bieta ¯uchowicz jest pielê-
gniark¹, do "S" nale¿y od 1991 r. Zapo-
wiada poprawê wspó³pracy Sekretaria-
tu z Zarz¹dem Regionu oraz pilne do-
prowadzenie do spotkania z  Krajowym
Sekretariatem Ochrony Zdrowia. - Trze-
ba rozmawiaæ o zapowiadanej zmianie
ustawy o ZOZ oraz udziale zwi¹zkow-
ców w tworzeniu uk³adu zbiorowego dla
pracowników ochrony zdrowia - mówi
El¿bieta ̄ uchowicz.

Startu w wyborach nie przewiduje
natomiast obecny wiceprzewodnicz¹cy
Bogus³aw Gac. Wszystko wskazuje
wiêc na to, ¿e po raz kolejny Sekretaria-
tem pokieruje kobieta. Chyba,  ¿e w ostat-
niej chwili kolejny kandydat zostanie
zg³oszony z sali.

Beata Gajdziszewska

Trzy panie i wybieranie

Zmiany w Kodeksie pracy

- Wprawdzie nie o takich
podwy¿kach marzyliœmy,

ale to i tak nasz spory
sukces negocjacyjny - mówi

Pawe³ Prohaska

mog¹ kupiæ walcowniê bez d³ugów
oraz ryzyka zwrotu pomocy publicznej.
Za ile? Tego na razie nie wiadomo. Kto?
Dwa lata temu rosyjski koncern TMK
oferowa³ 140 mln z³ za przejêcie zak³a-
du w przypadku upad³oœci likwidacyj-
nej - czytamy w Wirtualnym Nowym
Przemyœle. Jednak jak informuje por-
tal za³o¿ona dwa lata temu spó³ka TMK

Inwestycje przesta³a dzia³aæ. Dlatego
trudno jeszcze powiedzieæ, który z kon-
cernów zdecyduje siê zainwestowaæ w
Siemianowicach.

Wczeœniej zakupem WRJ zaintere-
sowana by³a jedna z ukraiñskich spó³-
ek oraz Roman Karkosik.             ak

Walcownia
w upad³oœci

Walcownia mia³a byæ nadziej¹ na nowe miejsca pracy
dla mieszkañców Siemianowic Œl¹skich, a sta³a siê

symbolem niegospodarnoœci

www.siemianowice.pl

Na obecnym posiedzeniu Sejmu
odbêdzie siê pierwsze czytanie
rz¹dowego projektu nowelizacji
Kodeksu pracy. Projekt przewidu-
je zmianê, z pozoru niewielk¹.
Mianowicie likwidacjê komisji do
spraw uk³adów zbiorowych pra-
cy.

Proponowana zmiana bêdzie obowi¹-
zywaæ a¿ cztery resorty: pracy, gospo-
darki, skarbu pañstwa oraz finansów
publicznych. A tak¿e partnerów spo³ecz-
nych - przedstawicieli pracowników (re-
prezentatywne centrale zwi¹zków zawo-
dowych) oraz pracodawców i G³ówne-

go Inspektora Pracy. Projekt noweliza-
cji zosta³ w konsultacjach zaakceptowa-

ny przez centra-
le reprezenta-
tywnych zwi¹z-
ków zawodo-
wych - NSZZ

"Solidarnoœæ", OPZZ i Forum Zwi¹z-
ków Zawodowych. By³ te¿ konsultowa-
ny przez organizacje pracodawców:
Konfederacjê Pracodawców Polskich,
Konfederacjê Pracodawców Prywat-
nych "Lewiatan" Zwi¹zek Rzemios³a
Polskiego i Business Centre Club. Wiêk-
szoœæ tych partnerów spo³ecznych nie
mia³a zastrze¿eñ do likwidacji komisji
ds. uk³adów zbiorowych.

Sprzeciw jak kul¹ w p³ot
Sprzeciwi³a siê jedynie Konfederacja

Pracodawców Prywatnych, która b³êd-
nie uzasadnia³a koniecznoœæ dalszego
istnienia komisji jej rzekomymi zadania-
mi w dwóch dziedzinach - "inicjowania
uk³adów zbiorowych pracy" i "indywi-
dualnych porozumieñ pracowników z
pracodawcami w zak³adzie pracy".
Rzecz w tym, ¿e ¿adnych takich zadañ
nie przewiduj¹ dotychczasowe przepisy
Kodeksu pracy odnosz¹ce siê do komi-
sji ds. uk³adów zbiorowych. KPP w swo-
im proteœcie powo³uje siê na nieistniej¹-
ce prawo. Konfederacja kwestionuje
równie¿ uprawnienia ministra pracy do-
tycz¹ce rozszerzania ponadzak³adowe-
go uk³adu zbiorowego pracy na wszyst-
kich (lub na niektórych) pracowników
zatrudnionych u pracodawcy, który nie
by³ objêty ¿adnym uk³adem ponadzak³a-
dowym. Chodzi tu o pracodawcê pro-
wadz¹cego tak¹ sam¹ (albo zbli¿on¹)
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ jak inni praco-
dawcy, u których wprowadzono po-
nadzak³adowy uk³ad zbiorowy pracy.
Minister pracy mo¿e rozszerzyæ zakres
obowi¹zywania ponadzak³adowego
uk³adu w drodze rozporz¹dzenia. Po stro-
nie zwi¹zkowej negatywnie oceni³o pro-
jekt Forum Zwi¹zków Zawodowych.
Ich w³adze zwracaj¹ uwagê, ¿e komisja
ds. uk³adów zbiorowych jest "p³asz-
czyzn¹ dyskutowania problematyki uk³a-
dów zbiorowych pracy" niezale¿nie od
Trójstronnej Komisji i powo³anego w jej
ramach zespo³u ds. spraw uk³adów zbio-
rowych. Zdaniem Forum komisja ds.

uk³adów zbiorowych jest potrzebna.
Wed³ug dotychczasowych przepisów

Kodeksu pracy celem dzia³alnoœci ko-
misji ds. uk³adów zbiorowych by³o bo-
wiem "udzielanie stronom zamierzaj¹-
cym zawrzeæ uk³ad zbiorowy pracy po-
mocy w formie doradztwa i konsulta-
cji".

Za du¿o biurokracji?
Generalnie komisja by³a trójstronnym

cia³em opiniodawczo-doradczym powo-
³ywanym przy ministrze pracy. Jej sk³ad
by³ ustalany w rozporz¹dzeniu tego¿ mi-
nistra, przy uwzglêdnieniu przedstawi-
cieli centralnej administracji rz¹dowej,
reprezentatywnych central zwi¹zkowych
i organizacji pracodawców. Nie sposób
nie zauwa¿yæ, ¿e w pewnym stopniu by³o
to dublowanie dzia³alnoœci i zadañ Trój-
stronnej Komisji ds. Spo³eczno-Gospo-
darczych. Likwidacja takiej struktury eli-
minuje biurokracjê i upraszcza procedu-
rê zawierania ponadzak³adowych uk³a-
dów zbiorowych pracy. Tym bardziej, ¿e
od 2002 r. w ramach Trójstronnej Komi-
sji dzia³a zespól problemowy ds. prawa
pracy i uk³adów zbiorowych. Jego za-
daniem jest wypracowanie wspólnego
stanowiska m.in. w kwestiach dotycz¹-
cych uk³adów zbiorowych pracy. Od
czasu powo³ania tego zespo³u dzia³alnoœæ
komisji ds. uk³adów zbiorowych w³aœci-
wie zupe³nie zamar³a. Od 2002 r. nie
odby³o siê ani jedno jej posiedzenie.

Popieraj¹c likwidacjê komisji w³adze
NSZZ "Solidarnoœæ" zwracaj¹ uwagê,
¿e nale¿y skorygowaæ konsekwentnie
wszystkie przepisy odnosz¹ce siê do tego
problemu. Natomiast Konfederacja Pra-
codawców Prywatnych Lewiatan postu-
luje, aby minister pracy, zanim wyda
decyzjê o rozszerzeniu stosowania po-
nadzak³adowego uk³adu zbiorowego
pracy, obowi¹zkowo zasiêga³ opinii Trój-
stronnej Komisji. Celem tego postulatu
jest zapewne ograniczenie mo¿liwoœci
rozszerzenia ponadzak³adowego uk³adu
zbiorowego pracy.

Na zakoñczenie trzeba stwierdziæ, ¿e
likwidacja dotychczas istniej¹cej (choæ
ju¿ tylko formalnie) komisji ds. uk³adów
zbiorowych pracy przyniesie oszczêdno-
œci dla bud¿etu pañstwa. Wprawdzie tyl-
ko o kwotê 10 tys. z³otych miesiêcznie,
ale dobre i to.                  Teresa Wójcik
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- Niedziela jest dobrem publicz-
nym i wartoœci¹ kulturow¹ - tak
rozpoczyna siê tekst Porozu-
mienia „Przymierze na rzecz
wolnej niedzieli” zawartego
przez siedemnaœcie organiza-
cji pozarz¹dowych, chrzeœci-
jañskich oraz naukowców i po-
lityków.

Dokument podpisany zosta³ 1 lu-
tego w Warszawie podczas konferen-
cji "Wygrajmy niedziele". Tym sa-
mym w Polsce powsta³o pierwsze
ogólnospo³eczne porozumienie, któ-
rego celem jest przywrócenie œwi¹-
tecznego charakteru niedzieli.

- Chcemy zjednoczyæ wysi³ki i pro-
wadziæ wspólne dzia³ania, by uœwia-
domiæ Polakom jak wa¿nym dobrem
i jak istotn¹ wartoœci¹ dla polskiej ro-
dziny jest wolna niedziela - mówi³
podczas konferencji Alfred Bujara,
przewodnicz¹cy Krajowego Sekreta-
riatu Banków, Handlu i Ubezpieczeñ
NSZZ "Solidarnoœæ", inicjator akcji.

Najwa¿niejszym celem Przymierza
bêdzie d¹¿enie do zachowania œwi¹-
tecznego charakteru niedzieli dla do-
bra spo³eczeñstwa i rodziny. - Chce-
my zmieniæ mentalnoœæ Polaków i do-

prowadziæ do uregulo-
wañ prawnych, w tym
zapisu konstytucyjnego
okreœlaj¹cego niedzielê
jako dzieñ wolny od
pracy - podkreœli³ Alfred
Bujara.

- Niedziela jest okazj¹
do umocnienia w³asnej osobowoœci.
Dniem, który przypomina, ¿e nie je-
steœmy jako ludzie jedynie "wi¹zk¹
funkcji w s³u¿bie obcym celom", ale
czymœ wiêcej  - doda³a prof. Aniela
Dylus z Uniwersytetu Kardyna³a Ste-
fana Wyszyñskiego. Zdaniem prof.
Dylus wolna niedziela pe³ni tak¿e
funkcjê integracyjn¹, gdy¿ stwarza

mo¿liwoœæ odbudowania zerwanych
wiêzi.

Podobny ruch powsta³ w 2002 r. w
Austrii. By³a to odpowiedŸ spo³eczeñ-
stwa na zapowiedŸ wprowadzenia
handlu w niedziele. Austriacki ruch
ma status organizacji u¿ytecznoœci pu-
blicznej i skupia ju¿ 500 organizacji.
Goœciem konferencji by³ Martin
Muellauer cz³onek Komitetu Fede-
ralnego ds. Handlu GDA-DJP, który
podkreœli³, ¿e popieranie wolnej nie-
dzieli nale¿y dzisiaj w Austrii do do-
brego tonu.

W³oski strajk w marketach Car-
refour wisi na w³osku. Osoby
zatrudnione w tej sieci bezsku-
tecznie domagaj¹ siê wprowa-
dzenia dodatku sta¿owego.

Przewodnicz¹cy "Solidarnoœci" w
Carrefour Katowice Krzysztof Cza-

ja podkreœla, ¿e protest mia³ odbyæ
siê w najbli¿sz¹ sobotê, ale zosta³ za-
wieszony. Zarz¹d odpowiedzia³ na
pisma zwi¹zkowców i ustali³ termin
rozmów. Spotkanie zaplanowane zo-
sta³o na 25 lutego. Wezm¹ w nim rów-
nie¿ udzia³ dyrektorzy sklepów.

- Wprowadzenie dodatku sta¿owe-
go to jedna z najwa¿niejszych kwe-
stii dla przysz³oœci sieci. Bardzo czê-
sto nowo zatrudniony pracownik do-
staje wy¿sz¹ pensjê, ni¿ osoba do-
œwiadczona z kilkuletnim sta¿em -
mówi Krzysztof Czaja.

Zwi¹zkowcy podkreœlaj¹, ¿e wyna-
grodzenia pracowników sieci s¹ bar-
dzo niskie. Z tego powodu wielu z
nich rezygnuje z pracy. Z firmy od-
chodz¹ najlepsi, najbardziej doœwiad-
czeni.

- Zarz¹d dba o rozwój, inwestycje,
ale zapomina o tym co najwa¿niej-
sze, czyli ludziach - podkreœlaj¹
zwi¹zkowcy.

"Solidarnoœæ" Carrefour Katowice
przygotowa³a propozycje naliczania
dodatku sta¿owego. Wed³ug zwi¹z-
kowców powinien on byæ ustalany

procentowo w zale¿noœci lat pracy. Na
razie zarz¹d sieci nie odniós³ siê do
tych propozycji.

- Wiêcej bêdziemy wiedzieæ dopie-
ro po spotkaniu w Warszawie - mówi
Czaja.

- Je¿eli rozmowy nie przynios¹ re-
zultatów, w jedn¹ z przedœwi¹tecznych
sobót pracownicy Carrefour wezm¹
urlopy na ¿¹danie. - Do akcji przy³¹cz¹
siê równie¿ osoby, które nie s¹ cz³on-
kami "Solidarnoœci" - podkreœlaj¹
zwi¹zkowcy i zapewniaj¹, ¿e o ewen-
tualnym proteœcie poinformuj¹ klien-
tów. W akcji wezm¹ udzia³ te marke-
ty, w których dzia³a organizacja zwi¹z-
kowa "S". S¹ to sklepy Carrefour w
Poznaniu, Wroc³awiu, Zgorzelcu, Le-
gnicy, Krakowie, Katowicach i War-
szawie.             Agnieszka Konieczny

- Nie obronimy niedzieli, je¿eli nie bêdziemy budowaæ
consensusu. Nie wierzê w radykalny podzia³ na Polskê

liberaln¹ i Polskê solidarn¹ - powiedzia³a podczas
konferencji prof. Aniela Dylus.

Przymierze na rzecz wolnej niedzieli

- Ten strajk to by³ skandaliczny
przejaw egoizmu i g³upoty. Pra-
wie zabito kopalniê.

Tak o trwaj¹cym pó³tora miesi¹ca
proteœcie w kopalni Budryk i jego or-
ganizatorach mówi szef zak³adowej
"Solidarnoœci" Andrzej Powa³a. - Od
pocz¹tku by³o dla mnie jasne, ¿e tym
ludziom w ogóle nie zale¿y na pod-
wy¿kach. Strajk zosta³ naprêdce zor-
ganizowany tylko po to, by nie dopu-
œciæ do po³¹czenia z Jastrzêbsk¹ Spó³k¹
Wêglow¹. Jego inspiratorami byli
przecie¿ ludzie z wy¿szego dozoru, a
oni, z racji wysokich zarobków, nic by
na przy³¹czeniu nie zyskali. Poza tym
nie mogliby zasiadaæ na tak ulubionych
przez siebie ciep³ych posadkach w ra-
dzie nadzorczej - komentuje Powa³a.

Przypomnijmy: protest prowadzi³y
jedynie trzy zwi¹zki dzia³aj¹ce w Bu-
dryku. Okupacja kopalni doprowadzi³a
do zagro¿enia po¿arowego (pe³ne
wydobycie wci¹¿ nie zosta³o wzno-

wione) oraz do wielomilionowych strat
kopalni. Od akcji odciê³y siê m. in.

Zwi¹zek Zawodowy Górników i "So-
lidarnoœæ". - We wrzeœniu z wielkim
trudem wynegocjowaliœmy porozu-
mienie, zgodnie z którym wskaŸnik
wzrostu w naszej kopalni wyniós³by

Pracownicy Carrefour

nie przyjd¹ do pracy?- Wolna od pracy nie-
dziela stwarza dla wszyst-
kich grup spo³ecznych
niepowtarzaln¹ podstawê
dla ¿ycia - podkreœli³ Mar-
tin Muellauer.

Austriackie stowarzy-
szenie stanê³o przed pro-

blemem regulacji handlu podczas
czterech niedziel przypadaj¹cych na
czas najbli¿szych Mistrzostw Euro-
py w Pi³ce No¿nej.

- Wraz z politykami i przedstawi-
cielami Izby Gospodarczej Austrii
podpisaliœmy uk³ad zbiorowy. W nie-
dziele podczas mistrzostw sklepy
mog¹ byæ otwarte tylko od 12 do 18 -
powiedzia³ Muellauer i podkreœli³, ¿e
pracowaæ bêd¹ tylko te osoby, które
wyra¿¹ na to zgodê. Za tê pracê otrzy-
maj¹ podwójne wynagrodzenie i wol-
ny poniedzia³ek, a firma bêdzie mu-
sia³a pokryæ koszty opieki nad dzieæ-
mi.

- Cieszê siê, ¿e stowarzyszenia i or-
ganizacje œwieckie broni¹ niedzieli,
gdy¿ w tym przypadku chodzi o
ochronê rodziny - podsumowa³ kon-
ferencjê ks. pra³at Jan Drob ekonom
Konferencji Episkopatu Polski.

Agnieszka Konieczny

Dr Tomasz Wójcik - cz³onek
Rady Administracyjnej Miê-
dzynarodowego Biura Pracy
w Genewie.

- Wolna nie-
dziela jest jed-
nym z elemen-
tów godziwej
pracy, której
idea jest pro-
mowana przez
MOP. Godzi-

wa praca, to równie¿ taka, za któr¹
nale¿y siê godziwa zap³ata oraz
taka, która nie niszczy œrodowiska
i zapewnia bezpieczeñstwo ¿ycia,
zdrowia i mentalnoœci.

Pracownicy sieci Carrefour domagaj¹ siê
wprowadzenia dodatku sta¿owego

Budryk podzielony gorszym porozumieniem
118,6 proc. Ci którzy protestowali,
wszystko popsuli - nie tylko wizeru-

nek kopalni i relacje wœród za³ogi.
Popsuli równie¿ to porozumienie, bo
sami po wielu dniach bezsensownego
protestu zawarli gorsze - uwa¿a An-
drzej Powa³a.

Ale przedstawiane przez strajkuj¹-
cych efekty ich negocjacji maj¹ spra-

wiæ wra¿enie od-
niesionego wiel-
kiego sukcesu.
Technika jest doœæ
prosta - za³odze
przedstawia siê
wiele rzekomych
ustaleñ porozu-
mienia, które i tak
by³yby realizowa-
ne, bez wzglêdu na
strajk. Przyk³adem
jest chocia¿by za-
powiedŸ zarz¹du
dotycz¹ca zbada-
nia wp³ywu spalin
na pracuj¹cych
czy analiza mo¿li-

woœci przyznania za³odze akcji JSW.
- Tak naprawdê dla organizatorów

protestu wa¿ny by³ tylko punkt mó-
wi¹cy o ich bezkarnoœci. Po to tak d³u-
go przeci¹gali protest, po to prawie

zabili kopalniê - uwa¿a Andrzej Po-
wa³a. Ale czy pozostan¹ bezkarni, zde-
cyduj¹ najbli¿sze dni. Chodzi m. in. o
zbadanie legalnoœci strajku. Jeœli pro-
test ³ama³ ustawê, to jego organizato-
rzy najprawdopodobniej strac¹ pracê.

Jednak nawet wtedy za³oga Budry-
ka na d³ugo jeszcze mo¿e zostaæ po-
dzielona. - Dochodzi wci¹¿ do poni-
¿ania ludzi. Ci, którzy nie strajkowali,
usuwani s¹ z ze stanowisk pracy, poja-
wi¹ siê l¿¹ce ludzi plakaty, niszcz¹ im
szafki. A na wszystko jest ciche przy-
zwolenie prze³o¿onych - alarmuje Po-
wa³a.

Jeœli w pi¹tek, w dniu wyp³aty, na
terenie kopalni zawisn¹ skarbonki, a
w ten sposób maj¹ byæ zbierane pie-
ni¹dze dla uczestników strajku, to
miarka mo¿e siê przebraæ. - To bêdzie
kolejny policzek dla wiêkszoœci za³o-
gi. Zarz¹d nie mo¿e na to pozwoliæ. W
innym przypadku weŸmiemy sprawy
w swoje rêce - zapowiada Powa³a.

Wojciech Gumu³ka

Potwierdzone przez kierownictwo kopalni porównanie œrednich p³ac w kopalni
w przypadku wejœcia w ¿ycie porozumienia z wrzeœnia 2007 r.  (druga rubryka
od lewej) i stycznia 2008 r. (druga rubryka z prawej). W efekcie strajku ka¿dy

z górników Budryka zarobi miesiêcznie kilkadziesi¹t z³otych mniej
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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”

Pan S³awomir T. z Krakowa, za-

trudniony w firmie od 6 sierpnia  br.

jest wynagradzany stawk¹ akor-

dow¹. Pod koniec paŸdziernika by³

na urlopie wypoczynkowym. Pyta,

jak pracodawca powinien ustaliæ

podstawê wynagrodzenia urlopowe-

go i ile wynagrodzenia powinien do-

staæ za czas urlopu.

Podstawê wymiaru wynagrodze-
nia urlopowego w tym przypadku
powinno stanowiæ wynagrodzenie
wyp³acone pracownikowi za okres
faktycznie przepracowany, czyli za
sierpieñ i wrzesieñ.

Po ustaleniu podstawy wymiaru
wynagrodzenia urlopowego tego
pracownika nale¿a³o wyliczyæ wy-

sokoœæ przys³uguj¹cego mu wyna-
grodzenia za jedn¹ godzinê pracy, a
nastêpnie pe³ne wynagrodzenie urlo-
powe (§ 9 rozporz¹dzenia  MPiPS z
dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie
szczegó³owych zasad udzielania
urlopu wypoczynkowego, ustalania
i wyp³acania wynagrodzenia za czas
urlopu oraz ekwiwalentu pieniê¿ne-
go za urlop, Dz.U. nr 2, poz. 14 ze
zm.). Wynagrodzenie za jedn¹ godzi-
nê  pracy oblicza siê dziel¹c podsta-
wê wymiaru przez liczbê godzin, w
czasie których pracownik wykony-
wa³ pracê w okresie, z którego zo-
sta³a ustalona ta podstawa. Natomiast
wynagrodzenie urlopowe ustala siê
mno¿¹c wynagrodzenie za jedn¹

Przyjaciel przy Pracy
Miesiêcznik BHP

Prezydium Komisji Krajowej
„Solidarnoœci” protestuje
przeciwko próbom wprowa-
dzania zmian w prawie pracy
z pominiêciem obowi¹zku
konsultacji z partnerami spo-
³ecznymi.

Przyk³adem takiego postêpowa-
nia mog¹ byæ ustawy w sprawie re-
formy ochrony zdrowia wprowa-
dzone do Sejmu przez rz¹d w try-
bie poselskim oraz projekty zmian
w kodeksie pracy zg³oszone do ko-
misji nadzwyczajnej "Przyjazne
Pañstwo".  - Uznajemy, ¿e tworze-
nie ustawowych rozwi¹zañ doty-
cz¹cych zw³aszcza prawa pracy i
spraw spo³ecznych w sposób pomi-
jaj¹cy konsultacje spo³eczne oraz
uzgodnienia w Trójstronnej Komi-

sji s¹ sprzeczne z ró¿nymi deklara-
cjami sk³adanymi przez premiera i
przedstawicieli rz¹dz¹cej koalicji.
Takie postêpowanie narusza zasa-
dy dialogu spo³ecznego - uwa¿a
Janusz Œniadek, przewodnicz¹cy
Komisji Krajowej NSZZ "S".

Podwy¿ki p³ac zasadniczych
przewidzianych w ubieg³o-
rocznej ustawie o przekaza-
niu œrodków finansowych
œwiadczeniodawcom na
wzrost wynagrodzeñ domaga
siê zawierciañska „Solidar-
noœæ” Pracowników Ochrony
Zdrowia od dyrekcji Zak³adu
Lecznictwa Ambulatoryjne-
go.

Przyjêta przez Sejm poprzedniej
kadencji na pocz¹tku wrzeœnia, tu¿
przed samorozwi¹zaniem, ustawa
przewidywa³a bowiem, ¿e nie
mniej jak 40 proc. kwoty dodatko-
wego transzy pieniêdzy z NFZ zo-
stanie przeznaczone na "wynagro-
dzenia zasadnicze wraz z innymi
sk³adnikami i pochodnymi od tych
wynagrodzeñ". Tymczasem dyrek-
cja ZLA wszystkie otrzymane pie-
ni¹dze przeznaczy³a na premie
motywacyjne.

- Nie zmienia to jednak faktu, ¿e
nie dokona³a ona stosownych
uzgodnieñ z zak³adowymi organi-
zacjami zwi¹zkowymi i nie pod-
nios³a o wymagane minimum p³ac
zasadniczych - mówi Ma³gorzata
Grabowska, przewodnicz¹ca "S"
Pracowników Ochrony Zdrowia w
Zawierciu. - Cieszy, ¿e dyrekcja
ZLA Zawiercie wygospodarowa³a
pieni¹dze na wy¿sze premie, ale
radoœæ by³aby wiêksza, gdyby nie
³amano przy tym prawa.

Fakt podpisania przez wszystkie
zwi¹zki zawodowe za³¹cznika
zmieniaj¹cego wysokoœæ premii
motywacyjnej nie ma przy tym
¿adnego znaczenia. Regulamin
wynagradzania, jak przepis znacz-
nie ni¿szej rangi, nie mo¿e zmie-
niaæ ustawowych ustaleñ.

- Proponuj¹c wy¿sze premie dy-
rekcja mog³a dodatkowe pieni¹dze
wygospodarowaæ z innych Ÿróde³
- dodaje Ma³gorzata Benc, szefo-
wa zawierciañskiego Biura Tereno-
wego Œl¹sko-D¹browskiej "Soli-
darnoœci".

Domagaj¹c siê podwy¿ek p³ac
zasadniczych zwi¹zkowcy zapo-
wiadaj¹, i¿ w razie dalszego igno-
rowania przez dyrekcjê ZLA w
Zawierciu zapisów ustawy zwróc¹
siê do Pañstwowej Inspekcji Pra-
cy o kontrolê wykonywania obo-
wi¹zków pracodawcy.

O wy¿sze p³ace walcz¹ tak¿e
pracownicy Szpitala Powiatowego
w Zawierciu. W œrodê, 6 lutego
zaplanowano w budynku starostwa
mediacje ostatniej szansy. Poprzed-
nie nie odby³y siê, gdy¿ mediato-
rowi, którym jest Ryszard Mach,
starosta zawierciañski przeszka-
dzali pracownicy szpitala, którzy
chcieli przys³uchiwaæ siê negocja-
cjom. P³acowy spór zbiorowy w
szpitalu trwa od koñca maja ubie-
g³ego roku.

(zaw)

Zapomniana

podwy¿ka

Pani Magdalena P. z Lublina

nied³ugo podejmie zatrudnienie na

podstawie umowy o pracê. Pyta, czy

umowa o pracê musi zostaæ zawar-

ta na piœmie.

Zgodnie z art. 29 § 2 kp, umowê
o pracê zawiera siê na piœmie. Pi-
semna forma umowy o pracê nie
zosta³a przez przepisy prawa za-
strze¿ona pod rygorem niewa¿no-
œci. Nale¿y podkreœliæ, ¿e umowa o
pracê dochodzi do skutku, gdy stro-
ny z³o¿¹ zgodne oœwiadczenie co do
jej istotnych postanowieñ. Je¿eli
umowa o pracê nie zosta³a zawarta
z zachowaniem formy pisemnej,
pracodawca powinien, najpóŸniej w
dniu rozpoczêcia pracy przez pra-
cownika, potwierdziæ pracowniko-

godzinê pracy przez liczbê godzin,
jakie pracownik przepracowa³by w
czasie urlopu wypoczynkowego w
ramach normalnego czasu pracy,
gdyby w tym czasie nie korzysta³ z
urlopu.

Odnosz¹c siê do postawionego py-
tania podam przyk³ad jak mo¿na ob-
liczyæ wynagrodzenie urlopowe. Je-
¿eli pracownik ³¹cznie - w sierpniu i
wrzeœniu br. - zarobi³ np. 3 900 z³
pracuj¹c przez 328 godzin, jego prze-
ciêtne wynagrodzenie za jedn¹ go-
dzinê pracy wynios³o 11,89 z³. Gdy-
by na urlopie wypoczynkowym
przebywa³ np. 80 godzin, jego wy-
nagrodzenie z tego tytu³u wynios³o-
by 951 z³.

PRACA AKORDOWA A

WYNAGRODZENIE URLOPOWE

wi na piœmie  ustalenia co do stron
umowy, rodzaju umowy oraz jej
warunków. Pisemne potwierdzenie
umowy ma du¿e znaczenie dla
uprawnieñ pracowniczych.

Nale¿y dodaæ, i¿ zgodnie z § 2
ust. 1 rozporz¹dzenia MPiPS z 28
maja 1996 r. w sprawie zakresu pro-
wadzenia przez pracodawców do-
kumentacji w sprawach zwi¹zanych
ze stosunkiem pracy oraz sposobu
prowadzenia akt osobowych pra-
cownika (Dz.U. nr 62, poz. 286 ze
zm.), pracodawca sporz¹dza umo-
wê o pracê co najmniej w dwóch
jednobrzmi¹cych egzemplarzach, z
których jeden dorêcza siê pracow-
nikowi, a drugi w³¹cza do jego akt
osobowych. Powy¿szy przepis sto-

suje siê odpowiednio do pisemne-
go potwierdzenia przez pracodaw-
cê rodzaju umowy o pracê zawartej
z pracownikiem i warunków tej
umowy. Potwierdzenie to dorêcza
siê pracownikowi za pisemnym po-
twierdzeniem odbioru.

Jeœli pracodawca lub osoba dzia-
³aj¹ca w jego imieniu nie potwier-
dzi pracownikowi zawartej umowy
o pracê, to dopuszcza siê wykrocze-
nia przeciwko prawom pracownika
(art. 281 pkt 2 kp).

Odpowiedzi na pytania zosta³y
zamieszczone w numerze 11/2007
miesiêcznika "Przyjaciel przy Pra-
cy". (www.przyjacielprzypracy.pl)

PISEMNA FORMA UMOWY O PRACÊ

Kuchennymi drzwiami

NSZZ "Solidarnoœæ" chce roz-
mawiaæ z rz¹dem na temat nowej
umowy spo³ecznej - zadeklaro-
wa³ kilka dni temu w Sygna³ach
Dnia w Polskim Radiu przewod-
nicz¹cy Zwi¹zku Janusz Œniadek.
Przypomnia³, ¿e warunkiem
szybkiego rozwoju gospodarcze-
go Irlandii by³o porozumienie
miêdzy rz¹dem, pracownikami i
pracodawcami. Zdaniem szefa
"Solidarnoœci" jeœli Polska chce

Prezydium KK zwróci³o siê do
rz¹du o ochronê przestrzegania
ustanowionego porz¹dku i zasad
dialogu, a w szczególnoœci ustawy
o Trójstronnej Komisji ds. Spo³ecz-
no-Gospodarczych.

powtórzyæ irlandzki sukces, po-
winna pójœæ tym przyk³adem. Al-
ternatyw¹ dla porozumienia jest
lawina protestów poszczególnych
grup zawodowych. Przewodni-
cz¹cy "Solidarnoœci" zastrzeg³, ¿e
jego zwi¹zek nie ma zamiaru po-
dejmowaæ pochopnych kroków.
Nie wykluczy³ jednak, ¿e jeœli
rz¹d nie rozpocznie rozmów,
zwi¹zek przygotuje akcjê prote-
stacyjn¹ w ca³ym kraju.
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W hali sportowej w Rudzie
Œl¹skiej - Halembie odby³a
siê 10. Karczma Piwna Re-
gionu Œl¹sko-D¹browskiego.

To ju¿ tradycja, ¿e w lutym, na
zakoñczeniu sezonu karczm i bie-
siad piwnych, ostatni¹ z takich
imprez organizuje Region Œl¹sko-
D¹browski. To po-
dziêkowanie przede
wszystkim dla
wszystkich tych
zwi¹zkowców, któ-
rzy w minionym
roku nie ¿a³owali
swojego wolnego
czasu dla "Solidar-
noœci". - Dziêkujê
za wszystko, co ro-
biliœcie dla bêd¹-
cych w potrzebie
kole¿anek i kole-
gów i ¿e zawsze
mo¿na by³o na was
liczyæ w zwi¹zko-
wych akcjach -
mówi³ witaj¹c
wszystkich zwi¹z-
kowców Piotr
Duda. Przewodni-
cz¹cy Zarz¹du Re-
gionu przekaza³
równie¿ podziêko-
wania prezydento-
wi Rudy Œl¹skiej Andrzejowi
Stani i szefowi "S" w kopalni
"Halemba" Józefowi Kowalczy-
kowi za pomoc w organizacji im-
prezy.

Karczma rozpoczê³a siê minut¹
ciszy ku pamiêci wszystkich tych
zwi¹zkowców, którzy w ostatnim

roku odeszli na wieczn¹ szychtê.
W ten sposób uczczono równie¿
ofiary niedawnej katastrofy samo-
lotu wojskowego pod Miros³aw-
cem.

Goœciem specjalnym imprezy
by³ Damian Jonak - m³odzie¿o-
wy mistrz œwiata w boksie w ka-
tegorii juniorœredniej w kategorii
WBC. Owacyjnie witany zaprosi³
swoich fanów na najbli¿sze wal-
ki. Pierwsz¹ stoczy ju¿ w lutym. -

Ale 19 lub 26 kwietnia odbêdzie
siê gala w Spodku. Zapraszam was
tam wszystkich, liczê na gor¹cy
doping. Mam nadziejê, ¿e wtedy
"Solidarnoœæ" bêdzie tam widocz-
na, a o naszym zwi¹zku us³yszy
ca³a Polska - mówi³ Jonak, który
jest cz³onkiem "S" w kopalni "Ma-
koszowy".

Jak zwykle na karczmie nie za-
brak³o konkursów, rywalizacji ta-
blicy lewej i prawej, chóralnych
œpiewów i oczywiœcie golonki.
Nad dobr¹ zabaw¹ i godnym pi-
ciem piwa przez gwarków czuwa³
Prezes Karczmy Norbert Achte-
lik z Gór Tarnowskich. Wspoma-

gali go Józef Wiœniowski i Ry-
szard Drabek - prezydianci do-
œwiadczeni, bo na co dzieñ zasia-
daj¹cy w Prezydium Zarz¹du Re-
gionu. Tradycyjnie podczas im-
prezy przeprowadzono te¿ kwestê,
z której pieni¹dze przekazano dla
Fundacji na Rzecz Zdrowia Dzie-
ci i M³odzie¿y im. Grzegorza Ko-
losy.

wg

„Wojciech Jaruzelski. Patriota
czy zdrajca?” - to temat kolej-
nego konkursu historycznego
dla m³odzie¿y og³oszonego
przez Stowarzyszenie NZS
1980.

Patronat nad konkursem objêli
m.in. Œl¹ski Kurator Oœwiaty i Œl¹-
sko-D¹browska "Solidarnoœæ".

- Podejmuj¹c tak trudny temat
chcieliœmy zachêciæ m³odych ludzi
do poszerzania wiedzy o najnowszej
historii Polski i zajmowania stano-
wiska w sporach, które nadal s¹ ak-
tualne - mówi Zbigniew Kopczyñ-
ski ze Stowarzyszenia NZS 1980. -
Mimo up³ywu lat oceny genera³a Ja-
ruzelskiego s¹ skrajnie ró¿ne.

Konkurs jest skierowany do
uczniów szkó³ ponadgimnazjal-
nych. - Konkurs jest propagowany
na Œl¹sku, ale nie ma ograniczeñ te-
rytorialnych - podkreœla Zbigniew
Kopczyñski.

Prace w formie pisemnej, audycji
multimedialnej lub audycji radiowej
nale¿y przesy³aæ do 31 marca  na ad-
res: Stowarzyszenie NZS 1980, ul.
Warszawska 37, 40-010 Katowice.
Og³oszenie wyników nast¹pi na po-
cz¹tku maja. Kopczyñski zapewnia,
¿e na zwyciêzcê czeka atrakcyjna na-
groda - dwutygodniowy kurs jêzyka
angielskiego w Wielkiej Brytanii.   ak

Stowarzyszenie „Nasz Park”
zwróci³o siê do parlamenta-
rzystów o zdecydowane prze-
ciwstawienie siê planom
sprzeda¿y akcji Wojewódz-
kiego Parku Kultury i Wypo-
czynku nale¿¹cych do Mini-
sterstwa Skarbu Pañstwa.

Zdaniem Stowarzyszenia jaka-
kolwiek sprzeda¿ tych akcji dopro-
wadzi do degradacji materialnej, a

przede wszystkim funkcjonalnej
Parku.

- WPKiW im. Gen. Jerzego Ziêt-
ka stanowi dziedzictwo o unikato-

wych wartoœciach kulturowych -
czytamy w liœcie skierowanym do
pos³ów.

Stowarzyszenie podkreœla, ¿e
Park posiada wyj¹tkowo warto-
œciow¹ bazê do realizacji progra-
mów wychowawczych, dydaktycz-
nych i naukowych dla m³odzie¿y
z ca³ego kraju i innych pañstw, nie
tylko europejskich.

- Park jest tak¿e atrakcyjnym
celem zwyk³ych jednodniowych

wycieczek przewa¿nie szkolnych,
nieraz z bardzo odleg³ych miejsc.
Jest miejscem realizacji wielu ró¿-
norakich dzia³añ kulturalnych, tak-

Patriota czy zdrajca? Karczma Regionu

zakoñczy³a sezon

Nie dla degradacji Parku

Wbrew wczeœniejszym usta-
leniom WPKiW znalaz³ siê na
liœcie firm przeznaczonych do
prywatyzacji w 2008 r. W 2005
r. Ministerstwo Skarbu Pañstwa
odda³o w³adzom województwa
75 proc. akcji Parku i zapewnia-
³o o przekazaniu pozosta³ych.
Jeszcze kilka miesiêcy temu te
obietnice podtrzymywa³ po-
przedni minister skarbu Woj-
ciech Jasiñski. Nowy rz¹d
zmieni³ zdanie i zdecydowa³ o
prywatyzacji obiektu, która -
zdaniem œl¹skich polityków -
mo¿e doprowadziæ do wykupie-
nia przez inwestorów najcen-
niejszych terenów Parku.

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku jest miejscem
rekreacji nie tylko dla mieszkañców Œl¹ska

fot. Andrzej Batog

¿e tych stanowi¹cych o tradycji i
to¿samoœci regionu - argumentuj¹
przedstawiciele Stowarzyszenia.
Ich zdaniem Park móg³by byæ tak-
¿e wartoœciowym punktem w pro-
gramie promocji Polski, tym bar-
dziej ¿e pod wieloma wzglêdami
jest unikatowy.

- Wyra¿amy t¹ drog¹ nadziejê, ¿e
od tej pory Wojewódzki Park Kul-
tury i Wypoczynku im. Gen. Jerze-
go Ziêtka bêdzie postrzegany, nie
jako Ÿród³o doraŸnych bud¿eto-
wych dochodów, ale jako ponad-
czasowa wartoœæ w skali ogólno-
krajowej - podkreœlaj¹ przedstawi-
ciele Stowarzyszenia.

ak

Karaoke dla przewodnicz¹cych komisji zak³adowych.
Od prawej S³awomir Ciebiera (Opel), Zdzis³aw Goliszewski

(Bumar-£abêdy) i Jerzy Goiñski (Huta Katowice)

Damian Jonak i jego promotor Don King
(czyli Marek Klementowski

 z „S” Kopalni Bobrek)


