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W numerze:Nowa przewodnicz¹ca

„S” ochrony zdrowia

Halina Cierpia³ jest now¹ przewodnicz¹c¹ Regionalnej Sekcji S³u¿by Zdrowia

i Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarnoœæ”. Zaraz po

wyborze zapowiedzia³a œcis³¹ wspó³pracê z przewodnicz¹cymi poszczególnych

sekcji zrzeszonych w Sekretariacie oraz z krajowymi strukturami s³u¿by zdrowia.

Nie bêdziemy

siê biczowaæ
Nie wyobra¿am sobie, by
prawo o zwi¹zkach zmie-
niano bez zwi¹zków. A
jeœli podczas przygoto-
wywania tych zmian oka-
¿e siê, ¿e któraœ ze stron
jest im przeciwna, to wte-
dy trzeba bêdzie to nag³o-
œniæ, zwracaj¹c uwagê,
na prawdziwe powody
takiego sprzeciwu. – po-
wiedzia³ dla TŒD Piotr
Duda, przewodnicz¹cy
Œl¹sko-D¹browskiej „S”

Czytaj na stronie 3

Nowa komisja

w Sosnowcu
- Jesteœmy i chcemy wspó³pracowaæ -
mówi¹ Jolanta Szota i Dorota Wilkow-

ska z Zespo³u Opiekuñczo-Wychowaw-
czego w Sosnowcu. Kilka tygodni temu
w placówce powsta³a „Solidarnoœæ”, a
obie panie reprezentuj¹ Tymczasow¹ Ko-
misjê Zak³adow¹.

Czytaj na stronie 8

Wsparcie kole¿eñskie

wci¹¿ potrzebne
Od 2000 r. Da-
nuta Jemio³o z
Biura Tereno-
wego w Jastrzê-
biu Zdroju pro-
wadzi szkolenia
„Wsparcia ko-
le¿eñskiego” i
p o d p o w i a d a
zwi¹zkowcom
jak pomagaæ
kolegom, któ-
rzy znaleŸli siê w trudnej sytuacji zwi¹-
zanej z utrat¹ zatrudnienia lub zmianami
w miejscu pracy.

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

Napisano

Ministerstwo Pracy przyznaje, ¿e nie
zd¹¿y przygotowaæ systemów kompu-
terowych do wyp³at nowych emerytur
od 2009 r. Proponuje prowizoryczne roz-
wi¹zania, o których eksperci mówi¹: fu-
szerka, nierealne.

W przysz³ym roku czeka nas praw-
dziwa rewolucja emerytalna, bo pojawi¹
siê dwa ca³kowicie nowe œwiadczenia -
tzw. pomostówki i emerytury z OFE.
Problem w tym, ¿e wci¹¿ nie wiadomo,
kto i na jakich warunkach bêdzie je do-
stawa³. Mia³y to okreœliæ specjalne usta-
wy resortu pracy, ale prace nad nimi
trwaj¹ ca³y czas. Tymczasem ZUS musi
do wyp³at emerytur przygotowaæ nowe
systemy komputerowe. Na razie nie
zacz¹³ nawet nad nimi pracowaæ, bo bez
ustawy nie wie, co w³aœciwie ma budo-
waæ.

Nawet jeœli koalicja rz¹dowa szybko
przyjmie odpowiednie projekty, powin-
ny one przejœæ przez konsultacje ze
zwi¹zkowcami i pracodawcami z Ko-
misji Trójstronnej, musi przeg³osowaæ je
Sejm i w koñcu podpisaæ prezydent. Na
wszystko potrzeba minimum pó³ roku.
Bêdzie wiêc koniec lipca. Na budowê
systemu zostanie piêæ miesiêcy. Zdaniem
Jeremiego Mordasewicza z rady nad-
zorczej ZUS to za ma³o. - Na stworzenie
systemów potrzeba co najmniej roku -
mówi.

Równie¿ Ministerstwo Pracy straci³o
z³udzenia, ¿e zd¹¿y przygotowaæ i prze-
testowaæ programy do wyp³at. - Je¿eli
przez dwa lata za poprzednich rz¹dów
nic nie robiono, trudno, abyœmy teraz
przygotowali systemy komputerowe na
czas - t³umaczy nam wiceminister pracy
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak.

Obecnie co roku na emerytury prze-
chodzi 100 tys. Polaków, z tego 80 tys.
na wczeœniejsze. Od pocz¹tku przysz³e-
go roku maj¹ to robiæ na nowych zasa-
dach, bo wczeœniejsze emerytury zostan¹
zast¹pione przez tzw. pomostowe. Po-
zwol¹ one Kowalskiemu piêæ lat przed
ustawowym wiekiem emerytalnym koñ-
czyæ pracê, jednak z tego przywileju bêd¹
mogli korzystaæ tylko nieliczni - osoby
pracuj¹ce w najciê¿szych w warunkach,
np. hutnicy. Poniewa¿ obecnie prawo do
wczeœniejszej emerytury ma a¿ tysi¹c
grup zawodowych, nowe przepisy maj¹
przynieœæ bud¿etowi oszczêdnoœci. Po-

nadto od 2009 r. oprócz œwiadczeñ z ZUS
(tzw. I filar) Polacy zaczn¹ dostawaæ rów-
nie¿ œwiadczenia z kilkunastu otwartych
funduszy emerytalnych (OFE, czyli II
filar).

Skoro systemy komputerowe nie bêd¹
gotowe do wyp³aty nowych œwiadczeñ,
co nas czeka po 1 stycznia 2009 r.? Mi-
nisterstwo Pracy zapewnia, ¿e Polacy
mimo wszystko nowe emerytury bêd¹
dostawaæ. Resort szuka bowiem "rozwi¹-
zañ przejœciowych". - To jedyne mo¿li-
we rozwi¹zanie w obecnych realiach -
czytamy w oœwiadczeniu resortu.

Poznaliœmy te rozwi¹zania. Jeremi
Mordasewicz komentuje je krótko: - To
fuszerka.

Jego zdaniem, katastrofa bêdzie
zw³aszcza z wyp³at¹ pomostówek. Mi-
nisterstwo chce bowiem, aby by³y one
wyp³acane przy zastosowaniu istniej¹-
cych systemów informatycznych ZUS.

- ZUS musi sobie z tym poradziæ -
mówi Ch³oñ-Domiñczak. - Nad doce-
lowym rozwi¹zaniem bêdziemy praco-
waæ w kolejnych latach.

Wed³ug by³ego prezesa ZUS Paw³a
Wypycha to nierealne. - Obecne syste-
my nie nadaj¹ siê do wyp³at - zapewnia.

Jego zdaniem, aby Polacy dostali po-
mostówki, trzeba m.in. stworzyæ specjal-
ne aplikacje do zbierania sk³adek na tzw.
fundusz pomostowy. - Tego obecnie nie
ma. Pomostówki to bowiem ca³kowicie
nowe œwiadczenia, do wyp³aty których
ZUS nie jest przygotowany - mówi
Wypych. Jego zdaniem, Zak³ad musi te¿
napisaæ specjalne za³o¿enia do progra-
mu z nowymi œwiadczeniami oraz przez
co najmniej trzy miesi¹ce je testowaæ.

Jeremi Mordasewicz prorokuje wiel-
ki ba³agan: - Tysi¹ce pracowników ZUS
bêdzie musia³o liczyæ wszystko rêcznie,
to wi¹¿e siê z ogromnym zamieszaniem,
bo pracownicy ZUS bêd¹ musieli rzuciæ
dotychczasow¹ pracê na bok. Chyba ¿e
ZUS zatrudni nowe osoby, ale to z kolei
poci¹gnie ogromne koszty.

Wed³ug Wypycha, aby unikn¹æ ba³a-
ganu, rz¹d bêdzie musia³ zdecydowaæ siê
na przesuniêcie wyp³at pomostówek o
rok. To oznacza, ¿e pañstwo bêdzie mu-
sia³o znaleŸæ w bud¿ecie dodatkowe 20
mld z³ na wyp³acanie wczeœniejszych
emerytur na dotychczasowych zasadach.
(…)

BT Katowice
Lucyna Miko³ajczyk zosta³a now¹

przewodnicz¹c¹ "Solidarnoœci" w kato-
wickiej spó³ce Sandvik Polska. Wybory
odby³y siê 8 lutego. Wczeœniej "S" tej
spó³ki wchodzi³a w struktury zwi¹zko-
we huty Baildon.

BT Zabrze
31 stycznia w ³̄obku Miejskim w

Zabrzu powsta³a Tymczasowa Komisja
Zwi¹zkowa. Do momentu wyboru
w³adz zwi¹zkowych organizacja bêdzie
reprezentowana przez Ma³gorzatê Si-
korê, El¿bietê Chojnack¹ i Annê Mi-
kos.

Tymczasowa Komisja Zak³adowa
NSZZ "Solidarnoœæ" zawi¹za³a siê rów-
nie¿ w zabrzañskim Urzêdzie Skarbo-
wym. Jej w³adzê wykonawcz¹ stanowi¹:
Ewa Baluszek, Inez Zenger-Mokrzyc-
ka i Ewa Konieczka.

***
Premia gwarantowana w wysokoœci

20 proc. wynagrodzenia miesiêcznego
dla ka¿dego pracownika po osi¹gniêciu
rentownoœci zak³adu w wys. 9 proc.
wskaŸnika, odprawa emerytalno-rento-
wa w wys. 300 proc. wynagrodzenia pra-
cownika odchodz¹cego na emeryturê i
miesiêczna nagroda - to najwa¿niejsze
zmiany wynegocjowane w uk³adzie
zbiorowym pracy w Miejskim Przedsiê-
biorstwie Gospodarki Komunalnej.

Kierownik BT Lech Moæko podkre-
œla, ¿e osi¹gniêto równie¿ porozumienie
w sprawie podwy¿ki p³ac o 10 proc.
stawki zasadniczej osobistego zaszere-
gowania dla pracowników fizycznych i
5 proc. dla pracowników administracyj-
nych.

Je¿eli negocjowane obecnie kontrak-
ty zostan¹ podpisane, w maju wynagro-
dzenia pracowników firmy wzrosn¹ o
te same wskaŸniki.

***
6 lutego odby³o siê zebranie przedsta-

wicieli organizacji zwi¹zkowych z gru-
py kapita³owej zabrzañskich Zak³adów
Mechanicznych. Rozmowy, w których
uczestniczy³ Lech Moæko poœwiêcone
zosta³y niedoci¹gniêciom w funkcjono-
waniu firmy i podwy¿kom wynagro-
dzeñ.

Uczestnicy spotkania skierowali do
w³aœciciela i zarz¹du pismo, w którym
domagaj¹ siê 18 proc. wzrostu p³ac. Pod-
czas dyskusji zwi¹zkowcy podkreœlali,
¿e w spó³ce dochodzi do nadmiernego
zatrudnienia w nadgodzinach i byli za-
interesowani organizacj¹ czasu pracy.

BT Rybnik
1 lutego odby³y siê wybory do nowo

powsta³ej Zak³adowej Organizacji
Zwi¹zkowej NSZZ "S" Zak³adu Odsa-
lania "Dêbieñsko" Sp. z o.o. Przewodni-
cz¹cym zosta³ Mieczys³aw Jania. Nad
prawid³owym przebiegiem wyborów
nadzór sprawowa³ ich pe³nomocnik, kie-
rownik rybnickiego BT Stefan Kube-
ra.

***
2 lutego uchwa³¹ grupy inicjatywnej

powo³ano Tymczasow¹ Komisjê Zak³a-
dow¹ NSZZ "S" przy Oœrodku Leczni-
czo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepe³-
nosprawnych Ruchowo i Umys³owo im.
Jana Paw³a II w Rybniku.

***
6 lutego odby³y siê wybory uzupe³-

niaj¹ce do Komisji Zak³adowej NSZZ
"S" Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekre-
acji w Rybniku. Nowym przewodnicz¹-
cym zosta³ Tomasz Sojka.

Poprzednia przewodnicz¹ca zrezy-
gnowa³a z funkcji ze wzglêdów osobi-
stych.

***
13 lutego w godz. od 9 do 13 w ryb-

nickim oddziale Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Raciborzu  odbêdzie siê zbiórka krwi dla
chorej na bia³aczkê siatkarki, z³otej me-
dalistki Mistrzostw Œwiata Agaty Mróz.

Inicjatorami akcji pod has³em "Krew
dla naszego "z³otka" Agaty Mróz" s¹

Kompromitacja

z emeryturami
(Gazeta Wyborcza, Leszek Kostrzewski, 8 lutego 2008 r.)

zwi¹zkowcy "S" z Przedsiêbiorstwa
Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w
Rybniku.

BT Zawiercie
Brak konkretnych propozycji dyrek-

cji sprawi³, ¿e niemo¿liwe by³o wypra-
cowanie kompromisu podczas wtorko-
wych negocjacji p³acowych w Szpitalu
Chorób P³uc w Siewierzu. Dyrektor
przez kilka godzin narzeka³ na ciê¿k¹ sy-
tuacjê finansow¹ placówki, po tym jak
podniós³ p³ace zasadnicze lekarzy o 300
z³. Bez tej podwy¿ki medycy odmawia-
li brania dy¿urów. Te argumenty w ¿ad-
nym wypadku nie przekona³y strony
zwi¹zkowej, domagaj¹cej siê podwy¿ki
wynagrodzeñ podstawowych pozosta-
³ych pracowników o 20 procent.

- Nigdy nie bêdzie zgody "Solidarno-
œci" na dzielenie pracowników na mniej-
szoœæ, która dostaje podwy¿ki i wiêk-
szoœæ, maj¹c w tym celu zaciskaæ pasa.
Tego pasa nie da siê bowiem ju¿ dalej
zaciskaæ - mówi Ma³gorzata Grabow-
ska, przewodnicz¹ca "S" Pracowników
Ochrony Zdrowia w Zawierciu. - Wiele
razy te¿ podkreœlamy, ¿e do funkcjono-
wania szpitala potrzebni s¹ wszyscy pra-
cownicy. Sami lekarze nie dadz¹ sobie
rady.

- To powinny byæ rozmowy o wzro-
œcie wynagrodzeñ wynikaj¹cym z obo-
wi¹zuj¹cych ustaw, a nie utyskiwanie,
¿e po podwy¿kach dla jednej grupy za-
wodowej zabrak³o pieniêdzy - dodaje
Ma³gorzata Benc, szefowa zawierciañ-
skiego Biura Terenowego Œl¹sko-D¹-
browskiej "S". -Unikanie konkretów
podczas rozmów nigdy nie rozwi¹za³o
problemu, czêsto natomiast eskalowa³o
konflikt.

Kolejn¹ turê negocjacji p³acowych z
szpitalu w Siewierzu ustalono na nastêp-
ny wtorek, 19 lutego. Wczeœniej, bo ju¿
w najbli¿szy czwartek odbêd¹ siê roz-
mowy na temat wzrostu p³ac w ZOZ
Ogrodzieniec. Ciekawe, czy bêd¹ siê one
toczy³y raczej w duchu Walentynek, czy
te¿ przypomina³y znan¹ z historii masa-
krê w Dniu Œwiêtego Walentego?

***
Mimo optymistycznych zapowiedzi

nadal nie zapad³a decyzja o udzieleniu
przez resort skarbu pañstwa pomocy
publicznej Przêdzalni Zawiercie, bez któ-
rej ten obecnie najwiêkszy (i najnowo-
czeœniejszy) zak³ad w³ókienniczy w Pol-
sce znajdzie siê na skraju bankructwa.
Dyrekcja spó³ki nie by³a w stanie podaæ
¿adnych konkretów dotycz¹cych mini-
sterialnego wsparcia podczas ostatniej se-
sji Rady Miejskiej w Zawierciu. W efek-
cie radni nie podjêli uchwa³y o zwolnie-
niu przêdzalni z podatku od nierucho-
moœci. Bez finansowego wsparcia dla
spó³ki takie zwolnienie oznacza³o, by
jedynie wyprowadzenie ok. 1,5 mln z³ z
kasy miejskiej bez ¿adnych szans na ura-
towanie zak³adu.

- Zarówno radni, jak i prezydent wie-
lokrotnie podkreœlali, ¿e zawierciañski
samorz¹d wspomo¿e restrukturyzacjê
przêdzalni. Pierwszy krok nale¿y jednak
do Skarbu Pañstwa, które jest w³aœcicie-
lem zak³adu - mówi Ma³gorzata Benc,
szefowa Biura Terenowego Œl¹sko-D¹-
browskiej "Solidarnoœci" w Zawierciu.
- Kodeks spó³ek handlowych nak³ada na
w³aœcicieli obok praw, tak¿e obowi¹zki.
I to nawet jak w³aœcicielem jest pañstwo.

- Z punktu widzenia za³ogi wygl¹da
na to, ¿e wœród ministerialnych urzêdni-
ków jest hamulcowy, staraj¹cy siê opóŸ-
niæ lub nawet przekreœliæ pomoc pu-
bliczn¹ dla naszego zak³adu - dodaje
Andrzej Baj, przewodnicz¹cy "S" Przê-
dzalni Zawiercie. - Tyle tylko, ¿e taka
dzia³alnoœæ mo¿e doprowadziæ do upad-
ku firmy, likwidacji miejsc pracy i w efek-
cie zmniejszenia siê wp³ywów podatko-
wych do bud¿etu. Pracownik p³aci po-
datki, a bezrobotny ju¿ nie.

Zwi¹zkowcy zapowiadaj¹ tward¹
walkê o uratowanie przêdzalni i miejsc
pracy. Determinacji z pewnoœci¹ im nie
zabraknie.                                (zaw)

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

135...
... o tyle hektarów powiêkszy siê wkrótce obszar Katowickiej Specjalnej Strefy

Ekonomicznej. Decyzjê o rozszerzeniu KSSE podejmie rz¹d, na wniosek Minister-
stwa Gospodarki.

Na terenach gminnych, które bêd¹ w³¹czone do KSSE w Katowicach, Zawierciu
i Lubliñcu, a tak¿e na terenie Skarbu Pañstwa w Chorzowie, dot¹d dzier¿awionym
przez Miêdzynarodowe

Targi Katowickie, planowane jest przede wszystkim lokowanie centrów us³ug
dla firm (np. ksiêgowych, rozliczeniowych). Pracê znajd¹ tam absolwenci wy¿szych
uczelni. Na nowych terenach KSSE w Katowicach i Tarnowskich Górach chce
rozwijaæ siê wytwarzaj¹ca maszyny dla górnictwa gie³dowa grupa Famur. Tak¿e jej
konkurencja z tej samej bran¿y - Zabrzañskie Zak³ady Mechaniczne z grupy Kope-
xu, zamierzaj¹ w Zabrzu zainwestowaæ w produkcjê nowych typów kombajnów
œcianowych dla kopalñ, przeznaczonych g³ównie na eksport. Nowe przedsiêwziê-
cie, polegaj¹ce na uruchomieniu produkcji w zakresie elektroniki i automatyki dla
górnictwa, bêdzie te¿ realizowane - ju¿ w ramach KSSE - na terenie nale¿¹cym do
Zak³adów Elektroniki Górniczej w Tychach.

6 lutego (Warszawa). Przez dwie
godziny strajkowa³a za³oga lotni-
ska Okêcie. Protestuj¹cy domagali
siê dodatkowych odpraw w przy-
padku zwolnieñ i redukcji zatrud-
nienia oraz dodatkowych odpraw
dla pracowników przechodz¹cych
na emerytury poza kodeksowym
zapisem.

***
7 lutego (Warszawa). Ekotrade to
kolejna firma ochrony, która zawar-
³a z "S" porozumienie dotycz¹ce
wzajemnych relacji. Spó³ka zobo-
wi¹za³a siê, ¿e bêdzie szanowa³a
prawo pracowników do organizo-
wania siê w zwi¹zki zawodowe.
Oprócz tego "S" bêdzie mia³a mo¿-
liwoœæ kontaktowania siê z nowo
zatrudnionymi pracownikami
ochrony. Ka¿dy pracownik otrzy-
mana od pracodawcy pisemn¹ in-
formacjê o zwi¹zku i w ci¹gu mie-
si¹ca wypracowane zostan¹ szcze-
gó³owe zasady wspó³pracy. Poro-
zumienie dotyczy równie¿ wspó³-
pracy maj¹cej na celu stopniow¹
poprawê warunków pracy i p³acy
pracowników Ekotrade.

***
7 lutego (Stalowa Wola). 25-let-
nia Magdalena Dul z Komisji Za-
k³adowej "Solidarnoœci" Spó³-
dzielni Mieszkaniowej w Stalowej
Woli jest 100-tysiêcznym zwi¹z-
kowcem w Polsce, który otrzyma³
Kartê Rabatow¹ Programu Grosik.

***
8 lutego (Gdañsk). Janusz Œnia-
dek zwróci³ siê do Marsza³ka Sej-
mu Bronis³awa Komorowskiego,
o wyjaœnienie zachowania stra¿y
marsza³kowskiej wobec przedsta-
wicieli Sekretariatu Ochrony
Zdrowia podczas sejmowej deba-
ty o sytuacji w s³u¿bie zdrowia.
"Liczymy, ¿e zachowanie stra¿y
marsza³kowskiej nie by³o celo-
wym dzia³aniem wobec jednego z
partnerów spo³ecznych, i ¿e po-
dobne sytuacje w przysz³oœci nie
bêd¹ mia³y miejsca" - napisa³ w
liœcie do Marsza³ka Sejmu, prze-
wodnicz¹cy "S" (o sprawie szerzej
piszemy na str. 4)

***
8 lutego (Warszawa). Rzecznik
Praw Obywatelskich dr Janusz
Kochanowski spotka³ siê z prze-
wodnicz¹cym "Solidarnoœci" Ja-
nuszem Œniadkiem. Tematem roz-
mowy by³a narastaj¹ca fala prote-
stów pracowników sfery bud¿eto-
wej. Rozmówcy zgodzili siê, i¿
wiele grup zawodowych ma pra-
wo do walki o s³uszne wynagro-
dzenie, jednak ze wzglêdu na ich
liczbê konieczne jest rozwi¹zanie
systemowe uzgodnione przez part-
nerów spo³ecznych z rz¹dem obej-
muj¹ce wszystkie grupy, które mo-
g³yby czuæ siê dyskryminowane.

***
10 lutego (Warszawa). Odby³o siê
zebranie za³o¿ycielskie Zespo³u
Parlamentarzystów Województwa
Œl¹skiego. Do wspó³pracy zapro-
szeni zostali pos³owie i senatoro-
wie regionu œl¹skiego wszystkich
partii politycznych. - G³ównym
celem zespo³u jest œcis³a wspó³pra-
ca œl¹skich pos³ów i senatorów
wszystkich opcji politycznych w
kluczowych dla naszego regionu
sprawach. Musimy zacz¹æ prze-
mawiaæ wspólnym g³osem - uwa-
¿a senator Andrzej Mizio³ek
(PO). Podczas pierwszego posie-
dzenia zespo³u ponad 40 œl¹skich
parlamentarzystów podpisa³o siê
pod listem do premiera Donalda
Tuska oraz prezesa PZPN Micha-
³a Listkiewicza, wyra¿aj¹c zanie-
pokojenie mo¿liwoœci¹ pominiê-
cia Górnego Œl¹ska oraz Stadionu
Œl¹skiego przy organizacji Euro
2012.
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Zarz¹d Jastrzêbskiej Spó³ki

Wêglowej podsumowa³ kon-

sekwencje 46-dniowego straj-

ku w KWK Budryk. Wydarze-

nia dwóch ostatnich miesiêcy

nie zachwia³y pozycj¹ ryn-

kow¹ spó³ki, lecz przynios³y

znaczne straty finansowe.

Pó³tora miesi¹ca strajku koszto-
wa³o JSW ok. 70 mln z³. Do tego
dochodz¹ roszczenia firm us³ugo-
wych, które z powodu trwaj¹cego
pó³tora miesi¹ca protestu nie mo-
g³y podj¹æ pracy. Dotychczas 15

takich firm zg³osi³o roszczenia sza-
cowane na ok. 5 mln z³.

Jak wykazuj¹ symulacje dokony-
wane przez ekspertów JSW, jak
równie¿ czêœæ strony spo³ecznej
spó³ki, wynik ostatnich ustaleñ
negocjacyjnych jest w niektórych
obszarach mniej korzystny od tych
poczynionych 11 stycznia 2008
roku. Jak wykaza³y wyliczenia,
p³aca górnika do³owego pracuj¹ce-
go w œcianie w styczniu 2008 r.,
by³a wskutek strajku o ponad 2400
z³. brutto ni¿sza. Strata w tej wy-
sokoœci zostanie zniwelowana pod-

wy¿kami wynikaj¹cymi z porozu-
mienia dopiero w 2011 r. Do tego
czasu 389 górników obecnej za³o-
gi znajdzie siê ju¿ na emeryturze.

Zarz¹d JSW zapowiedzia³ tym-
czasem, ¿e niektórzy uczestnicy
strajku, w tym liderzy protestu,
ponios¹ konsekwencje dyscypli-
narne za ³amanie prawa w czasie
tego protestu. Za "wielokrotne z³a-
manie prawa" zarz¹d chce zwolniæ
siedem osób. Wed³ug przedstawi-
cieli JSW, decyzja zarz¹du spó³ki
nie narusza postanowieñ porozu-
mienia zawartego 31 stycznia, któ-

re zakoñczy³o trwaj¹cy pó³tora
miesi¹ca strajk w Budryku". Zgod-
nie z tym zapisem zarz¹d JSW za-
deklarowa³, ¿e wobec uczestników
protestu, którzy go nie organizo-
wali, nie bêd¹ wyci¹gane konse-
kwencje dyscyplinarne. "Powy¿sze
gwarancje dotycz¹ równie¿ orga-
nizatorów strajku i protestu g³odo-
wego, ale wy³¹cznie do czasu wy-
dania wyroku s¹dowego przes¹-
dzaj¹cego o jego nielegalnoœci" -
g³osi fragment porozumienia.

Jak informuj¹ przedstawiciele
JSW, podstaw¹ stwierdzenia prze-

Bilans i konsekwencje strajku
stêpstw i wykroczeñ s¹ oœwiadcze-
nia i notatki s³u¿bowe "wielu
osób", które podczas strajku mia³y
kontakt z przedstawicielami komi-
tetu strajkowego. "Wynika z nich,
i¿ wskutek dzia³añ cz³onków by-
³ego komitetu - ale nie tylko - do-
sz³o do bezpoœredniego zagro¿enia
zdrowia osób znajduj¹cych siê pod
ziemi¹, stosowania mobbingu,
wywierania presji psychicznej i
dyskryminacji ze wzglêdu na przy-
nale¿noœæ zwi¹zkow¹" - czytamy
w oœwiadczeniu JSW.

wg

- Od kilku tygodni w mediach
przewija siê temat nowelizacji
ustawy o zwi¹zkach zawodo-
wych. Jako jeden z pierwszych
poruszy³ go w styczniu na kon-
ferencji prasowej… Piotr
Duda. Jest pan zadowolony z
tego szumu medialnego? I dla-
czego o zmianê prawa zwi¹z-
kowego apeluje zwi¹zkowiec?

Rola zwi¹zków zawodowych jest
w naszym kraju bardzo istotna. I
tych du¿ych, i mniejszych. Ka¿da
organizacja ma do spe³nienia swoj¹
rolê. Pewne sprawy trzeba jednak
uporz¹dkowaæ, bo w tej chwili jest
trochê ba³aganu. Dochodzi do sy-
tuacji, w której zawarcie porozu-
mienia w zak³adzie mo¿e bloko-
waæ ma³a organizacja, czêsto two-
rzona tylko po to, by daæ zaistnieæ
przewodnicz¹cemu. To mo¿na
zmieniæ, nie wypowiadaj¹c wojny
tym ma³ym zwi¹zkom. Przypo-
mnê, ¿e w naszym kraju s¹ dwa
du¿e zwi¹zki - "Solidarnoœæ" i
OPZZ.  OPZZ jest struktur¹ bran-
¿ow¹, my - terytorialno-bran¿ow¹.
Jeœli wiêc powstaje w zak³adzie
pracy nowa organizacja zwi¹zko-
wa, to ma wybór i mo¿e przyst¹-
piæ do którejœ z central. I wtedy
zachowa wszystkie uprawnienia,
bêdzie reprezentatywna, a równo-
czeœnie bêdzie w zak³adzie pracy
dzia³aæ blisko ludzi. Od nas dosta-
nie zaplecze - ekspertów, finanse,
pomoc organizacyjn¹. Jesteœmy
przygotowani, ¿eby takim organi-
zacjom pomagaæ. Pozwala na to
nasz statut. To obopólny interes.
- Pojawiaj¹ siê jednak g³osy, ¿e

ewentualna zmiana ustawy o
zwi¹zkach zawodowych po-
winna przede wszystkim pole-
gaæ na wyprowadzeniu orga-
nizacji z zak³adów pracy i
ograniczeniu finansowania
przez pracodawców…

Dosz³oby wiêc do sytuacji, w któ-
rej zwi¹zek zawodowy zosta³by
odciêty od firmy, a przede wszyst-

kim od jej pracowników. I co da-
lej? Na jakiej podstawie zwi¹zek
mia³by póŸniej - tak, jak robi to
obecnie - dbaæ o wszystkich pra-
cowników, walczyæ o podwy¿ki
dla nich, zabiegaæ o przestrzeganie
prawa pracy i warunków bhp w fir-
mie, negocjowaæ uk³ad zbiorowy?
Jeœli taka jest intencja polityków,
aby zwi¹zki wyprowadziæ z za-
k³adu pracy, to b¹dŸmy kon-
sekwentni i zdecydujmy, ¿e
wszystkie ustalenia podjête ze
zwi¹zkami np. podczas roz-
mów w Komisji Trójstronnej,
chocia¿by podwy¿ka p³acy
minimalnej, bêd¹ obejmo-
waæ wy³¹cznie cz³onków
zwi¹zku. Zobaczymy, jakie
bêd¹ efekty. Mielibyœmy
wówczas system podobny
do tego w Skandynawii.
Niezrzeszeni wtedy skalku-
luj¹, ¿e bycie w zwi¹zku
jest dla nich bardziej op³a-
calne, uzwi¹zkowienie
znacznie wzroœnie, a orga-
nizacje zwi¹zkowe pewnie
na tym skorzystaj¹.
- Sk¹d siê bierze wci¹¿ tak

silna, choæ doœæ starannie
ukrywana, niechêæ czêœci po-
lityków i innych uczestników
¿ycia spo³ecznego, do zwi¹z-
ków zawodowych?

- Rozwi¹zania prawne w naszym
kraju daj¹ ³atwe mo¿liwoœci two-
rzenia nowych zwi¹zków. To mo¿e
prowadziæ do patologii. Ale ten
stan jest te¿ utrzymywany trochê
celowo. Politykom czy pracodaw-
com ³atwiej wtedy "rozgrywaæ",
gdy nie ma jednego, dwóch silnych
przeciwników. Rz¹dz¹cy czy pra-
codawcy nie zawsze chc¹ rozma-
wiaæ z silnymi zwi¹zkami, wol¹
tworzone naprêdce dziwne twory,
jak ostatnio z "porozumieniem bia-
³ostockim" celników. Powstaje
wiêc wra¿enie chaosu, wielkiej
liczby roszczeniowych zwi¹zków
zawodowych. Do tego dodajmy

niechêæ czêœci pracodawców i in-
nych grup, dla których zwi¹zki za-
wodowe s¹ ostatni¹ barier¹ przed
przejêciem pe³nej "w³adzy" w za-
k³adzie czy nawet w ca³ej gospo-
darce. Patologie zwi¹zkowe, które
oczywiœcie siê zdarzaj¹, s¹ wyol-

brzymiane po to, by zniechêciæ
do nas spo³eczeñstwo. Jako
"Solidarnoœæ" zdajemy sobie
sprawê, ¿e z takim postrze-
ganiem musimy walczyæ.
Ale nie bêdziemy siê biczo-
waæ. Walczymy profesjona-
lizmem - z czystym sumie-
niem mogê powiedzieæ, ¿e
jesteœmy jednym z najbar-
dziej profesjonalnych
zwi¹zków w Europie. Dla
nas priorytetem nie jest da-
wanie na 8 marca przys³o-
wiowych rajstop, ale finan-
sowanie szkoleñ, ekspertów.
To te¿ nie jest mile widziane
przez "drug¹ stronê".
- ¯eby ustawê o zwi¹zkach
zawodowych zmieniæ, po-
trzebne jest oczywiœcie popar-
cie polityczne. U obecnej ko-

alicji uda siê je uzyskaæ?
Potrzebny jest konsensus na Komi-
sji Trójstronnej. Nie wyobra¿am
sobie, by prawo o zwi¹zkach zmie-
niano bez zwi¹zków. A jeœli pod-
czas przygotowywania tych zmian
oka¿e siê, ¿e któraœ ze stron jest im
przeciwna, to wtedy trzeba bêdzie
to nag³oœniæ, zwracaj¹c uwagê, na
prawdziwe powody takiego sprze-
ciwu.
- "Solidarnoœæ" coraz czêœciej

mówi o mo¿liwym ogólnokra-
jowym proteœcie, jeœli postula-
ty p³acowe, zw³aszcza pracow-
ników sfery bud¿etowej, bêd¹
nierealizowane…

Musimy upominaæ siê o wszyst-
kich. Jeœli negocjacje skoñcz¹ siê
na niczym, to podejmiemy inne,
bardziej radykalne dzia³ania. Mam
jednak nadziejê, ¿e po stronie pra-

Nie bêdziemy siê biczowaæ
Z Piotrem Dud¹, przewodnicz¹cym Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci”, rozmawia Wojciech Gumu³ka.

codawców i rz¹du jest œwiado-
moœæ, ¿e dogadanie siê przy stole
negocjacyjnym le¿y w interesie
wszystkich. Niewa¿ne, kto g³oœniej
przy tym stole bêdzie krzycza³,
wa¿ne by dojœæ do porozumienia,
nawet jeœli mielibyœmy rozmawiaæ
tygodniami. To mo¿e nie jest wte-
dy tak atrakcyjne dla mediów, ale
na pewno jest skuteczniejsze i bar-
dziej oszczêdne, jest spokój spo-
³eczny. Potrzebna jest tylko dobra
wola po obu stronach.
- Czy tej dobrej woli wystarczy-

³o w kopalni Budryk? Tam
strajk trwa³ pó³tora miesi¹-
ca…

Mam nadziejê, ¿e wszyscy - pra-
codawca, rz¹d, zwi¹zkowcy nie-
strajkuj¹cy i strajkuj¹cy - z tej d³u-
giej lekcji wyci¹gn¹ wnioski. Sko-
ro jednak strajk trwa³ tak d³ugo, a
jego ustalenia s¹ niemal identycz-
ne do tych, które mo¿na by³o za-
wrzeæ kilka miesiêcy wczeœniej, to
trzeba powiedzieæ, ¿e z tego pro-
testu wszyscy wychodz¹ trochê
przegrani.
- Wraz z wojewod¹ œl¹skim Zyg-

muntem £ukaszczykiem pró-
bowa³ Pan doprowadziæ do
zakoñczenia strajku na Budry-
ku podczas obrad Wojewódz-
kiej Komisji Dialogu Spo³ecz-
nego. Nie uda³o siê, ale chyba
dobrze siê wam wspó³pracowa-
³o?

Mo¿na powiedzieæ, ¿e na pi¹tkê! I
w przypadku Budryka, i innych
napiêtych sytuacji, na przyk³ad ne-
gocjacji w Kompanii Wêglowej,
wojewoda £ukaszczyk, ale tak¿e
strona pracodawców, wykazywali
siê odpowiedzialnoœci¹ i chêci¹
zawarcia kompromisu. Œl¹ski
WKDS jest chyba jedynym w kra-
ju, który efektywnie dzia³a i jest na-
prawdê przydatny. Komisje dialo-
gu spo³ecznego w innych woje-
wództwach s¹ praktycznie martwe.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Zwi¹zkowcy z huty „Szopieni-

ce”, Walcowni Metali Dziedzi-

ce i wroc³awskiego Hutmenu

domagaj¹ siê pilnego spotka-

nia z w³aœcicielem grupy Ro-

manem Karkosikiem.

- Kawa na ³awê, chcemy wresz-
cie poznaæ prawdziwe plany
wzglêdem naszych zak³adów -
mówi Józef Symonowicz, prze-
wodnicz¹cy "S" w Hutmenie we
Wroc³awiu.

Zwi¹zkowcy s¹ zaniepokojeni
zapowiedziami wygaszenia pro-
dukcji we Wroc³awiu i przeniesie-
nia jej do Czechowic-Dziedzic.
Pod koniec ub. roku tak¹ strategiê
dla wroc³awskiego Hutmenu przy-
jê³a rada nadzorcza. Atrakcyjne te-
reny w centrum miasta, na których
firma siê znajduje, maj¹ zostaæ
przekszta³cone w dzia³ki budowla-
ne.

Tymczasem - zdaniem Józefa
Symonowicza - przeniesienie linii
produkcyjnej jest niemo¿liwe. - To
bêdzie likwidacja spó³ki. ¯aden z
pracowników nie zdecyduje siê
doje¿d¿aæ do pracy z Wroc³awia do
Czechowic - dodaje przewodnicz¹-

cy i podkreœla, ¿e restrukturyzacja
zatrudnienia ju¿ siê zaczê³a. Tylko
w styczniu z zak³adu odesz³y 33
osoby. -

Równie niepokoj¹ca sytuacja
jest w Hucie Metali Nie¿elaznych
w Szopienicach.

- Za³oga jest zmêczona ci¹g³¹
niepewnoœci¹. Je¿eli z hut¹ jest a¿
tak Ÿle, to niech nam w³aœciciel o
tym powie - mówi przewodnicz¹-
cy "S" w HMN Szopienice Hen-
ryk Adler.

5 lutego w Katowicach spotkali
siê przedstawiciele central zwi¹z-
kowych dzia³aj¹cych w grupie
Kapita³owej Hutmen S.A. , od któ-
rej huta "Szopienice", Walcownia
Metali Dziedzice i wroc³awski

Hutmen s¹ zale¿ne. W piœmie skie-
rowanym do Romana Karkosika
zwi¹zkowcy napisali m.in., ¿e
istotnym problemem w grupie jest
brak rzetelnej komunikacji z zarz¹-
dami spó³ek, utajnienie decyzji
dotycz¹cych bezpoœrednio pracow-
ników. Przedstawianie niepe³nych
informacji jest przez organizacje
zwi¹zkowe oceniane jako mijanie
siê z prawd¹.

- Prowadzenie rozmów na pre-
zentowanym dotychczas poziomie

doprowadzi do konfliktów spo-
³ecznych, tragedii ludzkich i nie-
uzasadnionych napiêæ w ca³ej Gru-
pie Kapita³owej Hutmen S.A. -
napisali zwi¹zkowcy.

Agnieszka Konieczny

Jeszcze w ubieg³ym tygodniu

pracownicy po³¹czonych szpi-

tali w Bêdzinie i Czeladzi spo-

gl¹dali na siebie wilkiem.

Podobnie, jak w wielu innych pla-
cówkach ochrony zdrowia, tak i tu
sk³óci³y ich podwy¿ki wynagrodzeñ
przyznane wy³¹cznie wybranym
grupom zawodowym.

Od nowego roku pracodawca
przyzna³ lekarzom podwy¿ki w wys.
600 z³ do p³acy zasadniczej, wy¿szy
nielekarski personel medyczny
otrzyma³ 400 z³, a pielêgniarki 200
z³. W ubieg³ym tygodniu Zwi¹zek
Zawodowy Pielêgniarek zagrozi³
strajkiem i dyrektor przyparty do
muru do³o¿y³ im jeszcze po 100 z³.

W tej sytuacji pracownicy, którzy
nie otrzymali dodatkowych pieniê-
dzy mieli prawo poczuæ siê dyskry-

minowani. Podwy¿ki nie uwzglêd-
nia³y fizykoterapeutów, techników
rentgenowskich, laborantów, reje-
stratorek, sekretarek medycznych,
pracowników administracji, salo-
wych, pracowników warsztatów i
obs³ugi szpitala.

- Dyrektor szpitala przekonywa³,
¿e nie ma œrodków na podwy¿ki dla
pozosta³ych grup zawodowych i
prawda jest taka, ¿e faktycznie nie
ma - mówi przewodnicz¹ca zak³a-
dowej "Solidarnoœci" czeladzkiego
szpitala Hanna Szotowska. - Zawar-
ty przez szpital kontrakt z NFZ na
finansowanie us³ug medycznych
obowi¹zuje do kwietnia. PóŸniej
zostanie podpisany nowy. W trakcie
negocjacji zaproponowa³am praco-
dawcy, by przyzna³ pominiêtym gru-
pom zawodowym podwy¿ki w maju,
z wyrównaniem od lutego. Daliœmy

mu czas na przemyœlenie propozy-
cji, a w zanadrzu mieliœmy groŸbê
przyst¹pienia do jednodniowego
strajku.

Na szczêœcie zwyciê¿y³ rozs¹dek.
Od maja œredni personel medyczny,
inny ni¿ pielêgniarki, otrzyma pen-
sje, których wysokoœæ zrównana zo-
stanie z wynagrodzeniem pielêgnia-
rek Pozostali pracownicy obs³ugi
szpitala otrzymaj¹ od maja podwy¿-
ki w wys. 200 z³. Pracodawca zobo-
wi¹za³ siê, ¿e je¿eli bêdzie dyspono-
wa³ œrodkami, to pracownicy tych
grup zawodowych bêd¹ mieli wy-
równane pensje od 1 lutego.

Jednoczeœnie dyrektor zadeklaro-
wa³, ¿e, w przysz³oœci w przyznawa-
niu ewentualnych podwy¿ek bêdzie
uwzglêdnia³ wszystkie grupy zawo-
dowe.

Beata Gajdziszewska

W dniu sejmowej debaty po-

œwiêconej s³u¿bie zdrowia

przedstawiciele NSZZ „Soli-

darnoœæ”, zaproszeni wœród

innych partnerów spo³ecz-

nych, zostali potraktowani jak

podejrzani o terroryzm.

6 lutego rano Sejm wys³uchiwa³
od³o¿onej na dwa tygodnie informa-

cji rz¹du o sy-
tuacji w s³u¿-
bie zdrowia.
Na ten punkt
obrad wice-

premier Waldemar Pawlak, do któ-
rego kompetencji nale¿y Komisja
Trójstronna ds. Spo³eczno-Gospo-
darczych, zaprosi³ partnerów spo-
³ecznych - przedstawicieli zaintere-
sowanych i reprezentatywnych cen-
tral zwi¹zkowych oraz organizacji
pracodawców. Wœród nich dzia³aczy
"Solidarnoœci" - przewodnicz¹c¹ Se-
kretariatu Ochrony Zdrowia Mariê
Ochman i troje cz³onków Krajowej
Rady SOZ.

Od Annasza do Kaifasza

Lista zaproszonych przez wicepre-
miera Pawlaka zgodnie z procedur¹
znalaz³a siê w sejmowym biurze
przepustek. Dzia³aczy "S"- byli oni
jeszcze umieszczeni na drugiej liœcie,
goœci zaproszonych przez klub par-
lamentarny Prawa i Sprawiedliwo-
œci - przepustki otrzymali. I zgodnie
z informacj¹ z tego biura udali siê
do g³ównego wejœcia do gmachu Sej-
mu. Funkcjonariusz stra¿y marsza³-
kowskiej obejrza³ przepustki - na
których wydrukowano, ¿e s¹ przed-
stawicielami "S" - i stwierdzi³, ¿e
maj¹ wejœæ bocznym wejœciem od
ulicy Wiejskiej. Przewodnicz¹ca i jej
wspó³pracownicy karnie udali siê do
tego wejœcia. Tyle, ¿e by³o zamkniê-
te na g³ucho. Wiêc wrócili do wej-
œcia g³ównego, ale stra¿ nie umia³a
im pomóc. Wreszcie, po kolejnych
próbach wejœcie od Wiejskiej zosta-
³o otwarte. I okaza³o siê, ¿e to do-
piero pocz¹tek skandalu. Bo to wej-
œcie jest przeznaczone nie dla oficjal-
nych goœci, lecz dla wycieczek zwie-
dzaj¹cych parlament. Czasem nie-
które z tych wycieczek maj¹ mo¿li-
woœæ przys³uchiwania siê obradom
Sejmu.

Podejrzana wycieczka

albo terroryœci

Procedura ochronna dla wycie-
czek jest zasadniczo inna ni¿ dla ofi-
cjalnych goœci, ekspertów, dzienni-
karzy i innych osób, które przeby-
waj¹ w gmachu Parlamentu z powo-
dów s³u¿bowych. Wejœcie dla uczest-
ników wycieczek nie ma szatni, a co
wa¿niejsze, nie ma te¿ bramek kon-
troluj¹cych zawartoœæ torebek, te-
czek, komórek, dyktafonów, a tak¿e
portmonetek i portfeli. Wierzchnie
okrycia, nawet zimowe oraz wszyst-
ko co "wycieczkowicz" ma ze sob¹,
musi pozostaæ w schowkach w ro-
dzaju baga¿owych skrytek na dwor-
cach kolejowych. Zamykane s¹ po-
dobnie - wiêc pozostaje niepewnoœæ,

co do bezpieczeñstwa pozostawio-
nych rzeczy osobistych.

Czwórka zwi¹zkowców z "S" do-
sta³a status "wycieczki". Okrycia do
szafek, wszystkie rzeczy osobiste
równie¿. Potem specjalnym bocz-
nym wejœciem na sejmow¹ galeriê,
strze¿on¹ przez funkcjonariuszy stra-
¿y marsza³kowskiej. Najzupe³niej
zgodnie z przepisami, które nakazuj¹
im tak¿e kontrolê przepustek.

Zablokowani na dziesiêæ

godzin

Tu okaza³o siê, ¿e przedstawiciele
Sekretariatu Ochrony Zdrowia
NSZZ "Solidarnoœæ" jako jedyni z
przepustkami "dla wycieczek" nie
maj¹ prawa nie tylko poruszaæ siê po
gmachu parlamentu, ale nawet opu-
œciæ swoich miejsc na galerii. Pozba-
wieni telefonów nie mogli konsul-
towaæ na bie¿¹co problemów poru-
szanych w debacie, nie mogli te¿ w
ogóle kontaktowaæ siê z dziennika-
rzami. W przeciwieñstwie do innych
partnerów spo³ecznych zaproszo-
nych na informacjê i debatê o s³u¿-
bie zdrowia. Tu warto podkreœliæ, ¿e
przedstawiciele samorz¹dów teryto-
rialnych, izby lekarskich i innych
central zwi¹zkowych mieli mo¿li-
woœæ poruszania siê po gmachu Sej-
mu. Opuszczali czêsto galeriê,
zw³aszcza aby udzielaæ wywiadów i
komentarzy mediom. Tylko zwi¹z-
kowcy z "Solidarnoœci" nie mieli do
tego prawa. Funkcjonariusz stra¿y
marsza³kowskiej ostrzeg³ przewod-
nicz¹c¹ Mariê Ochman, ¿e jeœli wyj-
dzie ze swojego miejsca na galerii,
to ju¿ z powrotem nie zostanie tam
wpuszczona. Jednemu z dziennika-
rzy zaœ zabroni³ wejœæ na tê czêœæ
galerii, gdzie siedzieli nasi zwi¹z-
kowcy. - Ci pañstwo nie maj¹ prawa
chodziæ po Sejmie poza galeri¹. To-
aleta jest na miejscu, wiêc nie ma
potrzeby, ¿eby opuszczali swoje
miejsca - powiedzia³ dziennikarzom
inny. Tak wiêc w ci¹gu wielogodzin-
nej debaty nasi zwi¹zkowcy nie mo-
gli nawet iœæ napiæ siê wody czy coli.

Nikt nic nie wie?

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra
(Prawo i Sprawiedliwoœæ) próbowa³
interweniowaæ, ale stra¿ marsza³-
kowska by³a nieugiêta, powo³ywa³a
siê przy tym na przepisy wymagaj¹-
ce takiego traktowania osób zwie-
dzaj¹cych parlament ze wzglêdów
bezpieczeñstwa. To akurat jest zro-
zumia³e, tylko trudno poj¹æ, dlacze-
go w³aœnie jedynie "Solidarnoœæ"
potraktowano jako niezbyt mile wi-
dzian¹ wycieczkê. Wicemarsza³ek
Putra zapowiedzia³, ¿e w tej sprawie
bêdzie ¿¹da³ wyjaœnieñ od Prezy-
dium Sejmu. A zamiast puenty jesz-
cze jeden dziwny fakt. Przewodni-
cz¹ca Maria Ochman ma sta³¹,
wa¿n¹, przepustkê do Sejmu. Gdy
chcia³a na jej podstawie opuœciæ ga-
leriê na zaproszenie dziennikarzy -
stra¿ marsza³kowska stwierdzi³a, ¿e
w tej sytuacji jej przepustka jest nie-
wa¿na. Dlaczego - nie wiadomo.

Teresa Wójcik

Internowani na

sejmowej galerii
Hutnicy chc¹

kawê na ³awê

5 lutego w Katowicach spotkali siê przedstawiciele central
zwi¹zkowych dzia³aj¹cych w grupie Kapita³owej Hutmen S.A.:

Sekcji Krajowej Hutnictwa NSZZ „S”, Federacji Hutniczych
Zwi¹zków Zawodowych w Polsce i Zwi¹zku Zawodowego

In¿ynierów i Techników.

Roman Karkosik jest w³aœci-
cielem Hutmenu, Impexmetalu,
Boryszewa i Alchemii . Do za-
k³adów poœrednio lub bezpo-
œrednio bêd¹cych w rêkach Kar-
kosika w naszym regionie
nale¿¹: huta "Batory", Walcow-
nia Metali "Dziedzice", Huta
Metali Nie¿elazanych "Szopie-
nice" i huta "Bankowa".

Poczuli siê

dyskryminowani
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Pracownicy wy¿szych uczelni

od trzech lat cierpliwie czekaj¹

na podwy¿ki wynagrodzeñ,

tymczasem ich pensje odda-

laj¹ siê od œredniej krajowej.

"Solidarnoœæ" Uniwersytetu Œl¹-
skiego przyjê³a stanowisko, w któ-
rym wskazuje na pogarszaj¹c¹ siê
sytuacjê uczelni i brak mo¿liwoœci
sprostania zadaniom zwi¹zanym z

budowaniem spo³eczeñstwa wiedzy.
Zwi¹zkowcy podkreœlaj¹, ¿e brak
woli politycznej do poprawy finan-
sowania uczelni zmusi œrodowisko
akademickie do podjêcia zdecydo-
wanego protestu.

W stanowisku zwi¹zkowcy prosz¹
premiera o przeznaczenie œrodków
z rezerwy bud¿etowej na wzrost
wynagrodzeñ pracowników szkol-
nictwa wy¿szego oraz zwiêkszenie
kwoty na wydatki rzeczowe. "Soli-
darnoœæ" przypomina, ¿e zgodnie ze
wczeœniejszymi ustaleniami w 2008
r. wynagrodzenia pracowników
szkó³ wy¿szych mia³y kszta³towaæ
siê na poziomie 3:2:1:1 (profesoro-
wie, adiunkci, asystenci i pracowni-
cy niebêd¹cy nauczycielami) w od-

niesieniu do przeciêtnego wynagro-
dzenia w gospodarce narodowej.

- Oczekiwane zwiêkszenie œrod-
ków finansowych by³oby nadrabia-
niem opóŸnieñ z ostatnich lat, które
doprowadzi³y do znacznej degrada-
cji wynagrodzeñ - podkreœla prze-
wodnicz¹ca "S" Uniwersytetu Œl¹-
skiego Ewa ¯urawska. - Wniosek
o zwiêkszenie œrodków na poprawê
wynagrodzeñ w szkolnictwie wy-

¿szym zosta³ odrzucony przez par-
lament.

Zwi¹zkowcy s¹ oburzeni równie¿
postaw¹ minister nauki i szkolnictwa
wy¿szego Barbary Kudryckiej,
która podczas styczniowego spotka-
nia z przedstawicielami Krajowej
Sekcji Nauki "S" wyrazi³a zadowo-
lenie z sytuacji panuj¹cej w resorcie.

- Ta postawa pani minister jest w
sprzecznoœci z wczeœniej podjêtymi
przez Pañstwo Polskie porozumie-
niami miêdzynarodowymi dotycz¹-
cymi szkolnictwa wy¿szego. W na-
szej ocenie jest to oczywiste ³ama-
nie prawa - napisali zwi¹zkowcy w
przyjêtym stanowisku.

Agnieszka Konieczny

Oœwiatowa „Solidarnoœæ” i

pozosta³e nauczycielskie

zwi¹zki zawodowe prowadz¹

wspólne negocjacje p³acowe

ze stron¹ rz¹dow¹.

"S" postuluje 10-procentowe pod-
wy¿ki nauczycielskich pensji jeszcze
w tym roku, a w ci¹gu nastêpnych
czterech lat podwy¿ki analogiczne
wraz z wliczeniem inflacji. Przewod-
nicz¹cy Regionalnej Sekcji Nauki i
Oœwiaty NSZZ "S" Lech Ordon
wskazuje, ¿e przedstawiciele mini-
sterstwa s¹ bardzo oporni na zwi¹z-
kowe argumenty. Rz¹d wzbrania siê
od prowadzenia rozmów na temat
rozwi¹zañ systemowych.

- Dlatego, Rada Sekcji Krajowej
Oœwiaty podjê³a decyzjê o wejœciu
w spór zbiorowy z rz¹dem, któr¹
nastêpnie zaakceptowa³a Komisja

Krajowa  - informuje Lech Ordon. -
Jeszcze w lutym wœród pracowni-
ków oœwiaty przeprowadzone zosta-
nie referendum, w którym nauczy-
ciele zdecyduj¹, czy popieraj¹ strajk
w szkolnictwie, czy te¿ inn¹ formê
protestu.

Zamiarem zwi¹zkowców "S" jest
uchronienie nauczycieli przed szo-
kiem p³acowym po wejœciu Polski
do strefy euro. T³umacz¹, ¿e, aby
tego unikn¹æ, nauczyciele musz¹
zacz¹æ otrzymywaæ przyzwoite wy-
nagrodzenia. Obecnie, w przelicze-
niu na euro, ich p³ace bardzo nieko-
rzystnie odbiegaj¹ od zarobków na-
uczycieli w krajach UE.

- Uwa¿amy, ¿e w ci¹gu kilku lat
podwy¿ki powinny byæ na tyle zna-
cz¹ce, by po zmianie waluty nauczy-
ciel zarabia³ netto 1000-1200 euro  -
mówi Lech Ordon.                           B.G.

Halina Cierpia³ jest od ponie-

dzia³ku 11 lutego now¹ prze-

wodnicz¹c¹ Regionalnego

Sekretariatu Ochrony Zdrowia

i Regionalnej Sekcji Ochrony

Zdrowia.

Wybory na te funkcje sta³y siê
koniecznoœci¹ po tym, jak w grud-
niu z ich pe³nienia zrezygnowa³a
dotychczasowa przewodnicz¹ca.
Przypomnijmy - Ewa Fica objê³a
kierownicze stanowisko w jednym
z prywatnych szpitali na Œl¹sku.

Podczas g³osowania do wyboru
nowej szefowej Sekretariatu po-
trzebne by³y a¿ trzy tury g³osowa-
nia. W pierwszej najmniejsz¹ licz-
bê g³osów dosta³ Jacek Szarek,
przewodnicz¹cy Regionalnej Sek-
cji Pogotowia Ratunkowego. Dru-
ga tura nie przynios³a rozstrzygniê-
cia. W ostatniej Halina Cierpia³
(dotychczasowa przewodnicz¹ca
"Solidarnoœci" w Wojewódzkim
Szpitalu w Jastrzêbiu Zdroju) po-
kona³a El¿bietê ¯uchowicz ("S"
szpitala w D¹browie Górniczej).

Halina Cierpia³ zwyciê¿y³a rów-
nie¿ w przeprowadzonych kilka
godzin wczeœniej wyborach na
przewodnicz¹c¹ Regionalnej Sek-
cji S³u¿by Zdrowia NSZZ "S". Po
og³oszeniu wyników nowa prze-
wodnicz¹ca Sekretariatu i Sekcji
podziêkowa³a za zaufanie i popro-
si³a delegatów o surowe i sprawie-
dliwe ocenianie wype³niania przez
ni¹ obowi¹zków przewodnicz¹cej.

Ratowanie w czasach

przemian

W obradach medycznej "S"
uczestniczy³ Piotr Duda. Szef Œl¹-
sko-D¹browskiej "S" przypomnia³
o potrzebie powrotu Sekretariatu
do bran¿owych struktur krajowych
i ¿yczy³ przysz³ej przewodnicz¹cej
pomyœlnych negocjacji z ich prze-
wodnicz¹c¹ Mari¹ Ochman.

Ustêpuj¹cy wiceprzewodnicz¹cy
RSOZ Bogus³aw Gac przedstawi³
sprawozdania z dzia³alnoœci Sek-
cji oraz Sekretariatu od maja 2006
r. Przypomnia³, ¿e obie struktury
szereg rozmów, na ró¿nych szcze-
blach w³adzy, dotycz¹cych m.in.
zwolnieñ pracowniczych, podwy-
¿ek p³ac, zmiany algorytmu po-
dzia³u œrodków finansowych w po-
szczególnych oddzia³ach NFZ,
ustawy o "sieci szpitali" oraz prze-
kszta³ceñ w placówkach s³u¿by
zdrowia. Przedstawiciele "S" s³u¿-

Oœwiatowa „S”

w sporze z rz¹dem

Pracownicy uczelni

chc¹ podwy¿ek

Czy pracownicy Uniwersytetu Œl¹skiego i innych wy¿szych
uczelni bêd¹ kolejn¹ grup¹ zawodow¹, która upominaj¹c siê

o wy¿sze p³ace podejmie protest?

Nowa przewodnicz¹ca

„S” ochrony zdrowia

Halina Cierpia³, do "S" nale¿y
od 1981 roku, z zawodu pielê-
gniarka-instrumentariuszaka,
mê¿atka, matka dwojga doro-
s³ych dzieci:

- Wiêkszoœæ swojego czasu po-
œwiêcam dzia³alnoœci zwi¹zko-
wej. Pomagam cz³onkom kiero-
wanej przeze mnie Komisji oraz
wszystkim tym, którzy oczekuj¹
ode mnie podobnego wsparcia.
Zdajê sobie sprawê, ¿e w prze-
wodniczeniu zwi¹zkowym struk-
turom ochrony zdrowia zawsze
problemem bêdzie chora s³u¿ba
zdrowia. Praktycznie z dnia na
dzieñ wdra¿ane s¹ ustawy doty-
cz¹ce tego sektora i dotykaj¹ce
wszystkich pracowników zrze-
szonych w RSOZ. Dlatego uwa-
¿am, ¿e œcis³a wspó³praca z prze-
wodnicz¹cymi poszczególnych

by zdrowia, wspólnie ze zwi¹zka-
mi zawodowymi dzia³aj¹cymi w tej

bran¿y zainicjowali dzia³alnoœæ Ze-
spo³u Wspólnego ds. S³u¿by Zdro-
wia. Dziêki temu powsta³ wspólny
Œl¹ski Komitet Pracowników
Ochrony Zdrowia.

- Nasza dzia³alnoœæ ma na celu
ratowanie œl¹skiej s³u¿by zdrowia
przed dalsz¹ jej degradacj¹ w cza-

Sekcji zrzeszonych w Sekretaria-
cie oraz szeregowymi dzia³aczami
jest szalenie wa¿na. Wa¿ny jest
równie¿ przep³yw informacji o pro-
blemach poszczególnych komisji.
Nasza zwi¹zkowa dzia³alnoœæ po-
winna przede wszystkim koncen-
trowaæ siê na obronie praw pra-
cowniczych, staraniach o utrzyma-
nie stanowisk pracy i poprawie
warunków pracy i p³acy. W nego-
cjacjach z pracodawcami bêdê sta-
wiaæ na nasz¹ znajomoœæ ustaw,
rozporz¹dzeñ i aktów prawnych.
To jeden z moich priorytetów. Bar-
dzo wa¿n¹ spraw¹ bêdzie odbudo-
wanie wspó³pracy z Krajowym Se-
kretariatem Ochrony Zdrowia i œci-
s³a wspó³praca z Zarz¹dem Regio-
nu Œl¹sko-D¹browskiego oraz
urzêdami: wojewódzkim, marsza³-
kowskim i NFZ.

Halina Cierpia³ odbiera gratulacje z r¹k ustêpuj¹cego
wiceprzewodnicz¹cego RSOZ Bogus³awa Gaca

Do wybrania nowej przewodnicz¹cej
Sekretariatu potrzebne by³y a¿ trzy

tury g³osowania

Regionalny Sekretariat Ochro-
ny Zdrowia SOZ NSZZ "S" jest
trzeci¹ pod wzglêdem wielkoœci
struktur¹ bran¿ow¹ w Œl¹sko-
D¹browskiej "S". Nale¿y do nie-
go blisko 100 komisji zak³ado-
wych i miêdzyzak³adowych,
zrzeszaj¹cych ok. 7 tys. cz³on-
ków. W sk³ad RSOZ wchodz¹
sekcje: s³u¿by zdrowia, pogoto-
wia ratunkowego, pomocy spo-
³ecznej oraz pracowników stacji
sanitarno-epidemiologicznej.

sie przekszta³ceñ systemowych i
zabezpieczenie œrodków finanso-

wych na œwiadczenia me-
dyczne dla mieszkañców
Œl¹ska, co w konsekwen-
cji pozwoli zachowaæ na-
sze miejsca pracy - pokre-
œli³ Bogus³aw Gac.
Nie dzieliæ

pracowników

Sekcja i Sekretariat w
stanowisku wyrazi³y zde-
cydowany sprzeciw wo-
bec stosowanych w za-
k³adach opieki zdrowot-
nej praktyk podpisywa-
nia porozumieñ p³aco-
wych tylko z jedn¹ grup¹
zawodow¹. W dokumen-
cie zwi¹zkowcy podkre-
œlili, ¿e nigdy nie zgodz¹
na pomijanie w negocja-
cjach p³acowych której-
kolwiek grupy zawodo-
wej pracowników ochro-
ny zdrowia.

Nowa przewodnicz¹ca
w stosownej uchwale zosta³a zo-
bowi¹zana do podjêcia natychmia-
stowych dzia³añ maj¹cych na celu
realizacjê uchwa³y z 5 maja 2006
r. o przyst¹pieniu do Krajowej Sek-
cji S³u¿by Zdrowia do koñca
kwietnia tego roku.

Beata Gajdziszewska
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Zmiana ustawy o zwi¹zkach

zawodowych powinna ograni-

czyæ uprawnienia nierepre-

zentatywnych zwi¹zków.

Tak uwa¿a po³owa uczestnicz¹-
cych w naszej sondzie internetowej.

Co czwarty odpowiadaj¹cy jest za
tym, aby po ewentualnej zmianie
wszystkie zwi¹zki zawodowe mia-

Od pocz¹tku lutego na wnio-

sek zwi¹zkowców „Solidar-

noœci” z upad³ej Huty Baildon

uchwa³¹ Rady Miasta Katowi-

ce nr XX/368/07 jeden z odcin-

ków drogi wewnêtrznej ³¹cz¹-

cej ulicê Chorzowsk¹ z par-

kingami przy hipermarkecie

Silesia City Center nazwany

zosta³ imieniem za³o¿yciela

huty.

Zwi¹zkowcy z bran¿ finansowa-

nych z bud¿etu pañstwa doma-

gaj¹ siê wzrostu p³ac i negocja-

cji dotycz¹cych nak³adów finan-

sowych na normalne funkcjono-

wanie us³ug publicznych.

5 lutego w Gdañsku spotkali siê
przedstawiciele "Solidarnoœci" z
oœwiaty,  nauki, szkolnictwa wy¿sze-
go, ochrony zdrowia, ratownictwa
medycznego, stra¿y po¿arnej, kolei
administracji i wszystkich innych
bran¿ bud¿etowych i parabud¿eto-
wych. Pracownicy w nich zatrudnieni
domagaj¹ siê  systemowego zabezpie-
czenia wzrostu p³ac w ca³ej sferze bu-
d¿etowej i parabud¿etowej w relacji
do wzrostu wynagrodzeñ w sferze pro-
dukcyjnej. Podkreœlaj¹ te¿, ¿e brak dia-
logu i rozwi¹zañ systemowych zaowo-
cuje wzrostem napiêæ i akcji protesta-
cyjnych poszczególnych struktur, które
powinien wesprzeæ ca³y Zwi¹zek.

-  Wzrostowi gospodarczemu i w
œlad za tym przyrostowi dochodu na-
rodowego w tysi¹cach zak³adów pra-
cy towarzyszy³y negocjacje zakoñczo-

ne porozumieniami przynosz¹cymi
rejestrowany przyrost p³ac. Takiego
dialogu zabrak³o tam, gdzie faktycz-
nym pracodawc¹ jest pañstwo lub sa-
morz¹dy, a o wysokoœci zarobków
przes¹dzaj¹ arbitralne decyzje urzêd-
ników i uchwalane bud¿ety. Dla du-
¿ych grup pracowników pozamykano
œcie¿ki dialogu. Skoro nie ma innej
drogi, niekontrolowane protesty w tych
miejscach nikogo nie powinny dziwiæ
i oburzaæ - uwa¿a Janusz Œniadek,
przewodnicz¹cy Komisji Krajowej
NSZZ "Solidarnoœæ.

Podczas spotkania przedstawiciele
bran¿ finansowanych z bud¿etu pañ-
stwa wskazywali przede wszystkim na
wieloletnie niedofinansowanie, a w
niektórych przypadkach drastyczne
zaniedbania p³acowe w ich firmach.
Jak mówili, to obowi¹zkiem rz¹du jest
zapewnienie niezak³óconego dostêpu
do us³ug publicznych i dlatego to on
ponosi szczególn¹ odpowiedzialnoœæ
za prowadzenie dialogu systemowe-
go i nie prowokowanie kolejnych ak-
cji protestacyjnych.

Dzia³ Informacji KK

Mniej prawa

dla ma³ych
³y wiêksze uprawnienia, a co siód-
my - by mniejsze. 10 proc. naszych
internautów nie chce ¿adnych zmian
w ustawie o zwi¹zkach.

W kolejnej sondzie na stronie in-
ternetowej pytamy o to, w jaki spo-
sób "Solidarnoœæ" powinna prowa-

dziæ negocjacje z rz¹dem Donalda
Tuska.

wg

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”

Sektor publiczny

¿¹da zmian

John Baildon, (ur. 11 lipca
1772 r. w Larbert w Szkocji, zm.
7 sierpnia 1846 w Gliwicach).
By³ jednym z "ojców" œl¹skiego
przemys³u.

Ojciec Johna, by³ in¿ynierem w
szkockiej hucie w Carron. Zadba³
o gruntowne wykszta³cenie tech-
niczne syna. Prze³omowym wy-
darzeniem w ¿yciu Johna sta³o siê
spotkanie z Fryderykiem Wil-
helmem Edenem (1752-1815),
dyrektorem Wy¿szego Urzêdu
Górniczego we Wroc³awiu. Eden
przyjecha³ do Wielkiej Brytanii
celem poznania osi¹gniêæ techni-
ki hutniczej i górniczej oraz wer-
bowania fachowców. M³odego
Johna (mia³ wówczas 17 lat!) po-
leci³ Edenowi konstruktor huty w
Carron, John Smeaton. Zosta³
mianowany doradc¹ technicznym
przy budowie dwóch wielkich
pieców huty ¿elaza pod Gliwica-
mi.

Baildon opracowa³ projekty w
oparciu o plany przywiezione ze

Ulica Johna Baildona

Szkocji. Pierwszy na kontynencie
(poza Wielk¹ Brytani¹) piec hut-
niczy zosta³ uruchomiony 10 listo-
pada 1796 roku. W tym sa-
mym roku stan¹³ w £azach
nad Strzegomsk¹ most ¿ela-
zny wzorowany na s³ynnym
"Ironbridge" nad rzek¹ Sa-
vern w Anglii.W 1798 roku
Baildon zosta³ przyjêty do
pruskiej s³u¿by pañstwowej
jako doradca ds. rozwoju
przemys³u hutniczego. Roz-
pocz¹³ pracê nad budow¹
dwóch wielkich pieców dla
huty ¿elaza pod Chorzowem.
W ten sposób powsta³a Huta
"Królewska", która sta³a siê
najwiêksz¹ na kontynencie, a
przy jej budowie zastosowa-
no po raz pierwszy maszynê
parow¹ do nadmuchu wielkich pie-
ców. Baildon z polecenia Redena
zaprojektowa³ pierwsz¹ w Prusach
maszynê parow¹ dla królewskiej
manufaktury, za co otrzyma³ z³oty
medal Królewskiej Akademii Nauk

w Berlinie. W 1801 roku zosta³
wspó³w³aœcicielem huty ¿elaza w
We³nowcu, inwestowa³ w Cze-

chach i na Morawach. Na pocz¹t-
ku lat 20-tych John Baildon od-
szed³ ze s³u¿by pañstwowej, a w
1823 roku zawi¹za³ spó³kê ak-
cyjn¹, dziêki której powsta³a Huta
"Baildon" w Dêbiu ko³o Katowic.

Na tym odcinku ju¿ zosta³y wy-
wieszone tabliczki z napisem - Uli-
ca Johna Baildona. Ulica zaznaczo-
na zosta³a równie¿ na mapach mia-
sta. W niedalekiej przysz³oœci droga
przebiegaæ bêdzie przez teren huty i
po³¹czy dwie katowickie dzielnice:
Za³ê¿e i D¹b.

- Gdy og³oszono upad³oœæ huty, to
zak³ad automatycznie wykreœlony
zosta³ z rejestru przedsiêbiorstw.
Gdyby huta istnia³a to obchodzi³aby
w tym roku swoje 185-lecie. St¹d
zrodzi³ siê pomys³ uwiecznienia na-
zwiska za³o¿yciela naszego zak³adu.
Za t¹ inicjatyw¹ optowali zw³aszcza
cz³onkowie Ko³a Emerytów i Ren-
cistów NSZZ "S", którzy pó³ swoje-
go ¿ycia przepracowali w Baildonie
i s¹ niezwykle zwi¹zani z tym za-
k³adem pracy - mówi przewodnicz¹-
cy MOZ "S" Andrzej Karol. Sam
pomys³, oraz jego realizacja zosta³a
bardzo dobrze przyjêta przez Zarz¹-
dy spó³ek. W naszym wniosku idzie-
my dalej chcemy, aby ta ulica "¿y³a"

i nie stanowi³a tylko przejezdnej dro-
gi. Dlatego propozycja nasza siêga
równie¿ budowanego obecnie nowe-
go osiedla mieszkaniowego tzw.
"Dêbowych Tarasów". Przewodni-
cz¹cy wskazuje na zas³ugi Johna Ba-
ildona dla rozwoju œl¹skiego prze-
mys³u, nie tylko hutniczego, ale tak-
¿e wydobywczego. Podkreœla, ¿e w
epoce, w której ¿y³, opracowane
przez niego rozwi¹zania techniczne

by³y najlepsze i najnowoczeœniejsze
w Europie.

Zwi¹zkowcy "S" Huty Baildon
odwiedzaj¹ grób za³o¿yciela zak³a-
du, który pochowany zosta³ na cmen-
tarzu Zas³u¿onych Hutników w Gli-
wicach. By pamiêæ o tym wybitnym
cz³owieku przetrwa³a, wraz z funk-
cjonuj¹cym na terenie huty Ko³em
PTTK, ufundowali nagrobn¹ tabli-
cê.                    Beata Gajdziszewska
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Zainteresowanie zwi¹zkow-

ców szkoleniem „Wsparcie

kole¿eñskie” nie s³abnie od

wielu lat, chocia¿ sytuacja na

rynku pracy poprawia siê.

- Bezrobocie na ogromn¹ skalê
ju¿ nam nie grozi, ale pracownicy
w dalszym ci¹gu nara¿eni s¹ na
zmiany - mówi Danuta Jemio³o,
która od samego pocz¹tku prowa-
dzi szkolenia. - Dynamika tych
zmian jest wci¹¿ tak du¿a, ¿e wie-
lu osobom trudno siê do nich do-
stosowaæ.

Program szkolenia opracowano
w 2000 r. Zosta³ oparty na projek-
cie przygotowanym przez Depar-
tament Pracy USA.

- Jednym z elementów amery-
kañskiego programu by³o wsparcie
kole¿eñskie, które zwi¹zek wyko-
rzysta³ i dostosowa³ do swoich po-
trzeb - wspomina Danuta Jemio³o.
- Chodzi³o o stworzenie struktury
pomocowej dla pracowników tra-
c¹cych zatrudnienie.

Sytuacja na Œl¹sku by³a wów-
czas bardzo trudna, trwa³a restruk-
turyzacja wielu bran¿, jeden po
drugim likwidowano zak³ady pra-
cy.

- Szkolenia od samego pocz¹tku
cieszy³y siê ogromnym zaintereso-
waniem. By³y organizowane w
cyklach piêciodniowych w Wiœle i

jednodniowych w Zarz¹dzie Re-
gionu oraz w poszczególnych Biu-
rach Terenowych i zak³adach - do-

- Jesteœmy i chcemy wspó³-

pracowaæ - mówi¹ Jolanta

Szota i Dorota Wilkowska z

Zespo³u Opiekuñczo-Wycho-

wawczego w Sosnowcu. Kil-

ka tygodni temu w placówce

powsta³a „Solidarnoœæ”, a

obie panie reprezentuj¹ Tym-

czasow¹ Komisjê Zak³adow¹.

Zatrudniaj¹cy ponad 50 pracow-
ników Zespó³ Opiekuñczo-Wycho-
wawczy jest jedn¹ z piêciu placó-
wek tworz¹cych Centrum Opie-
kuñczo-Wychowawcze Pomocy
Dziecku i Rodzinie.

Doprowadzenie do spotkania z
dyrektor centrum i rozmowa o naj-
wa¿niejszych problemach oraz ta-
blica informacyjna w ka¿dym od-
dziale to najpilniejsze sprawy dla
nowych zwi¹zkowców.

Jolanta Szota podkreœla, ¿e pra-
cownicy nie maj¹ bezpoœredniego
kontaktu z pani¹ dyrektor.  Swoje
problemy i spostrze¿enie przeka-
zuj¹ kierownikom poszczególnych
placówek. Taki model komunika-
cji nie zawsze siê sprawdza i nie
zawsze jest skuteczny. Nie wszyst-

kie wa¿ne sprawy docieraj¹ na naj-
wy¿szy szczebel.

- Chcemy staæ siê stron¹ i uczest-
niczyæ w bezpoœrednich rozmo-
wach - dodaje Dorota Wilkowska.
Termin spotkania z dyrekcj¹ nie
zosta³ jeszcze wyznaczony, co nie-
pokoi zwi¹zkowców. Maj¹ jednak

Zaproszenia i dodatkowe informacje do uzyskania

w Sekretariacie Przewodnicz¹cego ZR - ul. Floriana 7,

Katowice, pok. nr 229, tel. 032 253 73 73.

Damian Jonak - m³odzie¿owy

mistrz œwiata w boksie w ka-

tegorii juniorœredniej WBC i

cz³onek „S” w kopalni „Mako-

szowy” - jednog³oœnie poko-

na³ podczas gali w Lublinie

Gruzina Aleksandra Benidze.

Jonak nietypowo promowa³ nasz
Zwi¹zek  przed 6-tysiêczn¹ lu-
belsk¹ publicznoœci¹. Na plecach
przez ca³¹ walkê mia³ namalowa-
ne henn¹ logo "Solidarnoœci".

Równie¿ w wywiadzie dla Polsatu
Sport podkreœla³ swe zwi¹zkowe
korzenie i przynale¿noœæ do Œl¹-
sko-D¹browskiej "Solidarnoœci". A
ta o nim oczywiœcie nie zapomnia-
³a  - wœród kibiców Damiana byli
m. in.  wiceprzewodnicz¹cy Œl¹-
sko-D¹browskiej "S" Ryszard

Drabek, przewodnicz¹cy Sekreta-
riatu Górnictwa i Energetyki NSZZ
"S" Kazimierz Grajcarek i jego
zastêpca Marek Klementowski.

Po walce Damian przyznawa³, ¿e
Benidze by³ twardym przeciwni-
kiem i trzeba by³o sporo wysi³ku,
aby tê walkê wygraæ. Swój poje-
dynek rozwi¹za³ bardzo dobrze
technicznie. By³ rozluŸniony, cio-

Kolejne zwyciêstwo

naszego mistrza

Damian Jonak w rozmowie z Piotrem Dud¹

i Markiem Klementowskim (w œrodku)

sy zadawa³ po balansie cia³a. Nie
zapomina³ te¿ o lewym prostym. W
rezultacie wygra³ jednog³oœnie na
punkty.

Jonak do pojedynku przygoto-
wywa³ siê na zgrupowaniu w Za-
kopanem. - To by³y przede wszyst-
kim treningi wytrzyma³oœciowe i
si³owe. Musia³em du¿o biegaæ i
æwiczyæ na si³owni. PóŸniej w
Warszawie trenowa³em na wor-
kach i walczy³em ze sparingpart-
nerami.

Nasz mistrz ju¿ zaprasza na galê
boksersk¹ do katowickiego
Spodka, która odbêdzie siê 19
kwietnia. Jej g³ówn¹ atrakcj¹ bê-
dzie pojedynek Tomasza Adamka

z Amerykaninem O'Nealem. Dla
Damiana Jonaka najwa¿niejsza
bêdzie jednak jego walka w obro-
nie tytu³u m³odzie¿owego mistrza
œwiata. Nazwisko przeciwnika nie
jest jeszcze znane. - Mam nadzie-
jê, ¿e Spodek bêdzie pe³ny, a
zwi¹zkowcy z "S" bêd¹ najg³o-
œniejsi i najbardziej zauwa¿alni.
Jestem dumny, ¿e poprzez sport
mogê reklamowaæ nasz zwi¹zek -
mówi.

Beata Gajdziszewska

Nowa komisja

w Sosnowcu
nadziejê, ¿e z czasem wspó³praca
siê dobrze siê u³o¿y

Jolanta Szota i Dorota Wilkowska
podkreœlaj¹, ¿e w swojej placówce
ciesz¹ siê du¿ym poparciem i apeluj¹
do pracowników pozosta³ych zak³a-
dów o w³¹czanie siê w dzia³ania "So-
lidarnoœci".    Agnieszka Konieczny

Jolanta Szota i Dorota Wilkowska za³o¿y³y „Solidarnoœæ”

w Zespole Opiekuñczo-Wychowawczym w Sosnowcu

Wsparcie kole¿eñskie

wci¹¿ potrzebne

Od 2000 r. Danuta Jemio³o z Biura

Terenowego w Jastrzêbiu Zdroju

prowadzi szkolenia „Wsparcia

kole¿eñskiego” i podpowiada

zwi¹zkowcom jak pomagaæ kolegom,

którzy znaleŸli siê w trudnej sytuacji

zwi¹zanej z utrat¹ zatrudnienia lub

zmianami w miejscu pracy

daje Jemio³o. - Oczywiœcie najlep-
szym lekarstwem by³oby szybkie
znalezienie zatrudnienia, ale kilka

lat temu brakowa-
³o miejsc pracy.

Dlatego zwi¹z-
kowcy uczyli siê,
jak wspieraæ bez-
robotnych kole-
gów i jak im po-
magaæ. W progra-
mie szkolenia zna-
laz³o siê wiele ele-
mentów psycholo-
gicznych, bo jak
twierdzi Danuta
Jemio³o zwolnie-
nia przede wszyst-
kim dotyka³y tych,
którzy tracili pra-
cê, ale nie pozosta-
wa³y bez wp³ywu
na pracowników
pozostaj¹cych w
zak³adzie.

- Dziêki szkole-
niom i kolegom
doradc¹ osoby
zwolnione z pracy
nie by³y same i nie
czu³y siê izolowa-
ne  - wyjaœnia Je-
mio³o.

Agnieszka

Konieczny


