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W numerze:

– Gdyby nie by³o Wolnych Zwi¹zków Zawodowych, to byæ mo¿e nie dosz³oby do powstania
„Solidarnoœci” – mówili uczestnicy konferencji „Wolne Zwi¹zki Zawodowe z perspektywy 30 lat”, która
w zesz³ym tygodniu odby³a siê na Uniwersytecie Œl¹skim. Do Katowic przyjechali legendarni liderzy
ruchu opozycyjnego w PRL, m.in. Andrzej Gwiazda i Joanna Duda-Gwiazda, Anna Walentynowicz, Henryk
i Ludwika Wujcowie oraz Kazimierz Œwitoñ.

Apelacja „Wujka”

w czerwcu?
Prawdopodobnie jeszcze
przed wakacjami S¹d Ape-
lacyjny w Katowicach
rozpozna apelacje od wy-
roku w sprawie pacyfika-
cji kopalñ „Wujek” i „Ma-
nifest Lipcowy”.

Czytaj na stronie 4

Nie chc¹ by³ego prezesa

w radzie nadzorczej
Za³oga Fabryki Przewo-
dów Energetycznych w
Bêdzinie nie zgadza siê na
odwo³anie dotychczaso-
wego prezesa firmy. Pra-
cownicy chc¹ te¿ zmian w
sk³adzie rady nadzorczej.

O planach odwo³ania prezesa zak³adowa "Solidarnoœæ"
dowiedzia³a siê od przedstawiciela za³ogi w radzie nad-
zorczej.

Czytaj na stronie 5

Porozumienie
na kolei

Pracownicy spó³ek PKP ju¿ przed
œwiêtami otrzymaj¹ wy¿sze wyna-
grodzenia. Po raz pierwszy w histo-
rii kolei postulaty p³acowe wysuniê-
te przez "Solidarnoœæ" spe³nione zo-
sta³y w 100 procentach.
Jednorazowa podwy¿ka przekracza
sumê wszystkich podwy¿ek, jakie
w ci¹gu trzech minionych lat otrzy-
mali pracownicy PKP.

Czytaj na stronie 5
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Krótko Liczba tygodnia... Wieœci
z Biur Terenowych ZR

Napisano

BT Pszczyna
22 lutego w siedzibie Biura Tere-

nowego spotkali siê zwi¹zkowcy z
Pszczyny, ̄ or i Czechowic-Dziedzic.
Spotkanie, w którym uczestniczyli
cz³onek Prezydium ZR Miros³aw
Truchan i Jerzy Pó³torak poœwiê-
cone zosta³o sytuacji w zak³adach pra-
cy oraz funkcjonowaniu Rad Pracow-
ników i Sekcji Problemowych.
Zwi¹zkowcy zatwierdzili harmono-
gram i tematykê szkoleñ, które zo-
stan¹ zorganizowane w siedzibie biu-
ra.

Podczas dyskusji Miros³aw Tru-
chan odpowiada³ na pytania dotycz¹-
ce aktualnych dzia³añ podejmowa-
nych przez Zarz¹d Regionu. Jerzy
Pó³torak poruszy³ temat ubezpieczeñ
spo³ecznych i zaproponowa³, by szko-
lenie poœwiêcone temu tematowi od-
by³o siê w kwietniu.

BT Jaworzno
Od marca w jaworznickim Przed-

siêbiorstwie Komunikacji Miejskiej
bêd¹ obowi¹zywaæ zapisy porozu-
mienia p³acowego z pracodawc¹, któ-
re warunkowa³y zawieszenie sporu
zbiorowego przez zwi¹zkowców "S".

- W trakcie niedawnego spotkania
ze zwi¹zkowcami zarz¹d zadeklaro-
wa³ chêæ podjêcia rozmów na temat
podwy¿ek wynagrodzeñ - mówi kie-
rownik BT w Jaworznie Andrzej
Uryga - W najbli¿szym czasie w
PKM negocjowany bêdzie nowy
uk³ad zbiorowy. Poprzedni wypowie-
dziany zosta³ przez pracodawcê 2 lata
temu.

BT Tarnowskie Góry
KZ NSZZ "S" "Agroma" w Œwier-

klañcu przekazuje podziêkowania dla
przewodnicz¹cego Terenowej Sekcji
Problemowej Powiatu Tarnogórskie-
go Andrzeja Ba³chana oraz kierow-
nika Biura Terenowego w Tarnow-
skich Górach Zbyszka Klicha za sku-
teczn¹ pomoc w negocjacjach p³aco-
wych.

BT Gliwice
Ju¿ czwarty miesi¹c "S" gliwickie-

go Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej pozostaje w sporze zbioro-
wym z pracodawc¹. Zwi¹zkowcy
jeszcze w listopadzie zg³osili dyrek-
cji swoje zastrze¿enia dotycz¹ce pod-
wy¿ek p³ac i stosunków interperso-
nalnych w zak³adzie.

- Do chwili obecnej pracodawca
nie podj¹³ rozmów z "S" - infor-
muje przewodnicz¹ca Zwi¹zku
El¿bieta £uków.

W dniach 5-6 lutego zwi¹zkowcy
przeprowadzili anonimow¹ ankietê
wœród pracowników. Zatrudnieni
m.in. odpowiadali na pytania: czy
wysuwane przez "S" postulaty p³aco-
we s¹ zasadne, czy wysokoœæ ekwi-
walentu pieniê¿nego za odzie¿ jest
rzeczywista do jej zu¿ycia, czy dzia-
³ania dyrekcji MOPS zmierzaj¹ do
zwiêkszenia satysfakcji z pracy?.

- Na postawione pytania ankieto-
wani dali odpowiedzi niekorzystne
dla pracodawcy - mówi El¿bieta
£uków. Zwróciliœmy siê do dyrekcji
z pisemnym pytaniem, czy zamierza
wprowadziæ zmiany w funkcjonowa-
niu MOPS, zw³aszcza w relacjach po-
miêdzy prze³o¿onymi a podw³adny-
mi.

26 lutego, w zwi¹zku z brakiem
odpowiedzi na pismo, Terenowa Sek-
cja Problemowa NSZZ "S" Gliwic i
Powiatu Gliwickiego wystosowa³a do
dyrekcji MOPS i prezydenta miasta
stanowiska, w których zwraca siê o
rozpoczêcie natychmiastowych roz-
mów ze zwi¹zkowcami "S" i propo-
nuje, by wziêli w nich udzia³: przed-
stawiciel TSP Boles³awa Var Bogya

W 2007 roku blisko 5 tys. pracodaw-
ców skontrolowanych przez Pañstwow¹
Inspekcjê Pracy nie udzieli³o 117 tys.
pracowników nale¿nego im urlopu wy-
poczynkowego. Firmy, które nie wyœl¹
pracowników na zaleg³y urlop do koñca
marca, mog¹ zap³aciæ grzywnê do 30 tys.
z³. PIP w trakcie ka¿dej kontroli spraw-
dza bowiem, czy pracodawcy udzielaj¹
urlopów wypoczynkowych w terminie.

Czêsto sami podw³adni nie chc¹ ko-
rzystaæ z przys³uguj¹cych im dni wypo-
czynku (bo chc¹ je wykorzystaæ w póŸ-
niejszym terminie, np. w okresie waka-
cji). Dlatego PKPP Lewiatan z³o¿y³ ju¿
do sejmowej Komisji Przyjazne Pañstwo
propozycjê, aby termin, w którym pra-
codawcy mog¹ udzielaæ zaleg³ego urlo-
pu, zosta³ wyd³u¿ony do koñca nastêp-
nego roku.(…)

Szefowie powinni pamiêtaæ, ¿e mog¹
zmusiæ pracownika do wykorzystania
zaleg³ego urlopu w wyznaczonym przez
siebie terminie. Tak orzek³ S¹d Najwy¿-
szy w wyroku z 24 stycznia 2006 r. (I
PK 124/2005, LEX nr 173569). Sêdzio-
wie uznali, ¿e pracodawca jest zobowi¹-
zany do udzielenia pracownikowi urlo-
pu wypoczynkowego w rozmiarze i ter-
minie okreœlonym w kodeksie pracy, a z
drugiej strony pracownik nie mo¿e zrzec
siê prawa do urlopu i nie mo¿e odmó-
wiæ wykorzystania urlopu udzielonego
zgodnie z przepisami prawa pracy.

- Oczywiœcie nie wyklucza to mo¿li-
woœci uzgodnienia z pracownikiem ter-
minu urlopu. Tylko w przypadku, gdy
pracownik odmawia negocjacji z szefem,
pracodawca powinien wysy³aæ go na
urlop bez wczeœniejszego porozumienia
- mówi Agnieszka Lisiecka, adwokat
Kancelarii Wardyñski i Wspólnicy.(…)

Mimo wspomnianego uprawnienia do
wyznaczenia terminu wykorzystania
zaleg³ego urlopu, pracodawcy domagaj¹
siê zmiany zasad jego udzielania. Pro-
ponuj¹, aby pracownicy mogli skorzy-
staæ z takiego urlopu przez ca³y nastêp-
ny rok, a nie jak obecnie wy³¹cznie przez
jego I kwarta³ (czyli do 31 marca). -
Przedsiêbiorcy sygnalizuj¹, ¿e czêsto nie
mog¹ zmusiæ pracownika do wziêcia za-
leg³ego urlopu - mówi Jacek Mêcina,
ekspert PKPP Lewiatan.

Jan Guz, szef OPZZ, podkreœla jed-
nak, ¿e propozycja pracodawców jest
niekorzystna dla pracowników. Mog³y-
by siê bowiem zdarzyæ sytuacje, ¿e pra-
codawca zgodnie z prawem udzieli³ pod-
w³adnemu urlopu wypoczynkowego do-
piero po 23 miesi¹cach pracy.

Zmiany przepisów dotycz¹cych wy-
korzystywania urlopu wypoczynkowe-
go wydaj¹ siê jednak konieczne. Z da-
nych PIP wynika, ¿e od lat co roku pra-
codawcy nie udzielaj¹ urlopów wypo-
czynkowych oko³o 100 tys. pracowni-
kom. Od po³owy 2007 roku obowi¹zu-
je zaostrzona sankcja za nieudzielanie
urlopu wypoczynkowego w terminie. Za
z³amanie tych przepisów grozi grzywna
do wysokoœci 30 tys. z³ (wczeœniej do 5
tys. z³). Mimo to w poprzednim roku bli-
sko 5 tys. firm nie przestrzega³o przepi-
sów kodeksu pracy dotycz¹cych wyko-
rzystywania dni wolnych.

- Byæ mo¿e inspektorzy pracy powin-
ni jeszcze bardziej wnikliwie badaæ przy-
czyny nieudzielania urlopów i w wiêk-
szym stopniu uzale¿niaæ wysokoœæ sank-
cji od okolicznoœci konkretnej sprawy -
mówi Arkadiusz Sobczyk, radca praw-
ny i w³aœciciel Kancelarii Prawnej Arka-
diusz Sobczyk i Wspó³pracownicy. Pod-
kreœla jednak, ¿e oznacza³oby to wyd³u-
¿enie kontroli i zwiêkszenie obowi¹zków
inspektorów.

Zdaniem prawników, ustawodawca
móg³by tak¿e np. zobowi¹zaæ pracodaw-
ców do umieszczania zaleg³ych urlopów
w sporz¹dzanych co roku planach urlo-
powych. Wtedy o terminie ich wykorzy-
stania decydowa³by pracodawca w po-
rozumieniu z pracownikiem.

- Minusem tego rozwi¹zania jest jed-
nak fakt, ¿e w praktyce plany urlopowe
s¹ sporz¹dzane tylko w tych zak³adach
pracy, w których funkcjonuj¹ zwi¹zki
zawodowe - mówi Arkadiusz Sobczyk.

Jego zdaniem trudno bêdzie ustawo-
dawcy poprawiæ obowi¹zuj¹ce przepi-
sy, gdy¿ maj¹ one podstawow¹ zaletê:
koniecznoœæ udzielenia zaleg³ego urlo-
pu do koñca marca zmusza pracownika
i pracodawcê do porozumienia. A temu
przecie¿, miêdzy innymi, powinno s³u-
¿yæ prawo pracy.

9 tys...
... nawet tyle wolnych etatów bêdzie w tym roku w spó³kach wêglowych. To

blisko 4 tys. wiêcej ni¿ przed rokiem.
W tym roku tylko Kompania Wêglowa chce zatrudniæ ok. 5,7 tys. nowych

pracowników. Po raz pierwszy od lat liczba nowo przyjêtych bêdzie wiêksza (o
ok. 600 osób) od liczby odchodz¹cych na emerytury itp. Zg³osi³o siê ju¿ prawie
14 tys. chêtnych, wielu z firm oko³ogórniczych. W ubieg³ym roku, gdy Kompa-
nia zatrudnia³a ok. 1,8 tys. osób, podañ by³o ok. 3 tys.

Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa zamierza przyj¹æ w tym roku 1.870 osób, wo-
bec ok. 1,7 tys. w ubieg³ym roku. Grupa Katowickiego Holdingu Wêglowego
ma zatrudniæ ponad 1,5 tys. osób.

- Wzrost zainteresowania podjêciem pracy w górnictwie z ca³¹ pewnoœci¹
zwi¹zany jest z tegoroczn¹ podwy¿k¹ wynagrodzeñ. Po zawarciu porozumie-
nia z organizacjami zwi¹zkowymi p³aca m³odego górnika wzros³a z ok. 1200
do ok. 1700 z³ netto. Ale i tak nadal nie jesteœmy konkurencyjnym pracodawc¹,
w porównaniu np. z bran¿¹ budowlan¹ - ocenia wiceprezes KW Piotr Rykala.

Przyjêcia pozwol¹ zlikwidowaæ najpilniejsze braki kadrowe i uzupe³niæ za-
trudnienie, malej¹ce z powodu starzenia siê górniczej kadry. W wiêkszoœci gór-
niczych firm, odejœcia na emerytury oraz zwolnienia z innych przyczyn nadal s¹
wiêksze od przyjêæ. Œredni wiek górnika do³owego to ok. 40 lat, a górnicy
przechodz¹ na emerytury w wieku ok. 46-47 lat.

Powraca siê te¿ do kszta³cenia w zawodzie górnika - spó³ki wêglowe ju¿
kilka lat temu podpisa³y ze szko³ami porozumienia o utworzeniu klas górni-
czych i gwarantuj¹ pracê ich absolwentom. W Kompanii Wêglowej bêdzie to w
sumie blisko 1,5 tys. osób do 2011 roku.

24 lutego (Katowice). Mieszkañ-
cy województwa œl¹skiego podpi-
sywali siê na fladze w barwach
województwa œl¹skiego, popiera-
j¹c w ten sposób ideê organizacji
meczów w ramach Euro 2012 na
Stadionie Œl¹skim w Chorzowie.
Do wielkiej flagi o rozmiarach 10
na 40 metrów, wystawionej w Si-
lesia City Center, ustawia³y siê d³u-
gie kolejki. W dniu zbli¿aj¹cej siê
wizyty delegacji UEFA ta wielka
flaga zawiœnie na Stadionie Œl¹-
skim. Akcji towarzyszy³ piknik
sportowy. W ramach akcji promo-
cyjnej na rzecz EURO 2012 ini-
cjatorzy akcji zbierania podpisów
utworzyli stronê www.eu-
ro2012.slask.eu. Swoje poparcie
mo¿e tam wyraziæ ka¿dy, kto chce
meczów Euro na œl¹skim gigan-
cie.

***
25 lutego (Warszawa) Pracowni-
cy urzêdów skarbowych gro¿¹
protestem. Jeœli nie bêdzie rozmów
z rz¹dem i sytuacja bêdzie siê po-
garszaæ, pracownicy bêd¹ braæ
zwolnienia lekarskie i urlopy na
¿¹danie Przedstawicieli Sekcji
Krajowej Pracowników Skarbu
NSZZ "Solidarnoœæ" interesuje, w
jaki sposób zostan¹ rozdzielone
pieni¹dze na zagwarantowane
przez rz¹d podwy¿ki dla ca³ego
sektora. W¹tpliwoœci dotycz¹ tego
czy pieni¹dze na podwy¿ki zostan¹
podzielone równo miêdzy wszyst-
kie urzêdy i czy pieni¹dze dla
funkcjonariuszy celnych pójd¹ z
kwoty dla urzêdów skarbowych.
Zwi¹zkowcy licz¹ na spotkania z
rz¹dem, poniewa¿ poza podzia³em
pieniêdzy s¹ jeszcze inne proble-
my, o których chcieliby rozma-
wiaæ.
- Czêsto podrzuca nam siê dodat-
kowe prace, a od lat nie przezna-
cza siê na to dodatkowych œrod-
ków. Chodzi tu nie tylko o pieni¹-
dze, ale równie¿ o nowe etaty -
mówi Tomasz Ludwiñski, prze-
wodnicz¹cy Sekcji Krajowej Pra-
cowników Skarbowych NSZZ
"S". - W tej chwili, gdy w urzê-
dzie zaczyna pracê osoba z wy-
¿szym wykszta³ceniem, dostaje na
wstêpie œrednio 1200 z³otych brut-
to. Jeœli w naszych kontaktach z
rz¹dem nic siê nie zmieni, zacznie-
my protestowaæ w podobny spo-
sób jak celnicy. Bêdziemy braæ
urlopy na ¿¹danie i zwolnienia le-
karskie - dodaje Ludwiñski.

***
(Warszawa). 5 marca o godz. 13.
przed Kancelari¹ Prezesa Rady
Ministrów odbêdzie siê pikieta
pracowników ochrony. W ten spo-
sób zaprotestuj¹ oni przeciwko
³amaniu w tym sektorze praw pra-
cowniczych, nieprzestrzegania
standardów ochrony oraz niskim
wynagrodzeniom. W sektorze
ochrony zatrudnionych jest ponad
200 tysiêcy pracowników. Rynek
prze¿ywa obecnie dynamiczny
rozwój. Pomimo tego pracowni-
cy ochrony to jedna z najgorzej
op³acanych grup zawodowych w
Polsce. Niskie p³ace (œrednio 5, 6
z³ brutto), stosowanie umów zle-
ceñ zamiast umów o pracê, praca
po 300- 500 godzin w miesi¹cu to
najwa¿niejsze problemy, z który-
mi borykaj¹ siê pracownicy tego
sektora. Pikieta pracowników
ochrony przed Kancelari¹ Preze-
sa Rady Ministrów ma zwróciæ
uwagê rz¹dz¹cych, ¿e publiczne
instytucje korzystaj¹c z us³ug firm
ochrony przyczyniaj¹ siê do obni-
¿enia standardów bezpieczeñstwa
i ³amania praw pracowników.

Zaleg³y urlop do koñca grudnia,

a nie marca?
(Gazeta Prawna, £ukasz Guza, 26 lutego 2008 r.)

de Csepy i gliwicki radny, a zarazem
cz³onek ZR Œl¹sko-D¹browskiego
NSZZ "S" Zdzis³aw Goliszewski.

BT Zawiercie
Podpisaniem porozumienia p³aco-

wego zakoñczy³y siê we wtorek ko-
lejna tura mediacji miêdzy zawier-
ciañsk¹ "Solidarnoœci¹" Pracowni-
ków Ochrony Zdrowia a dyrekcj¹
Szpitala Powiatowego. Przyznane
pracownikom tylko na cztery miesi¹-
ce (czyli do kwietnia) styczniowa
podwy¿ka stawek podstawowych
zostanie przed³u¿ona na czas nieokre-
œlony i tym samym stanie siê sta³ym
elementem pensji. Jednoczeœnie wy-
nagrodzenia zasadnicze wszystkich
pracowników, za wyj¹tkiem lekarzy,
od lipca zostan¹ podwy¿szone dodat-
kowo o 350 z³. Jako, ¿e wzrost staw-
ki zasadniczej skutkuje automatyczn¹
podwy¿ka innych sk³adników wyna-
grodzenia (m.in. dodatków za godzi-
ny nadliczbowe i pracê w œwiêta) p³a-
ce brutto powinny wzrosn¹æ o ponad
500 z³. Dyrekcja szpitala równie¿ zo-
bowi¹za³a siê wyp³aciæ do sierpnia,
maksymalnie w dwóch ratach zale-
g³e premie.

- W ten sposób z jednej strony pra-
cownicy odzyskaj¹ swoje pieni¹dze,
a z drugiej zmniejszone zostan¹ dys-
proporcje w podwy¿kach poszczegól-
nych grup zawodowych, które dyrek-
cja pog³êbi³a styczniowymi decyzja-
mi - mówi Ma³gorzata Grabowska,
przewodnicz¹ca "S" Pracowników
Ochrony Zdrowia w Zawierciu.

Na pocz¹tku roku zarobki (³¹cznie
z dy¿urami) lekarzy w zawierciañ-
skim szpitalu wzros³y o ponad 36
proc., podczas gdy pielêgniarek o nie-
spe³na 10 proc., a rejestratorek nieco
ponad 6 proc. W efekcie ³¹czny wzrost
p³ac lekarzy (182 tys. z³) by³ ponad
pó³tora razy wy¿szy ni¿ w sumie
wszystkich pozosta³ych pracowni-
ków (113 tys. z³). A warto pamiêtaæ,
¿e lekarze stanowi¹ mniej jak jedn¹
szóst¹ za³ogi.

- Takie ró¿nicowanie pracowników
by³o niedopuszczalne. Zw³aszcza gdy
podwy¿ki dla jednej grupy zawodo-
wej oznacza³y zwiêkszenie deficytu
szpitala i brak pieniêdzy dla reszty
za³ogi - dodaje Ma³gorzata Benc,
szefowa zawierciañskiego Biura Te-
renowego Œl¹sko-D¹browskiej "So-
lidarnoœci". - To jednoczeœnie zwy-
ciêstwo pracowniczej solidarnoœci, tej
pisanej z ma³ej litery. Dziêki determi-
nacji i poparciu za³ogi zdo³aliœmy wy-
walczyæ podwy¿ki w takiej samej wy-
sokoœci dla wszystkich zatrudnio-
nych, równie¿ tych, którzy nie maj¹
mo¿liwoœci prowadzenia widowisko-
wych protestów.

Kiepska kondycja finansowa szpi-
tala sprawi³a, ¿e strona zwi¹zkowa
zgodzi³a siê natomiast na przesuniê-
cie drugiej tury podwy¿ek na lipiec
oraz ograniczy³a swoje postulaty p³a-
cowe (pocz¹tkowo domagano siê 800
z³ brutto).

- Za³oga kolejny raz zgodzi³a siê
na wyrzeczenia w imiê obrony szpi-
tala przed bankructwem - przypomi-
na Ma³gorzata Grabowska. - Szkoda
tylko, ¿e do tych wyrzeczeñ nie przy-
³¹czyli siê najlepiej zarabiaj¹cy pra-
cownicy.

Podpisanie porozumienia p³acowe-
go pozwoli³o zawiesiæ spór na etapie
mediacji. W ci¹gu 14 dni ma zostaæ
opracowany harmonogram rozmów
nad pozosta³ymi, nierozwi¹zanymi
punktami sporu zbiorowego, tocz¹-
cego siê w zawierciañskim szpitalu
od maja ubieg³ego roku. Zawiesze-
nie sporu zbiorowego nie oznacza
zatem przerwania prac nad rozwi¹za-
niem tych bol¹czek.

(zaw)
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Andrzej Gwiazda i Joanna Duda-
Gwiazda, Anna Walentynowicz,

Henryk i Ludwika Wujcowie oraz
Kazimierz Œwitoñ.

Pokazali drogê do wolnoœci
- W imieniu Œl¹sko-D¹browskiej

"Solidarnoœci" dziêkujê wam za to, ¿e
mo¿emy dziœ ¿yæ w ca³kiem innej Pol-
sce i korzystaæ z wolnoœci. Nie mam
w¹tpliwoœci, ¿e "Solidarnoœæ" nie po-
wsta³aby, gdyby nie wasza postawa -
mówi³ do dzia³aczy WZZ przewod-
nicz¹cy Zarz¹du Regionu Piotr
Duda. - Dziœ pielêgnujemy tê histo-
riê, pamiêtamy o niej. Ale musimy te¿
patrzeæ w przysz³oœæ - dbaæ o intere-
sy pracownicze, o bezpieczn¹ pracê i
godne wynagrodzenie - mówi³ Piotr
Duda. Podkreœli³, ¿e zwi¹zki zawo-
dowe s¹ dziœ przez niektórych polity-
ków traktowane w sposób instrumen-
talny, a nawet jako wróg. - Oni chc¹
koñca zwi¹zków zawodowych, dzia-
³aj¹ wed³ug zasady "Murzyn zrobi³
swoje, Murzyn mo¿e odejœæ". Widz¹
w nas hamulec utrudniaj¹cy im prze-
jêcie pe³ni w³adzy w gospodarce.

Kazimierz Œwitoñ, który za³o¿y³
pierwszy komitet WZZ wspomina³,
¿e jego opozycyjna dzia³alnoœæ roz-

poczê³a siê od poparcia g³odówki,
jak¹ w Warszawie zorganizowano w

obronie robotników z Ursusa i Rado-
mia. Odradzano mu organizacjê wol-
nych zwi¹zków, mówi¹c ¿e w ówcze-
snym ustroju to niemo¿liwe. Œwitoñ
mówi³, ¿e za³o¿ona przez niego or-
ganizacja nie mog³a siê rozwin¹æ
przede wszystkim ze wzglêdu na
wzmo¿one dzia³ania SB i jej licznych
wspó³pracowników. - Nie mieliœmy
wielkich osi¹gniêæ, ale pokazaliœmy
drogê do wolnoœci. Gdyby nie by³o
WZZ, byæ mo¿e nie by³oby "Solidar-
noœci" - mówi³ Œwitoñ.

Inspiracj¹ by³ KOR
 Uczestnicy spotkania mówili, ¿e

zamierzali budowaæ zwi¹zki zawodo-
we na wzór zachodni, których g³ów-
nym celem jest ochrona praw pracow-
niczych. - Niezale¿ne zwi¹zki stawia-
³y sobie za cel walkê z wyzyskiem, a
skoro wyzyskiwa³o pañstwo, partia i
Moskwa, zwi¹zkowcy stali siê auto-
matycznie wrogami systemu - wyja-
œni³a Joanna Duda-Gwiazda. Wed³ug
niej, WZZ ostatecznie pozwoli³y lu-
dziom na identyfikacjê i uœwiadomi-
³y ich prawa.

Duda-Gwiazda mówi³a, ¿e inspi-
racj¹ dla wszystkich ówczesnych grup
opozycyjnych by³ Komitet Obrony
Robotników. - Myœleliœmy, ¿e skoro
im g³ów nie œciêli, to i nam siê jakoœ
uda - powiedzia³a, zaznaczaj¹c przy
tym, ¿e przedstawiciele KOR byli po-
cz¹tkowo przeciwni tworzeniu WZZ
na Wybrze¿u.

Krzysztof Wyszkowski z Gdañska
potwierdzi³, ¿e o ile na Œl¹sku WZZ
by³y tworzone wokó³ Ruchu Obrony
Praw Cz³owieka i Obywatela, to na
Wybrze¿u inspiracj¹ by³ KOR. W opi-
nii Andrzeja Gwiazdy, sta³o siê tak
dlatego, ¿e organizacja ta mia³a wów-
czas spore osi¹gniêcia w pomocy re-
presjonowanym. Zalet¹ wolnych
zwi¹zków by³o to, ¿e w przeciwieñ-
stwie do innych grup i organizacji za-
³atwia³y za³ogom z dnia na dzieñ kon-
kretne sprawy, zamiast sk³adaæ obiet-

Panel dyskusyjny. Od prawej: Jaros³aw Neja (IPN), Kazimierz
Œwitoñ, Krzysztof Wyszkowski, Joanna Duda-Gwiazda,

Andrzej Gwiazda, Stefan Koz³owski i Miros³aw Witkowski
(obaj WZZ Szczecin).

Piotr Duda i dyrektor katowickiego oddzia³u IPN
Andrzej Drogoñ

Kazimierz Œwitoñ - w lutym
1978 wraz z Romanem Kœciusz-
kiem, Ignacym Pinesem, Tade-
uszem Kickim i W³adys³awem
Suleckim za³o¿y³ w Katowicach
pierwszy w Polsce Komitet Wol-
nych Zwi¹zków Zawodowych.
Spotka³y go za to represje, m.in.
liczne zatrzymania na 48 godzin,
kilkutygodniowy areszt, cofniêcie
zezwolenia na prowadzenie warsz-

tatu us³ugowego. W paŸdzierniku
1978 r. zosta³ zatrzymany i pobity
przez czterech milicjantów, a na-
stêpnie aresztowany i oskar¿ony o
pobicie swoich oprawców. 2 mar-
ca 1979 r. skazano go na rok wiê-
zienia. Wyrok nie by³ prawomoc-
ny i dzieñ póŸniej zosta³ zwolnio-
ny warunkowo do czasu rozprawy
rewizyjnej. Do sierpnia 1980 r. pro-
wadzi³ samotn¹ dzia³alnoœæ w ra-
mach WZZ, uczestniczy³ w dwóch
g³odówkach protestacyjnych (w
Bazylice Matki Boskiej Piekarskiej
w Piekarach Œl¹skich w maju 1979
r. oraz w koœciele œw. Krzysztofa
w Podkowie Leœnej w maju 1980
r.). 31 sierpnia 1980 zaprzesta³ dzia-
³alnoœci w WZZ na rzecz "Solidar-
noœci". W 1991 r. zosta³ pos³em na
Sejm III RP I kadencji. PóŸniej by³
przeciwnikiem przyst¹pienia Pol-
ski do NATO i UE. Oskar¿ano go
o dzia³alnoœæ antysemick¹. Orga-
nizowa³ m in. masowe ustawianie
krzy¿y na ¿wirowisku przy obozie
zag³ady KL Auschwitz.

nice - mówi³ Gwiazda. - Ludzie mo-
gli siê przekonaæ, ¿e jest to struktura
na tyle kompetentna, ¿e mo¿e im po-
móc - zaznaczy³ Gwiazda.

- Idea niepodleg³oœci pañstwa -
podkreœli³ Gwiazda - zrodzi³a siê nie
w g³owach za³o¿ycieli WZZ, ale dziê-
ki robotnikom, którzy przychodzili na
spotkania. Kiedy zaczêliœmy analizo-
waæ ekonomiê przedsiêbiorstwa, oka-
za³o siê, ¿e w ka¿dej fabryce ogrom-
ne pieni¹dze poch³ania produkcja dla
Zwi¹zku Radzieckiego. To w³aœnie
robotnicy mówili, ¿e trzeba siê odci¹æ
od ZSRR, który Polskê okrada - za-
znaczy³ Gwiazda.              oprac. wg

Fragmenty listu prezydenta
Lecha Kaczyñskiego do uczest-
ników konferencji:

Wolne Zwi¹zki Zawodowe
sta³y siê szczególnym wyzwa-
niem rzuconym autorytarnej
w³adzy. Z ich doœwiadczeñ w
wielkim stopniu wyrós³ póŸniej
Polski Sierpieñ 1980 i ruch
NSZZ "Solidarnoœæ". Jesteœmy
dzisiaj winni wdziêcznoœæ, sza-
cunek i pamiêæ wszystkim lu-
dziom, którzy tworzyli i kszta³-
towali Wolne Zwi¹zki Zawodo-
we, a którzy póŸniej stali siê
wspó³twórcami historycznych
przemian w naszym kraju. Swoj¹
odwag¹, determinacj¹, zaanga-
¿owaniem; swoj¹ niezgod¹ na
k³amstwo i niesprawiedliwoœæ
otwierali drogê do niepodleg³ej,
demokratycznej i solidarnej Pol-
ski.

Goœciem konferencji by³a równie¿ Anna Walentynowicz

– Gdyby nie by³o Wolnych
Zwi¹zków Zawodowych, to byæ
mo¿e nie dosz³oby do powsta-
nia „Solidarnoœci” – mówili
uczestnicy konferencji „Wolne
Zwi¹zki Zawodowe z perspek-
tywy 30 lat”, która w zesz³ym
tygodniu odby³a siê na Uniwer-
sytecie Œl¹skim.

Spotkanie zorganizowano 21 lu-
tego - dok³adnie w rocznicê utwo-
rzenia w Katowicach pierwszej nie-
zale¿nej od komunistycznych w³adz
organizacji zwi¹zkowej. Uczestni-
czyli w nim twórcy niezale¿nego
ruchu zwi¹zkowego, byli i obecni
dzia³acze "Solidarnoœci', naukowcy,
studenci i uczniowie. Organizatorem
konferencji by³ katowicki oddzia³
Instytutu Pamiêci Narodowej, Sto-
warzyszenie "Pokolenie", Œl¹sko-
D¹browska "Solidarnoœæ" oraz Na-
rodowe Centrum Kultury.

Pierwszy komitet WZZ po-
wsta³ w lutym 1978 r. na Górnym
Œl¹sku. Dwa miesi¹ce póŸniej ko-
mitet WZZ powsta³ w Trójmie-
œcie, a w paŸdzierniku 1979 r. - w
Szczecinie. Dzia³aj¹ce niezale¿-
nie od pañstwa Wolne Zwi¹zki
Zawodowe stawa³y w obronie
praw robotniczych i obywatel-
skich, propagowa³y idee demo-
kratyczne, zajmowa³y siê m.in.
samokszta³ceniem, wydawa³y w
drugim obiegu pisma. W 1980 r.
dzia³acze WZZ kierowali strajka-
mi robotniczymi rozpoczêtymi po
zwolnieniu z pracy za przynale¿-
noœæ zwi¹zkow¹ Anny Walenty-
nowicz, a póŸniej organizowali
NSZZ "Solidarnoœæ".

G³ównymi bohaterami konferencji
byli oczywiœcie ci, którzy 30 lat temu
zdecydowali siê na tworzenie nieza-

le¿nego ruchu zwi¹zkowego. Do Ka-
towic przyjechali legendarni liderzy
ruchu opozycyjnego w PRL, m.in.
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Strajk w kopalni Budryk mo¿e
doprowadziæ do utraty nagro-
dy z zysku dla pracowników
za 2007 rok - alarmuje zak³a-
dowa „Solidarnoœæ”.

- Porozumienie koñcz¹ce strajk,
zawarte 31 stycznia, by³o zdecy-
dowanie mniej korzystne ni¿ to z
20 wrzeœnia, które wesz³oby w
¿ycie, gdyby nie protest - mówi
szef zak³adowej "S" Andrzej Po-
wa³a. - Przez niego w Budryku nie

wyp³acono jednorazowej premii w
wys. 1 tys. z³otych. W Jastrzêbskiej
Spó³ce Wêglowej wdro¿ono te¿
nowe tabele stawek p³ac zasadni-
czych. U nas - nie.

- Moim zdaniem 2200 pracow-
ników kopalni Budryk powinno
oczekiwaæ od organizatorów straj-
ku i wszystkich protestuj¹cych
nadp³aty 1 tys. z³ za grudzieñ i
wyrównania wszystkich strat wy-
nik³ych ze strajku - mówi Powa³a.
- Pracownicy Budryka mog¹ te¿

Prawdopodobnie jeszcze
przed wakacjami S¹d Apela-
cyjny w Katowicach rozpozna
apelacje od wyroku w spra-
wie pacyfikacji kopalñ „Wu-
jek” i „Manifest Lipcowy”.

Przypomnijmy: 31 maja ubieg³e-
go roku S¹d Okrêgowy w Katowi-
cach skaza³ na 11 lat wiêzienia b.
dowódcê plutonu specjalnego
ZOMO Romualda Cieœlaka, a 14
jego podw³adnych zosta³o skaza-
nych na 3 i 2,5 roku wiêzienia. W
wyroku s¹d uniewinni³ by³ego wi-
ceszefa KW MO z Katowic Ma-
riana Okrutnego i umorzy³ spra-
wê jednego z zomowców. Apela-
cje z³o¿y³y wszystkie strony pro-
cesu.

 Znany ju¿ jest sk³ad sêdziowski,
który rozpatrzy apelacjê. Sprawê w
s¹dzie odwo³awczym rozpoznaj¹
sêdziowie: Piotr Mirek, Marek
Charuza i Waldemar Szmidt.
Wczeœniej musz¹ siê zapoznaæ z
wieloma tomami akt sprawy i ape-
lacjami, które niedawno zosta³y
przes³ane z s¹du okrêgowego.

Piotr Mirek - jeszcze jako sêdzia
S¹du Rejonowego w Sosnowcu -
orzeka³ m.in. w sprawie tragedii w
kopalni "Niwka-Modrzejów",
gdzie w 1998 r. zginê³o szeœciu ra-
towników górniczych. Zasiada³ te¿
w sk³adzie s¹du apelacyjnego, któ-
ry w styczniu tego roku utrzyma³
karê 25 lat wiêzienia dla Ryszar-

W tym roku przypada 30. rocz-
nica wyboru Karola Wojty³y na
Stolicê Apostolsk¹, Komisja Kra-
jowa zdecydowa³a wiêc o og³osze-
niu roku 2008 Rokiem Jana Paw-
³a II. Zwi¹zkowcy w tym czasie
szczególnie chc¹ przypominaæ s³o-
wa Ojca Œwiêtego kierowane do
"Solidarnoœci". - Zw³aszcza czu-
jemy siê zobowi¹zani do realiza-
cji testamentu, za który uwa¿amy
s³owa wypowiedziane do nas pod-
czas ostatniego spotkania, 11 listo-

- Nie dotar³a jeszcze do nas
oficjalna informacja o zablo-
kowaniu przez radê nad-
zorcz¹ PKN Orlen porozumie-
nia w sprawie karty Grosik -
w ten sposób przedstawicie-
le zwi¹zkowej spó³ki Solkar-
ta komentuj¹ artyku³ Renaty
Grochal "Solidarnoœæ ze
zni¿k¹", który ukaza³ siê 23
lutego na ³amach Gazety Wy-
borczej.

Porozumienie uprawniaj¹ce
zwi¹zkowców "S" do korzystania
z rabatów w stacjach tej sieci mia-
³o zostaæ podpisane
na pocz¹tku marca.
Gazeta zasugerowa³a,
¿e umowa pomiêdzy
PKN Orlen a Solkart¹
bêdzie niekorzystna
dla koncernu paliwo-
wego kontrolowanego
przez pañstwo. Zarzu-
ci³a te¿ "S" uwik³anie
w politykê i próby od-
wdziêczenia siê PiS za poparcie w
wyborach parlamentarnych.

Do artyku³u odniós³ siê przewod-
nicz¹cy Komisji Krajowej NSZZ
"S" Janusz Œniadek, podkreœlaj¹c,
¿e wynegocjowana 5 lutego umo-

wa jest korzystna dla obu stron i
powinna zostaæ podpisana. Insynu-
acje o rzekomym "handlu" z PiS-
em oceni³ jako kolejn¹ próbê wi-
k³ania "Solidarnoœci" w politykê,
przez kreowanie konfliktu z obec-
nym rz¹dem.

- Publiczne kwestionowanie pra-
wa obu stron do podpisania umo-
wy, w oparciu o bezpodstawne za-
rzuty, stanowi niedopuszczaln¹ in-
gerencjê w relacje handlowe po-
miêdzy suwerennymi podmiotami
przez osoby trzecie - napisa³ w
oœwiadczeniu przewodnicz¹cy
KK.

Z kolei prezes PKN Orlen Piotr
Kownacki powiedzia³ podczas
konferencji prasowej, ¿e "postrze-
ganie czysto biznesowego projek-
tu w kontekœcie politycznym jest
daleko posuniêt¹ nonszalancj¹

Apelacja „Wujka”

w czerwcu?

By³y dowódca plutonu spe-
cjalnego ZOMO Romuald Cie-
œlak pozostanie w areszcie. S¹d
Apelacyjny w Katowicach nie
uwzglêdni³ wniosku oskar¿one-
go o uchylenie mu tego œrodka
zapobiegawczego i z urzêdu
przed³u¿y³ areszt do 30 czerw-
ca. S¹d orzek³, ¿e wbrew stano-
wisku obrony, w dalszym ci¹gu
istniej¹ przes³anki przemawia-
j¹ce za aresztowaniem Cieœlaka.
Oskar¿ony, co prawda dotych-
czas nie utrudnia³ postêpowa-
nia, ale od czasu surowego wy-
roku w s¹dzie okrêgowym "sy-

da Niemczyka, m.in. za zabójstwo
"Pershinga".

Marek Charuza orzeka³ m.in. w
sprawie g³oœnego napadu na Ma-
kro Cash and Carry w Zabrzu. W
czasie rozboju, okreœlanego w pra-
sie mianem "œl¹skiego skoku stu-

lecia", w kwietniu 1999 roku ze
skarbca Makro skradziono ponad
1,3 mln z³. Trzech oskar¿onych o
to mê¿czyzn s¹d uniewinni³, uzna-
j¹c ¿e dowody przeciwko nim by³y
zbyt s³abe. Charuza rozpatrywa³
te¿ sprawy aresztu wobec podej-
rzanych w sprawie katastrofy hali

31 maja 2007 r. - moment og³oszenia wyroku skazuj¹cego
zomowców. Rok póŸniej rozpatrzona zostanie apelacja

pada 2003 r. z Duchowym Ojcem
Solidarnoœci - czytamy w uchwa-
le Komisji Krajowej.

Zgodnie z uchwa³¹ XIX Krajo-
wego Zjazdu Delegatów KK,
og³osi³a od 2 do 16 kwietnia Dni
Honorowego Krwiodawstwa
NSZZ "Solidarnoœæ". Komisja
Krajowa zachêca wszystkich
cz³onków i sympatyków Zwi¹zku
do podzielenia siê tym najcenniej-
szym darem ¿ycia, który cz³owiek
mo¿e daæ innemu cz³owiekowi.

Konsekwencje

po strajku

Miêdzynarodowych Targów Kato-
wickich.

Waldemar Szmidt jest rzeczni-
kiem S¹du Apelacyjnego w Kato-
wicach. Zasiada³ w sk³adzie orze-
kaj¹cym, który w czerwcu ubieg³e-
go roku zdecydowa³, ¿e Romuald

Cieœlak pozostanie w areszcie. Sk³ad
orzekaj¹cy, w którym zasiada³ sêdzia
Szmidt w 2006 r. utrzyma³ w mocy
kary do¿ywocia dla Romana Cet-
narskiego i Tobiasza Wrony, któ-
rzy w 2004 r. dopuœcili siê okrutne-
go mordu na Ma³gorzacie i Pawle
Siudziñskich z Gliwic.           (pap)

tuacja oskar¿onego niew¹tpli-
wie uleg³a istotnej zmianie".
Orzeczenie s¹du okrêgowego -
choæ nieprawomocne - musi,
zdaniem s¹du, "rodziæ obawê, ¿e
to zagro¿enie surow¹ kar¹ mo¿e
sk³aniaæ go do podejmowania
dzia³añ zmierzaj¹cych do utrud-
niania postêpowania". S¹d nie
zgodzi³ siê z twierdzeniami
obrony, ¿e stosowanie wobec
Cieœlaka aresztu powoduje wy-
j¹tkowo ciê¿kie skutki dla
oskar¿onego b¹dŸ jego najbli¿-
szej rodziny lub te¿ zagra¿a
zdrowiu i ¿yciu oskar¿onego.

nie dostaæ nagrody z zysku za 2007
r. Oczywiœcie, w strajku chodzi³o
o pieni¹dze, ale na pewno nie dla
górników z Budryka - podkreœla
szef zak³adowej "Solidarnoœci".

Tymczasem w samej kopalni nie
bêdzie na razie strajku, trwa jed-
nak wci¹¿ pogotowie strajkowe.
Kieruj¹cy protestem Wies³aw
Wójtowicz zosta³ dyscyplinarnie
zwolniony i nie ma wstêpu do za-
k³adu.

red.

Burza wokó³ Grosika
wobec faktów" i broni³ umowy z
Solkart¹. Prezes przypomnia³, ¿e
od dwóch lat, dziêki kartom floto-
wym PKN Orlen osi¹ga coraz
lepsz¹ sprzeda¿, a propozycja
wprowadzenia programu rabato-
wego Grosik mo¿e jeszcze tê sprze-
da¿ zwiêkszyæ.

Agnieszka Konieczny
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Za³oga Fabryki Przewodów
Energetycznych w Bêdzinie nie
zgadza siê na odwo³anie dotych-
czasowego prezesa firmy. Pra-
cownicy chc¹ te¿ zmian w sk³a-
dzie rady nadzorczej.

O planach odwo³ania prezesa zak³a-
dowa "Solidarnoœæ" dowiedzia³a siê od
przedstawiciela za³ogi w radzie nadzor-
czej. Pracownicy s¹ oburzeni, bo pre-
zes kieruje firm¹ dopiero pó³ roku. Jak
mówi¹, w tym czasie usun¹³ ju¿ szereg
b³êdów w zarz¹dzaniu.

W spó³ce og³oszono akcjê protesta-
cyjn¹. Przeprowadzono referendum, w
którym zdecydowana wiêkszoœæ za³o-
gi opowiedzia³a siê za odwo³aniem
obecnej przewodnicz¹cej rady nadzor-
czej.

"S" chce te¿ odwo³ania powo³anego
w lutym do rady nadzorczej by³ego pre-
zesa spó³ki. Zwi¹zkowcy s¹ zgodni, ¿e
jego cz³onkostwo tam ma s³u¿yæ zatu-
szowaniu uchybieñ, które pope³ni³ kie-
ruj¹c zak³adem. Ju¿ w styczniu poin-
formowali ministra skarbu pañstwa o
swoich zastrze¿eniach do kandydatury
Andrzeja Trojanowicza. Ich zdaniem
nie dba³ nale¿ycie o mienie firmy. Jak
mówi¹, to z jego winy zak³ad nie by³
wyposa¿ony w systemy alarmowe i
monitoring, co doprowadzi³o do kilku
powa¿nych kradzie¿y i setek tysiêcy
z³otych strat. O z³ym zarz¹dzaniu ma
œwiadczyæ równie¿ próba sprzeda¿y
maszyn spó³ki za symboliczne kwoty,
udaremniona przez radê nadzorcz¹ po
kategorycznym sprzeciwie "S".

- Zwróciliœmy ministrowi równie¿
uwagê, ¿e w ostatnich latach prezes nie
wykorzystywa³ urlopu wypoczynko-
wego i w chwili odejœcia z firmy otrzy-
ma³ ekwiwalent w wysokoœci dziesi¹-
tek tysiêcy z³otych. To by³o z³amanie
Kodeksu pracy i ewidentnie przynio-
s³o szkodê spó³ce - mówi przewodni-
cz¹cy zak³adowej "S" Henryk Socha-
czewski. -  By³y prezes ma ju¿ 70 lat.

Mamy w¹tpliwoœci, czy z powodu za-
awansowanego wieku i stanu zdrowia
bêdzie w stanie podo³aæ obowi¹zkom
cz³onka rady nadzorczej.

Zbigniew Przedpe³ski, obecny pre-
zes FPE, oficjalnie nic nie wie o zamia-
rze jego odwo³ania z funkcji, ale przy-
znaje, ¿e z pewnoœci¹ dla wielu osób
jest niewygodny. - S³ysza³em nawet
stwierdzenie, ¿e je¿eli skutecznie zakoñ-
czê z³odziejstwo w zak³adzie i pewnym
osobom utnê "Ÿród³a dochodów", to
niektórzy mi tego nie wybacz¹. Podob-
no w ministerstwie s¹ ju¿ anonimy na
mój temat - mówi prezes. Ne chce wy-
powiadaæ siê o poprzedniku, ale po-
twierdza, ¿e system zabezpieczeñ w fir-

Pracownicy spó³ek PKP ju¿
przed œwiêtami otrzymaj¹ wy-
¿sze wynagrodzenia. Po raz
pierwszy w historii kolei postu-
laty p³acowe wysuniête przez
"Solidarnoœæ" spe³nione zosta-
³y w 100 procentach.

Porozumienie koñcz¹ce spory p³aco-
we w spó³kach Grupy PKP podpisane
zosta³o w nocy z 21 na 22 lutego. Ze
Zwi¹zkiem Pracodawców Kolejowych
od 11 lutego negocjowa³y trzy centrale
zwi¹zkowe: Sekcja Krajowa Kolejarzy
NSZZ "S", Federacja Zwi¹zków Zawo-
dowych Pracowników PKP oraz Fede-
racja Zwi¹zków Zawodowych Maszy-
nistów Kolejowych.

Przewodnicz¹cy kolejarskiej "S"
Henryk Grymel ocenia porozu-
mienie jako niezwykle korzystne
dla pracowników. Od 1 lutego œred-
nia p³aca w spó³kach PKP wynie-
sie minimum œredni¹ krajow¹ - cze-
go od dawna domaga³a siê "Soli-
darnoœæ". Pracownicy spó³ek: PKP
Polskie Linie Kolejowe, PKP
CARGO i PKP Przewozy Regio-
nalne otrzymaj¹ 220 z³ podwy¿ki
do p³acy zasadniczej, dodatek sta-
¿owy oraz dodatek za pracê w go-
dzinach nocnych i za pracê w nie-
dziele i œwiêta. W sumie pensje ko-
lejarzy wzrosn¹ o ok. 380 - 400 z³ brut-
to w zale¿noœci od spó³ki.

Henryk Grymel podkreœla, ¿e ta jed-
norazowa podwy¿ka przekracza sumê
wszystkich podwy¿ek, jakie w ci¹gu
trzech minionych lat otrzymali pracow-
nicy PKP.

- Pracownicy s¹ zadowoleni, tym
bardziej, ¿e sprawa wzrostu wynagro-
dzeñ nie zosta³a jeszcze zamkniêta -
dodaje przewodnicz¹cy kolejarskiej
"S". W porozumieniu znalaz³ siê zapis,
¿e w lipcu przeanalizowana zostanie
sytuacja ekonomiczna spó³ek.

- Je¿eli zaistnieje taka mo¿liwoœæ to
kolejna podwy¿ka bêdzie mia³a miej-
sce jeszcze w tym roku - mówi Henryk
Grymel. Do 15 marca powo³any zosta-

nie równie¿ zespó³ ekspercko-doradczy,
który opracuje zasady wzrostu wyna-
grodzeñ w latach 2009-2011.

Przewodnicz¹cy kolejarskiej "S"
podkreœla, ¿e podczas negocjacji zwi¹z-
kowcy walczyli o takie podwy¿ki, któ-
re by³y realne. - Wiedzieliœmy, ile mo-
¿emy "wycisn¹æ", by w przysz³oœci za-

chowaæ miejsca pracy - dodaje Grymel.
Takiego pogl¹du nie podziela Kon-

federacja Kolejowych Zwi¹zków Za-
wodowych KKZZ - jedyny zwi¹zek,
który odmówi³ podpisania porozumie-
nia. Na 6 marca KKZZ og³osi³a strajk,
mimo, ¿e do tego momentu kolejarze
otrzymaj¹ wiêksze wynagrodzenia.

- Pracownicy s¹ zadowoleni z popi-
sanego porozumienia, ale niektórzy
dzia³acze chc¹ zab³ysn¹æ i wygraæ wy-
bory. Tylko jeden zwi¹zek zosta³ z boku.
Dzia³aczom KKZZ nie zale¿y na tym,
¿eby pracownicy dostali pieni¹dze, ale
na tym ¿eby siê wypromowaæ - komen-
tuje Grymel i podkreœla, ¿e "S" zdecy-
dowanie odcina siê od tego protestu.

Agnieszka Konieczny

Przed kilkoma tygodniami „So-
lidarnoœæ” Górnoœl¹skiego Cen-
trum Zdrowia Dziecka im. Jana
Paw³a II w Katowicach-Ligocie,
wywalczy³a niewielkie podwy¿-
ki wynagrodzeñ dla wszystkich
grup zawodowych zatrudnio-
nych w szpitalu. Teraz zwi¹zkow-
com przysz³o siê zmierzyæ z pla-
nowanymi przez dyrekcjê zwol-
nieniami pracowników.

Przedstawiciele szpitalnej "S" wska-
zuj¹, ¿e restrukturyzacja zatrudnienia
ma obj¹æ osoby najni¿ej uposa¿one,
wykonuj¹ce czynnoœci sprz¹taj¹ce
oraz....pielêgniarki. - To nas najbardziej
zastanawia, poniewa¿ zawsze mówi³o
siê, ¿e w naszym szpitalu pielêgniarek

jest za ma³o - mówi przewodnicz¹cy
zak³adowej "S" Pawe³ Prohaska. - Nie-
którzy nasi pacjenci nie wymagaj¹ ho-
spitalizacji, z któr¹ zwi¹zana jest ca³o-
dobowa opieka, a jedynie kilkugodzin-
nej diagnostyki. I st¹d pojawi³ siê za-
mys³ zwolnieñ wœród pielegniarek W
trakcie negocjacji z pani¹ dyrektor sta-
nê³o na tym, ¿e na razie wypowiedze-
nia stosunku pracy otrzyma tylko sie-
dem salowych.

Pracodawca ograniczy³ równie¿ tej
grupie zawodowej dy¿ury nocne. Zda-
niem przewodnicz¹cego, takie rozwi¹-
zanie przyniesie znikome oszczêdnoœci
finansowe szpitalowi, natomiast mo¿e
spowodowaæ powa¿ne zagro¿enie epi-
demiologiczne. Pawe³ Prohaska pod-
czas rozmów z pani¹ dyrektor bezsku-

Zwi¹zkowcy z Tymczasowej
Komisji Zwi¹zkowej NSZZ „So-
lidarnoœæ” Miejskiego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w D¹bro-
wie Górniczej spotkali siê z pre-
zydentem miasta Zbigniewem
Podraz¹. Zapoznali go z narasta-
j¹cymi problemami pracowni-
czymi w tej placówce.

Tematem rozmów by³ udzia³ przed-
stawiciela "S" w pracach powo³anego
przez prezydenta zespo³u ds. restruk-
turyzacji tej placówki. Zwi¹zkowcy
chc¹, by zespó³ zaj¹³ siê zmianami or-
ganizacyjnymi oœrodka i okreœleniem
zasad jego funkcjonowania w najbli¿-
szych latach. Niestety, zespó³ ju¿ za-

koñczy³ prace, ale prezydent zobowi¹-
za³ siê do zorganizowania konsultacji
ze stron¹ spo³eczn¹. Zapowiedzia³ te¿,
¿e wspólnie z komisj¹ "S" chce roz-
wi¹zywaæ wszelkie problemy w
MOPS.

-  G³ówne sprawy do uregulowania
to oczywiœcie wynagrodzenia, ale rów-
nie¿ zwiêkszenia dodatki dla pracow-
ników socjalnych i zmniejszenia ilo-
œci stanowisk kierowniczych w pla-
cówce. To powinno poprawiæ funkcjo-
nowanie oœrodka - mówi El¿bieta
¯uchowicz, przewodnicz¹ca "S" d¹-
browskiego Szpitala Specjalistyczne-
go, która to organizacja wspomaga
now¹ komisjê.

Beata Gajdziszewska

Konkretne spotkanie

z prezydentem
tecznie argumentowa³, ¿e podczas noc-
nych dy¿urów serwisantki mog¹ do-
k³adniej wykonaæ swoje czynnoœci, ze
wzglêdu na brak ruchu w placówce.

- Pracowników bol¹ bardzo niespra-
wiedliwe podwy¿ki dla faworyzowa-
nych przez dyrekcjê lekarzy. Obecnie
w naszym szpitalu starszy asystent za-
rabia z dy¿urami 11 tys. z³, a tymcza-
sem pani dyrektor chce odebraæ najni-
¿ej uposa¿onym po 30 z³ za nocne dy-
¿ury - mówi Pawe³ Prohaska - Mam
nadziejê, ¿e z chwil¹ rozpoczêcia sezo-
nów urlopowych, wytypowane do
zwolnienia pracownice wróc¹ do szpi-
tala. Wówczas bêdziemy starali siê wy-
walczyæ dla nich pierwszeñstwo w za-
trudnieniu.

Beata Gajdziszewska

Najpierw podwy¿ki,

póŸniej zwolnienia

Porozumienie

na kolei

Nie chc¹ by³ego prezesa

w radzie nadzorczej

- Rozwa¿amy mo¿liwoœæ podjêcia strajku g³odowego,
jeœli w radzie nadzorczej bêdzie by³y prezes firmy

- zapowiada Henryk Sochaczewski

Andrzej Trojanowicz, by³y prezes
FPE S.A. w Bêdzinie:

- Nie bêdê niczego komentowa³.
Z mojego cz³onkostwa w radzie
nadzorczej FPE zrobiono sprawê
polityczn¹. Owszem, nie wykorzy-
sta³em ca³ego urlopu, spó³ka by³a
jednoosobowa i nie zawsze mog³em
z niego skorzystaæ. Pieni¹dze za nie-
wykorzystany urlop wyp³aci³ mi
nowy prezes, a potem mnie zwol-

ni³. Nic nie wiem na temat sprzeda-
¿y maszyn spó³ki za symboliczne
kwoty. Zak³ad by³ chroniony tak jak
trzeba by³o, a nowy prezes móg³
wprowadziæ monitoring. Kradzie¿e
by³y ju¿ za jego kadencji. Owszem,
zdarza³y siê na pocz¹tku mojego za-
rz¹dzania spó³k¹, ale je wyelimino-
wa³em, wy³apa³em z³odziei. To
wszystko, to s¹ bzdury, których nie
zamierzam komentowaæ.

mie pozostawia³ wiele do ¿yczenia. -
Alarmy by³y za³o¿one tylko w budyn-
ku administracyjnym i pomieszczeniach
mniejszej wagi, natomiast magazyny
miedzi nie posiada³y ¿adnych zabezpie-
czeñ. T³umaczono, zreszt¹ niezgodnie
z prawd¹, ¿e to zwi¹zkowcy, szczegól-
nie z "Solidarnoœci", nie wyra¿ali zgo-
dy na kamery. Jeszcze w paŸdzierniku
w firmie dochodzi³o do precyzyjnych
kradzie¿y na du¿¹ skalê.

Pierwsze posiedzenie rady nadzor-
czej spó³ki z udzia³em jej by³ego preze-
sa odbêdzie siê w marcu. Do tego cza-
su zwi¹zkowcy rozwa¿aj¹ mo¿liwoœæ
rozpoczêcia protestu g³odowego.

Beata Gajdziszewska

Tylko jedna centrala zwi¹zkowa
nie podpisa³a korzystnego
porozumienia p³acowego

i zapowiedzia³a strajk. Czy to
oznacza, ¿e na kolei powtórzy
siê czarny scenariusz z kopalni

"Budryk"?
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Pracodawca nie mo¿e ¿¹daæ od
zwi¹zku udostêpnienia danych
osobowych cz³onków zwi¹zku.

Tak¹ opiniê wyda³o Biuro General-
nego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych na proœbê organizacji za-
k³adowej NSZZ "Solidarnoœæ" w BZ
WBK. Na podstawie Kodeksu pracy i
ustawy o zwi¹zkach zawodowych biu-
ro inspektora okreœli³o, ¿e dane oso-
bowe zwi¹zkowców nie musz¹ byæ
udostêpniane pracodawcy przez zak³a-
dowe organizacje zwi¹zkowe.

W ustawie o zwi¹zkach zawodo-
wych czytamy, ¿e w wypadku wypo-
wiedzenia pracownikowi umowy o
pracê zawartej na czas nieokreœlony,
pracodawca powinien o takim zamia-
rze powiadomiæ pisemnie organizacje
zwi¹zkow¹ i zwróciæ siê z pytaniem,
czy dany pracownik korzysta z jej

obrony. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e or-
ganizacja zwi¹zkowa nie jest zobligo-
wana do informowania o tym praco-
dawcy z w³asnej inicjatywy.

Zdaniem Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych, praco-
dawca w swoich dzia³aniach powinien
powstrzymaæ siê przed gromadzeniem
danych o pracowniku, w sytuacji, gdy
nie zamierza w stosunku do niego po-
dejmowaæ kroków, które uzasadnia³y-
by koniecznoœæ zwrócenia siê do
zwi¹zków zawodowych, o przekaza-
nie informacji, czy korzysta on z jego
obrony. Tym samym brak jest uzasad-
nienia dla przekazania przez zak³a-
dow¹ organizacjê zwi¹zkow¹ wyka-
zu wszystkich pracowników.

Pe³na opinia Biura GIODO dostêp-
na w Dziale Prawnym Komisji Krajo-
wej oraz w Zarz¹dzie Regionu Œl¹sko-
D¹browskiego.  Dzia³ Informacji KK

Pani Krystyna T. z Wroc³awia

zatrudniona na podstawie umowy

o pracê  pyta, co powinno wyni-

kaæ z zawartej umowy o pracê.

Zgodnie z art. 22 Kp przez na-
wi¹zanie stosunku pracy pracow-
nik zobowi¹zuje siê do wykonania
pracy okreœlonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownic-
twem oraz w miejscu i czasie wy-
znaczonym przez pracodawcê, a
pracodawca - do zatrudnienia pra-
cownika za wynagrodzeniem.

Trzeba podkreœliæ, i¿ zatrudnie-

Przyjaciel przy Pracy
Miesiêcznik BHP

Obowi¹zki pracownika

wynikaj¹ce z umowy o pracê

Pan Tadeusz  S. z Poznania pyta,

czy pracodawca ma obowi¹zek wy-

p³aciæ pracownikowi wynagrodze-

nie.

Kodeks pracy zabrania pracow-
nikowi zrzec siê prawa do  wyna-
grodzenia za pracê ani przenieœæ to
prawo na inn¹ osobê (art. 84 Kp).
Jednym z elementów ochrony wy-
nagrodzenia za pracê, jak¹ przewi-
duje Kodeks pracy, jest bezwzglêd-
ny obowi¹zek jego wyp³aty w sta-
³ym, ustalonym terminie. Dzieñ wy-
p³aty powinien byæ okreœlony w re-
gulaminie pracy, a gdy pracodawca
nie jest zobowi¹zany do jego wy-
dania - podany do wiadomoœci pra-
cowników w adresowanych do nich
pisemnych informacjach o podsta-
wowych warunkach zatrudnienia.
Poza terminem wyp³aty pracodaw-
ca ma równie¿ obowi¹zek wskazaæ

nie w wy¿ej okreœlonych warun-
kach jest zatrudnieniem na podsta-
wie stosunku pracy, bez wzglêdu
na nazwê zawartej przez strony
umowy, np. umowy-zlecenia.

Nie jest dopuszczalne zast¹pie-
nie umowy o pracê umow¹ cywil-
noprawn¹ przy zachowaniu warun-
ków, o których wy¿ej by³a mowa.
Nale¿y równie¿ dodaæ, i¿ pracow-
nik ma obowi¹zek stosowaæ siê do
wskazówek pracodawcy, co do
sposobu œwiadczenia pracy. Pod-
porz¹dkowanie to dotyczy sposo-

Ochrona wynagrodzenia za pracê

miejsce jej dokonywania. Pracow-
nik musi mieæ bowiem nie tylko
pewnoœæ, w jakim dniu bêdzie móg³
zadysponowaæ zarobionymi pie-
niêdzmi, ale tak¿e wiedzê, gdzie
nast¹pi wyp³ata. Niekiedy mo¿e siê
zdarzyæ, ¿e ustalony termin wyp³a-
ty przypadnie w dniu wolnym od
pracy. Kodeks pracy nie pozostawia
tej kwestii woli pracodawcy, lecz
przewiduje konkretne rozwi¹zanie
na tak¹ okolicznoœæ. Jeœli bowiem
ustalony dzieñ wyp³aty jest dniem
wolnym od pracy, wynagrodzenie
powinno byæ wyp³acone w dniu po-
przedzaj¹cym.

Pracownik, któremu pracodaw-
ca nie wyp³aci³ wynagrodzenia w
terminie, mo¿e te¿ dochodziæ od
pracodawcy odszkodowania (na
podstawie art. 471 kc w zwi¹zku z
art. 300 kp). Musi tylko udowod-

bu, miejsca i czasu wykonywania
przez pracownika pracy, a tak¿e
innych jego obowi¹zków objêtych
treœci¹ stosunku pracy. Podporz¹d-
kowanie pracownika pracodawcy
jest szczególnie istotnym elemen-
tem odró¿niaj¹cym stosunek pra-
cy od innych stosunków zobowi¹-
zaniowych, w ramach których ist-
nieje obowi¹zek œwiadczenia pra-
cy. Brak obowi¹zku wykonywania
poleceñ przemawia przeciwko
mo¿liwoœci uznania stosunku
prawnego za stosunek pracy.

niæ, jak¹ poniós³ szkodê, okreœliæ
jej rozmiar oraz wykazaæ zwi¹zek
przyczynowo-skutkowy miêdzy
zw³ok¹ w zap³acie wynagrodzenia
a powstaniem tej szkody.

Zwi¹zkowe

dane chronione

Fiaskiem zakoñczy³y siê ponie-
dzia³kowe rozmowy zwi¹zkow-
ców "Solidarnoœci" z zarz¹dem
sieci Carrefour. Zwi¹zkowcy
wci¹¿ nie wykluczaj¹ podjêcia
strajku w³oskiego. Decyzjê o
dalszych formach protestu po-
dejm¹ po konsultacjach z pra-
cownikami.

Negocjacje mia³y dotyczyæ wpro-
wadzenia dodatku sta¿owego, ale - jak
podkreœlaj¹ zwi¹zkowcy - zarz¹d nie
by³ przygotowany do merytorycznej
dyskusji. - Przedstawiliœmy propozy-
cje uzale¿nienia wysokoœci dodatku
sta¿owego od lat pracy - mówi Krzysz-
tof Czaja, przewodnicz¹cy "S" w Car-
refour Katowice.

Dyrekcja spó³ki - zas³aniaj¹c siê bra-
kiem pieniêdzy - nie odnios³a siê do
propozycji zwi¹zku i przedstawi³a
swoje: zwiêkszenie limitu na kartê
"Rodzinka", piêæ dni dodatkowego
urlopu, dodatkowe bony œwi¹teczne i
dwukrotna premia dla pracowników,
którzy przepracowali 5 lat - Propozy-
cje te s¹ niekorzystne - ocenia Krzysz-
tof Czaja i podkreœla, ¿e wprowadze-
nie dodatku sta¿owego to jedna z naj-
wa¿niejszych kwestii dla przysz³oœci
sieci. Wynagrodzenia w sklepach Car-
refour s¹ tak niskie, ¿e wiele osób re-
zygnuje z pracy. Coraz czêœciej pra-

cownicy nowo zatrudnieni otrzymuj¹
wiêksze wynagrodzenia od tych, któ-

rzy przepracowali ju¿ kilka lat. - Za-
rz¹dowi brakuje pomys³ów na przy-
ci¹gniêcie nowych pracowników i za-
trzymanie starych - dodaje Czaja.

Zwi¹zkowcy wci¹¿ nie wykluczaj¹
strajku w³oskiego. Decyzjê o dalszych
formach protestu skonsultuj¹ z pra-
cownikami.

- Przeprowadzimy sonda¿ wœród
pracowników. Ka¿dy bêdzie móg³
wypowiedzieæ siê na temat propozy-
cji zarz¹du, wrzucaj¹c swoj¹ opiniê do
urny - zapowiada - Wszystkie g³osy
przeka¿emy do Warszawy.

Kolejne negocjacje obêd¹ siê 10
marca. Tymczasem w sklepach Carre-

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”

Dyrekcja Carrefour

nie przygotowana do rozmów

four rozpocz¹³ siê inny protest. Pra-
cownicy oddaj¹ karty rabatowe "Ro-

dzinka" i karty Falck na opiekê zdro-
wotn¹.

- W ten sposób chcemy wyraziæ
swoje niezadowolenie - dodaje Czaja.
Zwi¹zkowcy podkreœlaj¹, ¿e zarz¹d
oferuj¹c te dwie karty twierdzi, i¿ robi
wiele dla pracowników. To nie jest do
koñca prawda. Karty "Rodzinka" s¹
honorowane tylko w sklepach Carre-
ofur, przez co pracownicy zostawiaj¹
w firmie czêœæ zarobionych pieniêdzy.
Natomiast Karty Falck s¹ honorowa-
ne przez przychodnie czêsto oddalone
od siebie, co znacznie utrudnia korzy-
stanie z opieki medycznej.

Agnieszka Konieczny

Zwi¹zkowcy wci¹¿ nie wykluczaj¹ strajku w³oskiego. Decyzjê
o dalszych formach protestu skonsultuj¹ z pracownikami
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Jednostki badawczo-rozwo-
jowe zatrudniaj¹ ok. 25 tysiê-
cy pracowników. To silny
pion nauki, który powinien
zostaæ jak najlepiej wykorzy-
stany. Tymczasem w Zespo-
le ds. Reformy Nauki i Oœwia-
ty zabrak³o przedstawicieli
JBR-ów.

- Reforma nauki powinna mieæ
na uwadze nauki stosowane i wdro-
¿enia - mówi Kazimierz Siciñski,
przewodnicz¹cy Regionalnej Sek-
cji Nauki NSZZ "Solidarnoœæ" i
cz³onek prezydium Krajowej Sek-
cji Nauki "S" odpowiedzialny za
restrukturyzacjê JBR-ów.

Do niedawna w Polsce dzia³a-
³o 200 jednostek badawczo-roz-
wojowych, ale ca³y czas za-
chodz¹ procesy restrukturyza-
cyjne polegaj¹ce na konsolida-
cji i przekszta³caniu JBR-ów
w spó³ki prawa handlowego.
Jedn¹ z dróg mia³o byæ rów-
nie¿ przekszta³canie jedno-
stek - na mocy ustawy o in-
nowacyjnoœci, a nastêpnie
ustawy o niektórych formach
wspierania dzia³alnoœci innowa-
cyjnej - w centra badawczo-roz-
wojowe. Jednak ustawy te sta-
wia³y ogromne bariery biurokra-
tyczne i wysokie poprzeczki do-
tycz¹ce dochodu pochodz¹cego
z badañ. Do Sejmu trafi³ wiêc
nowy projekt ustawy o niektórych
formach wspierania dzia³alnoœci in-
nowacyjnej, który czeka na legisla-
cjê. Znajduj¹ siê w nim m.in. zapi-
sy umo¿liwiaj¹ce JBR-om otrzyma-
nie kredytu technologicznego z pro-
gramu operacyjnego innowacyjna
gospodarka.

- Nowa ustawa wejdzie w ¿ycie
dopiero w po³owie roku, a kredyt
mo¿na otrzymaæ ju¿ w kwietniu.
Realizacja programu innowacyjna
gospodarka bêdzie wiêc opóŸnio-
na o co najmniej dwa miesi¹ce -
dodaje przewodnicz¹cy RSN.

Zdaniem Siciñskiego, powinien
zostaæ zmieniony system finanso-
wania JBR-ów, jedna trzecia œrod-

ków na funkcjonowanie jednostek
powinna pochodziæ z bud¿etu, a
pozosta³a czêœæ z gospodarki. Bra-
kuje te¿ mo¿liwoœci odpisania od
podatku œrodków przeznaczonych
na badania, tak jak ma to miejsce
np. na Wêgrzech.

Agnieszka Konieczny

Komisja Krajowa NSZZ „S”
zdecydowa³a o przyst¹pieniu
do negocjacji zaproponowa-
nych przez wicepremiera
Waldemara Pawlaka, prze-
wodnicz¹cego Komisji Trój-
stronnej ds. Spo³eczno-Go-
spodarczych.

"Solidarnoœæ" nie zgadza siê jed-
nak na warunki wstêpne stawiane
przez stronê rz¹dow¹, tzn. na za-
niechanie akcji protestacyj-
nych dotycz¹cych kwestii
objêtych rozmowami.

Podejmuj¹c rozmo-
wy, KK domaga siê
jednoczeœnie wyco-
fania z sejmowej
komisji nadzwy-
czajnej "Przyjazne
Pañstwo" projek-
tów dotycz¹cych
prawa pracy i prze-
kazania ich do Ko-
misji Trójstronnej. -
Naszym zdaniem,
to nie jest miejsce
ani sposób na stanowienie tak
wra¿liwego spo³ecznie prawa -
mówi Janusz Œniadek, przewod-

Uczestnicy naszej sondy in-
ternetowej s¹ za du¿¹ akcj¹
protestacyjn¹.

Blisko po³owa z nich jest za
ogólnopolskim strajkiem lub ma-
nifestacj¹. Co trzeci odpowiadaj¹-
cy na nasze pytania jest za anga-

Roman Karkosik nie spotka siê
z pracownikami i zwi¹zkowca-
mi z wroc³awskiego Hutmenu,
Walcowni Metali „Dziedzice” w
Czechowicach-Dziedzicach i
huty „Szopienice”.

- Zarówno formalnie, jak i w prak-
tyce nie mam wp³ywu na bie¿¹ce
dzia³ania podejmowane w Hutmen
S.A., a tak¿e w pozosta³ych spó³kach
Grupy Kapita³owej Hutmen - to od-
powiedŸ Karkosika na pismo, w któ-
rym centrale zwi¹zkowe poprosi³y

Wykorzystaæ

potencja³ JBR-ów

go o pomoc w nawi¹zaniu dialogu z
zarz¹dami tych spó³ek. Tworz¹ one
grupê, któr¹ poprzez powi¹zania
kapita³owe Karkosik kontroluje.

Centrale zwi¹zkowe domagaj¹ siê
rozmów na temat planów przeniesie-
nia produkcji z Wroc³awia do Cze-
chowic-Dziedzic i sytuacji szopie-
nickiej huty, któr¹ w d³ugach pogr¹-
¿y³a niegospodarnoœæ poprzedniego
prezesa.

- Jestem zdziwiony tak¹ postaw¹
najwiêkszego akcjonariusza. Karko-
sik potwierdzi³ tylko, ¿e zale¿y mu

na zysku, a fakt, w jakim zak³adzie
zostanie on wypracowany i jak¹ cenê
zap³ac¹ pracownicy, jest bez znacze-
nia - mówi Krzysztof Piêtak, prze-
wodnicz¹cy Regionalnego Sekreta-
riatu Metalowców NSZZ "S". - Tym
bardziej jest ona niezrozumia³a, ¿e
zwi¹zkowcy z wroc³awskiego Hut-
menu, w ci¹gu ostatnich szeœciu mie-
siêcy, kilkakrotnie rozmawiali ze
swoim prezesem, który powtarza³, ¿e
wszelkie decyzje podejmuje w³aœci-
ciel i rada nadzorcza. Czekamy wiêc
jeszcze na odpowiedŸ rady.         ak

- A¿ 80 proc. wdro¿eñ
krajowych pochodzi

 z jednostek badawczo-
rozwojowych - mówi Kazimierz

Siciñski i podkreœla,
¿e jednostki te stanowi¹
ogromny potencja³, który

trzeba dobrze wykorzystaæ

Karkosik nie bêdzie rozmawia³

„Solidarnoœæ” chce rozmów

bez warunków

Postulaty

NSZZ „Solidarnoœæ”:
- Wypracowanie w Komisji

Trójstronnej harmonogramu

zwiêkszenia minimalnego wy-

nagrodzenia do 50 proc. œred-

niej p³acy.

- Przywrócenia zasady, i¿

wzrost wynagrodzeñ nie powi-

nien byæ ni¿szy od wskaŸnika

inflacji powiêkszonego o po-

³owê wzrostu realnego PKB.

- Wprowadzenia systemowych

rozwi¹zañ dla godziwej p³acy

i warunków pracy w publicz-

nej s³u¿bie zdrowia.

- Uchylenia ustawy o negocja-

cyjnym systemie kszta³towa-

nia wynagrodzeñ u przedsiê-

biorców (tzw. neopopiwku),

który ogranicza swobodê ne-

gocjacji miêdzy zwi¹zkami za-

wodowymi i pracodawcami.

- Likwidacji zasady dopuszcza-

j¹cej wysokoœæ wynagrodze-

nia pracownika w okresie

pierwszego roku pracy na po-

ziomie 80 proc. minimalnego

wynagrodzenia.

- Stosowania dobrych praktyk i

zasad spo³ecznie odpowie-

dzialnego biznesu i uwzglêd-

nienie tych zasad w ustawie o

zamówieniach publicznych.

- Ograniczenia dopuszczalnego

okresu zatrudnienia na czas

okreœlony do 18 miesiêcy oraz

wprowadzenia zasady obo-

wi¹zku konsultacji ze zwi¹z-

kami zawodowymi zamiaru

wypowiedzenia umowy na

czas okreœlony zawartych na

okres d³u¿szy ni¿ 12 miesiê-

cy.

- D¹¿enie do osi¹gniêcia stan-

dardów europejskich w two-

rzeniu bezpiecznych warun-

ków pracy.

- Zaostrzenie kar za naruszanie

praw zwi¹zkowych, a szcze-

gólnie za zastraszanie pra-

cowników, którzy chc¹ orga-

nizowaæ siê w zwi¹zki zawo-

dowe.

- Wprowadzenie ustawy o obo-

wi¹zkowym ubezpieczeniu od

bezrobocia.

nicz¹cy Komisji Krajowej NSZZ

"Solidarnoœæ".

"Solidarnoœæ" zastrzega tak¿e, ¿e

w wypadku niewynegocjowania

satysfakcjonuj¹cych rozwi¹zañ,

Zwi¹zek podejmie statutowe dzia-

³ania w obronie niezbywalnego

prawa pracowników do godnej p³a-

cy i bezpiecznej p³acy.

Dzia³ Informacji KK

¿owaniem siê Komisji Krajowej w

negocjacje, a co pi¹ty za tym, by

struktury krajowe w ogóle nie

wchodzi³y w negocjacje.

W kolejnej sondzie na stronie

www.solidarnosc-kat.pl pytamy o

ocenê rz¹du Donalda Tuska po jego

"studniówce".

Zwi¹zek domaga siê wycofania

z sejmowej komisji „Przyjazne Pañstwo”

projektów zmian w prawie pracy

i przekazania ich do Komisji Trójstronnej


