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Sukcesów, spe³nienia w ¿yciu rodzinnym i zawodowym, grzecznych dzieci, kochaj¹cych mê¿ów

i m¹drych prze³o¿onych – tego wszystkiego w Miêdzynarodowym Dniu Kobiet ¿yczy wszystkim

naszym Czytelniczom mêska czêœæ redakcji Tygodnika Œl¹sko-D¹browskiego.

Nie ¿egnam siê ze Zwi¹zkiem
Jestem szczêœliwa, ¿e w Zarz¹dzie
Regionu pozna³am tylu ludzi, którzy
sprawami bezpieczeñstwa zajmuj¹ siê
od podstaw - cz³onków komisji za-
k³adowych i spo³ecznych inspekto-
rów pracy. Dlatego mentalnie nie
¿egnam siê z "S". Agnieszka Gonera,
która przejmie obowi¹zki inspektora
BHP, mo¿e liczyæ na moj¹ pomoc i

wsparcie. - mówi dla TŒD Helena Cioch. Czytaj na stronie 4

Technologie Buczek na rozdro¿u
Argumenty, ¿e syndyk zgro-
madzi³ ju¿ wiêkszoœæ œrod-
ków na zaspokojenie wie-
rzycieli i na sp³atê d³ugów
potrzebuje jeszcze kilku ty-
godni nie znajduj¹ w Bruk-
seli zrozumienia. W tej spra-
wie najwa¿niejszy jest czas.

"Solidarnoœæ" i NSZZ Pracowników Technologii Buczek
z proœb¹ o interwencjê zwróci³y siê do ministra gospodar-
ki Waldemara Pawlaka.

Czytaj na stronie 5

Zobacz mistrza z „Solidarnoœci”
w akcji!

Damian Jonak - m³odzie¿owy
mistrz œwiata w kategorii junior-
œredniej federacji WBC i CZ£O-
NEK SOLIDARNOŒCI - znów
broni pasa mistrzowskiego. Ju¿ 19
kwietnia w Spodku stoczy kolejny
pojedynek podczas presti¿owej gali
bokserskiej.

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

Napisano

BT Jastrzêbie Zdrój
22 lutego w siedzibie jastrzêb-

skiego BT odby³o siê spotkanie
zwi¹zkowców z Piotrem Go³ê-
biem, przedstawicielem zwi¹zko-
wej spó³ki Solkarta. Celem spotka-
nia by³o doprecyzowanie zasad
funkcjonowania programu "Gro-
sik" na obszarze dzia³ania Biura.

***
Od pocz¹tku lutego trwaj¹ nego-

cjacje zwi¹zkowców "S" Zak³adu
S³u¿b Komunalnych w Wodzis³a-
wiu Œl¹skim z pracodawc¹ i z
przedstawicielami organu za³o¿y-
cielskiego, którym jest Urz¹d Mia-
sta. Wodzis³awscy radni w g³oso-
waniu zdecydowali o przekszta³ce-
niu tego zak³adu bud¿etowego w
spó³kê prawa handlowego.

- Negocjacje dotycz¹ pakietu
gwarancyjnego oraz regulaminu
wynagrodzenia. Uzyskaliœmy ju¿
wstêpne gwarancje podpisania pa-
kietu, ale rozmowy nadal siê tocz¹
- informuje kierownik BT w Ja-
strzêbiu Danuta Jemio³o.

***
26 lutego w jastrzêbskim BT od-

by³o siê szkolenie finansowo-ksiê-
gowe dla przedstawicieli organiza-
cji zak³adowych. W jego trakcie
zwi¹zkowcy m.in. poznali sposo-
by prawid³owego sporz¹dzania
rozliczeñ dla urzêdów skarbowych.

***
26 lutego w Wojewódzkim Szpi-

talu Specjalistycznym nr 2 w Ja-
strzêbiu Zdroju odby³y siê nego-
cjacje p³acowe z pracodawc¹.

- Rozmowy s¹ niezwykle trudne
- ocenia Danuta Jemio³o. - Praco-
dawca przyj¹³ bardzo sztywne sta-
nowisko w sprawie podwy¿ek wy-
nagrodzeñ dla pracowników w
2008 r. W tej sytuacji nie osi¹gniê-
to porozumienia.

***
26 lutego w Zak³adzie Pielêgna-

cyjno-Opiekuñczym "Betlejem"

odby³y siê negocjacje p³acowe. "S"
postuluje, by podwy¿kami wyna-
grodzeñ objêty zosta³ ca³y perso-
nel zatrudniony w placówce. Ko-
lejne spotkanie z pracodawc¹ za-
planowane zosta³o na bie¿¹cy ty-
dzieñ.

***
W Zak³adzie Specjalistycznych

Robót Górniczych w Jastrzêbiu
Zdroju powsta³a Tymczasowa Ko-
misja Zwi¹zkowa NSZZ "S".

- Wybory do w³adz komisji od-
bêd¹ siê 8 marca. Pracownicy gre-
mialnie zapisuj¹ siê do zwi¹zku -
informuje Danuta Jemio³o.

To ju¿ druga organizacja zwi¹z-
kowa utworzona w tym roku na ob-
szarze dzia³ania jastrzêbskiego BT.
W styczniu "S" powsta³a w Ja-
strzêbskiej Agencji Turystycznej.

BT Tarnowskie Góry
23 lutego odby³y siê wybory do

nowo powsta³ej KZ NSZZ "S" w
Przedsiêbiorstwie Informacyjno-
Monta¿owym "KZ". Przewodni-
cz¹cym organizacji zosta³ Ryszard
Kseniuk.

- W tym zak³adzie "S" bêdzie
mia³a du¿o do zrobienia, poniewa¿
warunki pracy przywodz¹ na myœl
wczesny kapitalizm - ocenia prze-
wodnicz¹cy tarnogórskiego BT
Zbyszek Klich. - Oficjalnie w fir-
mie nie ma regulaminu pracy, wy-
nagradzania i œwiadczeñ socjal-
nych. Ludzie nie wiedz¹, na jakich
zasadach s¹ zatrudnieni.

BT Zabrze
14 lutego w Miejskiej Bibliote-

ce Publicznej w Zabrzu powsta³a
Tymczasowa Organizacja Zwi¹z-
kowa NSZZ "Solidarnoœæ", która
do Rejestru Ewidencji Zwi¹zkowej
zosta³a wpisana pod nr 1566. Kie-
ruj¹ ni¹: Aleksandra Cerska,
Krystyna Suchanek i Pawe³ Do-
brzelecki

205 mln z³...
... za tyle Kompania Wêglowa przyjmie ofertê szkockiej grupy Gibson, która

chce kupiæ kopalniê "Silesia" w Czechowicach-Dziedzicach. Je¿eli inwestor do-
trzyma warunków, transakcja ma byæ dokonana do po³owy tego roku. Decyzjê
zarz¹du w tej sprawie musi jeszcze zatwierdziæ rada nadzorcza spó³ki i walne zgro-
madzenie akcjonariuszy, czyli minister gospodarki.

Sprzeda¿ kopalni nast¹pi dopiero wtedy, gdy oferent w ca³oœci za ni¹ zap³aci. Nie
ma wiêc niebezpieczeñstwa, ¿e Gibson Group przejmie zak³ad nie, wywi¹zuj¹c siê
z warunków umowy. Szkoci wp³acili ju¿ 4-milionowe wadium. Jeœli do sprzeda¿y
nie dojdzie z ich winy, to ca³a kwota stanie siê w³asnoœci¹ Kompanii Wêglowej.

Og³oszony jesieni¹ ubieg³ego roku przetarg na maj¹tek "Silesii" to pierwsza w
polskim górnictwie bezpoœrednia sprzeda¿ prywatnemu inwestorowi czynnej ko-
palni wêgla kamiennego. Popiera j¹ tamtejsza "Solidarnoœæ". Zwi¹zki zawodowe
zawar³y ju¿ z inwestorem umowê spo³eczn¹, zgodnie z któr¹ górnicy zachowaj¹
bran¿owe uprawnienia. Jest te¿ szansa na bonus prywatyzacyjny oraz zwiêkszenie
zatrudnienia w kopalni.

- Rz¹d nie chce sam przes¹dzaæ, jak
ma wygl¹daæ system wczeœniejszego
zakoñczenia aktywnoœci zawodowej i
dlatego przedstawimy w marcu Trój-
stronnej Komisji dwie koncepcje zasad
przechodzenia na wczeœniejsze emery-
tury - mówi Jolanta Fedak, minister pra-
cy i polityki spo³ecznej.

Jak t³umaczy, pierwsza propozycja
zak³ada, ¿e nie bêdzie emerytur pomo-
stowych. Jednak osoby urodzone w la-
tach 1949-1968, które przed wejœciem
w ¿ycie reformy emerytalnej rozpoczê-
³y pracê w tzw. szkodliwych warunkach,
bêd¹ mog³y piêæ lat przed osi¹gniêciem
wieku emerytalnego, który wynosi 60
lat dla kobiet i 65 dla mê¿czyzn, opuœciæ
rynek pracy.

Drugi wariant zak³ada przyznawanie
emerytur pomostowych (te¿ w obni¿o-
nym o piêæ lat wieku) niewielkiej grupie
osób wykonuj¹cych prace w szczegól-
nych warunkach lub charakterze. Obec-
nie prawo do wczeœniejszych emerytur
ze wzglêdu pracê w tzw. szkodliwych
warunkach ma od 900 tys. do 1,3 mln
pracowników. Ich liczba mia³aby ulec
zmniejszeniu.

- W pierwszym wariancie z mo¿liwo-
œci wczeœniejszego zakoñczenia aktyw-
noœci zawodowej skorzystaj¹ osoby, któ-
re rozpoczê³y prace w szczególnych
warunkach lub w szczególnym charak-
terze przed wejœciem w ¿ycie reformy
emerytalnej - mówi Jolanta Fedak, mi-
nister pracy.

Jak t³umaczy, bêdzie to system wyga-
saj¹cy, bo przy ustalaniu prawa do wcze-
œniejszej emerytury bêdzie wa¿na data

urodzenia. Skorzystaj¹ z nich tylko oso-
by urodzone po 31 grudnia 1948 r., ale
przed 1 stycznia 1969 r. Jednoczeœnie
osoby, które zapisa³y siê do otwartych
funduszy emerytalnych, nie wiedz¹c, ¿e
w przysz³oœci zyskaj¹ prawo do wcze-
œniejszej emerytury, bêd¹ mog³y z nich
wyst¹piæ. Ich sk³adki trafi¹ do ZUS.

Wed³ug Jolanty Fedak œwiadczenie
emerytalne dla takich osób bêdzie ni¿-
sze ni¿ ze starego systemu. Takie osoby
o piêæ lat krócej bêd¹ odk³adaæ sk³adki
na koncie emerytalnym w ZUS. - A
wysokoœæ emerytury bêdzie zale¿eæ od
wysokoœci sk³adek zgromadzonych na
koncie emerytalnym w ZUS - dodaje Jo-
lanta Fedak.(…)

Druga koncepcja zosta³a nazwana
emeryturami pomostowymi. - Prawo do
œwiadczeñ wyp³acanych przez piêæ lat
zyskaj¹ wy³¹cznie osoby, które wyko-
nuj¹ prace w szczególnych warunkach
lub o szczególnym charakterze - wyja-
œnia Jolanta Fedak. Dodaje, ¿e lista ta-
kich prac zosta³a ju¿ przygotowana przez
ekspertów Medycyny Pracy, a grupa ta
bêdzie mniej liczna ni¿ w przypadku
pierwszej koncepcji. Resort pracy nie wie
jednak jeszcze, ile osób skorzysta z ta-
kich emerytur.

W tej koncepcji najwiêcej w¹tpliwo-
œci budzi przyznanie prawa do emerytur
pomostowych nauczycielom. (…) We-
d³ug minister Jolanty Fedak, gdyby tak
liczna grupa osób mia³a skorzystaæ z
mo¿liwoœci wczeœniejszego zakoñczenia
aktywnoœci zawodowej, to bud¿et Fun-
duszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych mo¿e
tego nie wytrzymaæ. (…)

28 lutego (Chorzów). W naszym
regionie przebywali delegaci
UEFA, którzy oceniali infrastruk-
turê niezbêdn¹ dla prawid³owego
przeprowadzenia Euro 2012. Ba-
dali przygotowanie w zakresie
opieki medycznej, transportu oraz
potencja³ hotelowy i gastrono-
miczny œl¹skich miast. G³ównym
punktem wizyty by³o oczywiœcie
zwiedzanie Stadionu Œlaskiego. -
Ocena przygotowañ infrastruktu-
ry naszego regionu do EURO
2012 wypad³a pozytywnie, co po-
twierdzi³ Philippe Bovy, przewod-
nicz¹cy delegacji. - Dziwiê siê, ¿e
Chorzów nie jest w pierwszej
czwórce miast wytypowanych do
organizacji EURO 2012. Jesteœmy
ju¿ jednak przyzwyczajeni do
tego, ¿e gospodarze mistrzostw
prezentuj¹ na koñcu to co maj¹ naj-
lepszego do pokazania - powie-
dzia³ dzia³acz pi³karski.

***
4 marca (Warszawa). Minister
spraw wewnêtrznych i administra-
cji Grzegorz Schetyna zaleci³ wo-
jewodom rozpoczêcie procedur
uznawania obywatelstwa marco-
wych emigrantów. Kwestia zwro-
tu obywatelstwa polskiego oko³o
kilkunastu tysi¹com emigrantów z
Marca '68 od lat jest przedmiotem
dyskusji publicznych oraz skarg
emigrantów do polskich s¹dów,
przed którymi ubiegaj¹ siê o tzw.
potwierdzenie obywatelstwa pol-
skiego.

***
11 marca (Warszawa). Prawdopo-
dobnie w tym dniu w sejmowej
Komisji Polityki Spo³ecznej i Ro-
dziny odbêdzie siê pierwsze czy-
tanie rz¹dowego projektu ustawy,
która da mo¿liwoœæ skorzystania
z emerytur 60-letnim mê¿czyznom
z 35-letnim sta¿em ubezpieczenio-
wym. Jeœli pos³owie nie zg³osz¹
zasadniczych uwag do ustawy, to
ustawa mog³aby zostaæ uchwalo-
na podczas nastêpnego posiedze-
nia Sejmu w dniach 12-14 marca.
Potem trafi³aby do Senatu (posie-
dzenie zaplanowane na 27-29 mar-
ca), a jeœli senatorowie nie zg³osz¹
poprawek, do podpisu prezyden-
ta.

***
14 marca (Warszawa). Duszpa-
sterstwo Ludzi Pracy Archidiece-
zji Warszawskiej oraz KK NSZZ
"Solidarnoœæ" serdecznie zapra-
szaj¹ do uczestnictwa w Ogólno-
polskiej Drodze Krzy¿owej. W
pi¹tek 14 marca o godz. 17:00 na
Warszawskim ̄ oliborzu odbêdzie
siê szczególna uroczystoœæ - Ogól-
nopolska Droga Krzy¿owa. W tym
roku nabo¿eñstwo bêdzie mia³o
szczególnie uroczysty charakter,
poniewa¿ uczestnicy bêd¹ nieœli
niezwyk³¹ Relikwiê - czêœci Drze-
wa Krzy¿a Œwiêtego, na którym
cierpia³ i umar³ Jezus Chrystus.
Od Grobu S³ugi Bo¿ego Ksiêdza
Jerzego Popie³uszki krzy¿ bêd¹
nieœli: hutnicy, kolejarze, górnicy,
s³u¿ba zdrowia, stra¿acy, energe-
tycy, policjanci, ¿o³nierze, delegaci
z poszczególnych regionów, samo-
rz¹dowcy, parlamentarzyœci, m³o-
dzie¿ i harcerze. Szczegó³owe in-
formacje o nabo¿eñstwie dostêp-
ne s¹ na stronie internetowej
www.solidarnosc.org.pl.

Od 2009 roku emerytury albo

pomostowe, albo wczeœniejsze
(Gazeta Prawna, Bo¿ena Wiktorowska, 29 lutego 2008 r.)

Bronis³awowi Skoczkowi
Przewodnicz¹cemu Komisji Rewizyjnej

Regionalnego Sekretariatu Emerytów i Rencistów

wyrazy najg³êbszego wspó³czucia

z powodu œmierci

SYNA TOMASZA

sk³ada

przewodnicz¹cy Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci”
Piotr Duda

Z g³êbokim ¿alem przyjêliœmy wiadomoœæ

o œmierci

TOMASZA SKOCZKA.

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia dla ca³ej

Rodziny
w imieniu kole¿anek i kolegów

sk³ada przewodnicz¹cy RSEiR NSZZ „S” Czes³aw £êczek

Pragnê przekazaæ wyrazy
najg³êbszego wspó³czucia i ¿alu

Bronis³awowi Skoczkowi,
jego ¯onie i ca³ej Rodzinie

z powodu œmierci

SYNA TOMASZA.

Przewodnicz¹cy Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
NSZZ „Solidarnoœæ”
Kazimierz Grajcarek
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Ka¿dego roku obchody Miê-
dzynarodowego Dnia Kobiet
prowokuj¹ refleksje, zw³asz-
cza wœród samych œwiêtuj¹-
cych, na temat równoupraw-
nienia p³ci.

- Czy Pana zdaniem, kobiety w

NSZZ "S" mog¹ mieæ powody

do tego, by czuæ siê dyskrymi-

nowane przez mê¿czyzn?

Niedawno w naszym Regionie zor-
ganizowaliœmy konferencjê na ten
temat. Jej uczestniczki uzna³y, ¿e nie
ma potrzeby utworzenia Sekcji Ko-
biet w Œl¹sko-D¹browskiej "S", bo
one nie czuj¹ siê dyskryminowane.
Zwykle wszelkie ruchy femini-
styczne powstaj¹, gdy kobiety
czuj¹, ¿e s¹ Ÿle traktowane przez
mê¿czyzn. Nasze panie potwierdzi-
³y, ¿e maj¹ taki sam status, jak ich
zwi¹zkowi koledzy, s¹ partnerami.
W Zarz¹dzie Regionu zatrudnio-
nych jest tyle samo kobiet i mê¿-
czyzn. Nawet by mi nie przysz³o do
g³owy, by kogoœ dyskryminowaæ w
jakikolwiek sposób ze wzglêdu na
p³eæ.
- Dlaczego kobiety maj¹ tak

ma³¹ reprezentacjê w zwi¹zko-

wych w³adzach krajowych i re-

gionalnych?

Na pewno s¹ skromniejsze ni¿ mê¿-
czyŸni. Wol¹ z boku pracowaæ na
rzecz zwi¹zku, ni¿ "pchaæ" siê na
przywódców. My d¹¿ymy do tego,
by staæ na piedestale, a kobiety wol¹
nas wspieraæ. Niemniej dla poten-
cjalnych dzia³aczek zwi¹zkowych
droga jest zawsze otwarta. Ubole-
wam nad tym, ¿e tak ma³o kobiet
jest chêtnych do uczestniczenia w
pracach Zarz¹du Regionu. Ale prze-
cie¿ nie mogê niczego robiæ na si³ê.
Je¿eli kobiety z merytorycznym do-
œwiadczeniem chcia³yby wchodziæ
w sk³ad zwi¹zkowych w³adz regio-
nalnych, to zapewniam, ¿e trakto-
wane by³yby jak równoprawni part-
nerzy. Bardzo sobie ceniê wspó³pra-
cê z paniami. S¹ bardziej skrupu-
latne i odpowiedzialne, ni¿ mê¿-
czyŸni. Tak siê sk³ada, ¿e obecnie
Prezydium ZR pracuje w mêskim
gronie, ale zapewniam, ¿e to przy-

padek. Nie nale¿y siê w tym dopa-
trywaæ przemyœlanych dzia³añ.
- Czy uwa¿a Pan, ¿e pewne na-

turalne cechy kobiet predysty-

nuj¹ je do pracy zwi¹zkowej, a

inne j¹ utrudniaj¹?

Utrudnia j¹ fakt, ¿e kobiety s¹ mat-
kami i ¿onami. Maj¹ ogrom obo-
wi¹zków, którym siê poœwiêcaj¹.
Praca zwi¹zkowa czêsto trwa d³u-
¿ej ni¿ osiem godzin. Dostrzegam
w tym jedyny powód utrudniaj¹cy
kobietom dzia³alnoœæ. Natomiast
pozytywne jest, ¿e jeœli kobieta go-
dzi siê zostaæ dzia³aczem zwi¹zko-
wym, to znaczy, ¿e ona to napraw-
dê czuje. Czasem obserwujê, ¿e
mê¿czyŸni kandyduj¹ na zwi¹zko-
we funkcje, chocia¿ niektórzy nie
s¹ do koñca do nich przekonani.
Kobietom-zwi¹zkowcom nie raz
trzeba wyhamowywaæ energiê. S¹
bardzo przebojowe. Zauwa¿y³em,
¿e szanse powodzenia akcji zwi¹z-
kowych niejednokrotnie wzrastaj¹,
gdy kieruj¹ nimi panie.
- Czy kobietom jest ³atwiej, czy

trudniej zapracowaæ na suk-

ces?

 W naszym zwi¹zku ka¿da meryto-
ryczna, aktywna i przebojowa dzia-
³aczka mo¿e odnieœæ sukces. I pa-
nie rzeczywiœcie je odnosz¹, z cze-
go bardzo siê cieszê. Natomiast ko-
biety musz¹ siê du¿o wiêcej napra-
cowaæ, by odnieœæ sukces zawodo-
wy w swoim zak³adzie pracy. Nie
rozumiem pracodawców, którzy
blokuj¹ awans zawodowy kobiet.
Co mo¿e byæ piêkniejszego od da-
nia szansy kobiecie na po³¹czenie
kariery zawodowej z jej spe³nia-
niem siê w roli matki i ¿ony? Wte-
dy ona potrafi daæ w pracy z siebie
wszystko. Nie wszyscy pracodaw-
cy s¹ w stanie to zrozumieæ i dlate-
go twierdzê, ¿e kobiety zawodowo
s¹ dyskryminowane.
- Dziêkujê za rozmowê.

Z Piotrem Dud¹, przewodnicz¹cym Œl¹sko-
D¹browskiej „Solidarnoœci” rozmawia
Beata Gajdziszewska.

Ceniê kobiety,

dajcie im szansê

Nie czuj¹ siê dyskryminowane
Dzieñ Kobiet to œwiêto obcho-

dzone 8 marca jako wyraz szacun-
ku dla ofiar walki o równoupraw-
nienie kobiet. Œwiêto zosta³o usta-
nowione dla upamiêtnienia strajku
15 tys. pracownic fabryki tekstyl-
nej w Nowym Jorku, które w³aœnie
8 marca 1908 r. domaga³y siê praw
wyborczych i polepszenia warun-
ków pracy. W³aœciciel fabryki, dla
unikniêcia rozg³osu, zamkn¹³ pro-
testuj¹ce kobiety w halach fabrycz-
nych. W wyniku nag³ego po¿aru
zginê³o 129 pracownic.

8 marca 1910 r. na zjeŸdzie Miê-
dzynarodówki Socjalistycznej w

Kopenhadze ustanowiono na ten
dzieñ œwiêtem wszystkich kobiet.
Rok póŸniej obchodzono je po raz
pierwszy. W Polsce œwiêto sta³o siê
szczególnie popularne w okresie
PRL, dlatego wœród wielu Polaków
panuje przekonanie, ¿e jest to œwiê-
to komunistyczne. Przyjê³o siê, ¿e
w tym dniu mê¿czyŸni powinni
wrêczaæ kobietom upominki. W
PRL by³y nimi goŸdziki i rajstopy.

W wielu pañstwach 8 marca or-
ganizowane s¹ manifestacje femi-
nistek domagaj¹cych siê zrówna-
nia statusu kobiet i mê¿czyzn.

Danuta Garbusiñska,
przewodnicz¹ca „S”
w Vattenfall (dawne GZE)
w Gliwicach:

- W mojej komisji liczebnie przewa-
¿aj¹ mê¿czyŸni, którym ja szefujê. Nie
zetknê³am siê ze zjawiskiem dyskrymi-
nacji kobiet. Z mê¿czyznami zdarzaj¹
siê problemy, bo oni czêsto nie rozu-
miej¹ spraw ksiêgowych, luŸno pod-
chodz¹ do tego tematu, a my zdajemy
sobie sprawê, ¿e finanse musz¹ byæ
mocno trzymane. Jesteœmy bardziej

skrupulatne. Fakt, ¿e jestem kobiet¹
równie¿ nie przeszkadza mi w nego-
cjacjach z pracodawc¹. Wiem, ¿e du¿¹
rolê w rozmowach odgrywa moja od-
pornoœæ psychiczna. Moim zdaniem,
niechêæ wielu kobiet do dzia³alnoœci
zwi¹zkowej wynika z ich zachowaw-
czoœci, obaw o miejsca pracy. Zauwa-
¿y³am, ¿e kobiety-zwi¹zkowcy czêsto
boj¹ siê powiedzieæ pracodawcy, co na-
prawdê myœl¹. Pod tym wzglêdem mê¿-
czyŸni s¹ bardziej przebojowi. W natu-
rze kobiet le¿y ugodowoœæ i dlatego
s¹dzê, ¿e do pracy zwi¹zkowej wiêk-
sze predyspozycje maj¹ mê¿czyŸni. Oni
z natury s¹ bojowi, preferuj¹ walkê. I
tak np. dyskusja na temat ewentualne-
go protestu "S" w GZE nie znalaz³a po-
parcia wœród kobiet, natomiast panowie
do protestowania byli chêtni.

Hanna Szotowska,
przewodnicz¹ca „S”
w Szpitalu Powiatowym
w Czeladzi:

- Wspó³czesna kobieta potrafi reali-
zowaæ siê w roli ¿ony i matki, nie rezy-
gnuj¹c z ambicji zawodowych, a w
moim przypadku tak¿e zwi¹zkowych i
spo³ecznych. W mojej komisji, wiêk-
szoœæ stanowi¹ kobiety. W jej zarz¹dzie
jest tylko jeden mê¿czyzna. O jakiej-
kolwiek dyskryminacji nie mo¿e wiêc
byæ mowy. Wiele razy pokaza³yœmy, ¿e
kobiety w dzia³alnoœci zwi¹zkowej s¹
skuteczne i profesjonalne. Potrafi³yœmy
dobrze broniæ interesów naszych cz³on-
ków i ca³ej za³ogi. Niestety, w Zarz¹-
dzie Regionu Œl¹sko-D¹browskiego

Przemyœlenia dotycz¹ przede
wszystkim traktowania kobiet w miej-
scu pracy. Badania Pañstwowej In-
spekcji Pracy potwierdzaj¹ m.in., ¿e na
uzyskanie awansu zawodowego panie
musz¹ pracowaæ d³u¿ej ni¿ mê¿czyŸ-

ni - œrednio o rok i siedem miesiêcy.
Dziœ stawiamy pytanie dzia³aczkom

NSZZ "Solidarnoœæ" - czy kobiety w
naszym zwi¹zku maj¹ powody, by
czuæ siê dyskryminowane przez swo-
ich kolegów? Beata Gajdziszewska

NSZZ "S" panie stanowi¹ mniejszoœæ.
Nie ma te¿ ¿adnej kobiet w Prezydium
ZR. Ale to przecie¿ w przysz³oœci mo¿-
na zmieniæ.

Wanda Stró¿yk,
przewodnicz¹ca „S” spó³ek
grupy Fiat Auto Poland:

- Jestem dowodem na to, ¿e w na-
szym Zwi¹zku kobiety nie s¹ dyskry-
minowane. Czujê, ¿e zwi¹zkowcy darz¹
mnie szacunkiem, a co najwa¿niejsze -
s³uchaj¹ mnie. Mówi¹ o mnie - "Napo-
leon w spódnicy". Wielu mê¿czyzn nie
ukrywa podziwu dla mnie. Pytaj¹, jak
ja sobie radzê z tymi wszystkimi pro-
blemami. Fakt, by³o ogromne zdziwie-
nie, gdy zosta³am przewodnicz¹c¹ "S"
w firmie, w której przede wszystkim za-
trudnieni s¹ mê¿czyŸni. Teraz wszyscy
s¹ przekonani, ¿e w³aœnie tak powinno

byæ. Kobietom zwi¹zkowcom jest trud-
niej prowadziæ aktywn¹ dzia³alnoœæ ze
wzglêdu na rodzinê. Praca zwi¹zkowa
poch³ania bardzo du¿o czasu, równie¿,
gdy wróci siê ju¿ do domu. Gdy zmy-
wam naczynia, obok le¿y otwarty ka-
jecik, w którym zapisany mam plan spo-
tkañ na nastêpny dzieñ. W³aœnie wtedy
obmyœlam ich strategiê. W negocjacjach
z pracodawc¹ radzê sobie doskonale.
Na pocz¹tku mówiono, ¿e w firmie nie
wytrzymam pó³ roku, jeœli nie bêdê cho-
dzi³a œcie¿kami dyrekcji. Swoj¹ funk-
cjê pe³niê ju¿ drug¹ kadencjê i ani raz
na te œcie¿ki nie wesz³am. Jeœli praco-
dawca negocjuje w agresywny sposób,
to wtedy moja postawa jest bardzo po-

dobna. S¹dzê, ¿e zosta³am przez niego
doceniona jako partner w rozmowach.
Przyznajê, ¿e nie mog³abym poœwiêciæ
siê dzia³alnoœci zwi¹zkowej, gdyby nie
pomoc rodziny. Mój m¹¿, równie¿ na-
le¿¹cy do "S" przej¹³ wiêkszoœæ domo-
wych zajêæ. Ale decyzje o moim kan-
dydowaniu na zwi¹zkowe funkcje za-
wsze musieli zaakceptowaæ m¹¿ i sy-
nowie.

Weronika Mielnik,
przewodnicz¹ca „S”
w Zak³adach Tworzyw
Sztucznych IZO-ERG
w Gliwicach:

- Nie czujê dyskryminacji kobiet w
zwi¹zku, ale zauwa¿am, ¿e kobiety
same nie bardzo garn¹ siê do dzia³alno-
œci zwi¹zkowej, a tym bardziej nie chc¹
byæ przywódcami. Inna sprawa, ¿e wie-
le pañ siê do tego nie nadaje. Zwi¹zko-

wiec musi byæ przebojowy, byæ bojow-
nikiem, a w kobiecej naturze le¿y deli-
katnoœæ i ustêpliwoœæ. Nie wiem, dla-
czego tak siê dzieje, ale jest w tym du¿a
wina pañ, ¿e nas jest ma³o we w³adzach
krajowych i regionalnych zwi¹zku. Ale
wyczuwam te¿, ¿e w naszym regionie
mê¿czyŸni niechêtnie g³osuj¹ na kobie-
ty, jakby mniej w nie wierz¹. Mo¿e
wynika to z faktu istnienia górniczego
lobby, którego przedstawiciele uwa¿aj¹,
¿e to w³aœnie oni maj¹ najwiêksze pre-
dyspozycje do tego, by byæ delegatami
na zjazd krajowy. Uwa¿am, ¿e brak
kobiet we w³adzach "S" bardzo obni¿a
poziom naszego Zwi¹zku. Mê¿czyŸni
przewa¿nie rozumiej¹ zwi¹zek jako
walkê o pracowniczy byt. A gdzie jest
cz³owiek? Uwa¿am, ¿e zwi¹zek to rów-
nie¿ szeroka pomoc, której nale¿y
udzielaæ jego cz³onkom. Do mnie przy-
chodz¹ zwi¹zkowcy nawet z problema-
mi rodzinnymi. Generalnie, wœród wie-
lu panów nadal, niestety, pokutuje prze-
konanie: baba do pieluch i do garów, a
nie do w³adzy. Owszem, na forum pu-
blicznym mówi¹ o równouprawnieniu.
Ale prawda jest taka, ¿e zanim kobieta
coœ osi¹gnie, musi siê du¿o wiêcej na-
pracowaæ, ni¿ mê¿czyzna.

Napoleoni w spódnicach
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Sukcesem zwi¹zkowców „So-
lidarnoœci” zakoñczy³ siê
trwaj¹cy od 4 lutego spór
zbiorowy z pracodawc¹ w
spó³ce NITROERG w Krup-
skim M³ynie, produkuj¹cej
materia³y wybuchowe.

Strona zwi¹zkowa domaga³a siê
podwy¿ek wynagrodzeñ dla pra-
cowników fizycznych oraz pra-
cowników umys³owych szczebla
podstawowego, poprawy warun-
ków bhp oraz realizacji regulami-
nu Zak³adowego Funduszu Œwiad-
czeñ Socjalnych za 2007 rok.

Na d³ugo przed rozpoczêciem
sporu zbiorowego zwi¹zkowcy w
pismach bezskutecznie informo-
wali zarz¹d spó³ki o swoich ¿¹da-
niach.

- Od roku mamy nowy zarz¹d -
informuje przewodnicz¹cy "S" w
NITROERG Piotr Nowak - Na
pierwsze negocjacje w ramach spo-
ru zbiorowego jego przedstawicie-
le przyszli zupe³nie nieprzygoto-
wani. Nie wiedzieli, co to jest spór
i jakie mog¹ byæ jego konsekwen-
cje. Po naszych wyjaœnieniach udo-
stêpnili nam dokumenty, które
przeanalizowaliœmy w kontekœcie
naszych ¿¹dañ.

W trakcie trwaj¹cych negocjacji
zarz¹d zaakceptowa³ wszystkie
zwi¹zkowe postulaty.

W pierwszym pó³roczu pracow-
nikom spó³ki wzrosn¹ wynagro-

dzenia o œrednio 100 z³. Je¿eli po-
prawi siê wynik finansowy zak³a-
du, to w drugim pó³roczu za³oga
bêdzie mog³a liczyæ na podwy¿kê
tej samej wysokoœci. Obecnie fir-
ma znajduje siê w trudnej sytuacji
ekonomicznej, dlatego te¿ zwi¹z-
kowcy przystali na sugestie jej kie-
rownictwa, by te podwy¿ki mia³y
charakter premii motywacyjnych.
Zarz¹d zobowi¹za³ siê równie¿ do
zatrudnienia nowych pracowników
produkcyjnych, zainwestowania w
remont urz¹dzeñ, które odci¹¿¹ fi-
zycznie pracowników oraz bie¿¹-
cego monitorowania bezpieczeñ-
stwa pracy w zak³adzie.

- Zdawaliœmy sobie sprawê, ¿e
¿¹dania przekraczaj¹ce mo¿liwoœci
finansowe firmy mog³yby w krót-
kim czasie doprowadziæ do za-
chwiania jej p³ynnoœci finansowej
- wyjaœnia Piotr Nowak - Wiemy,
¿e pracownikom nale¿y siê wiêcej.
Oni s¹ najwiêkszym skarbem NI-
TROERG, ale ich niewysokie za-
robki mog¹ byæ powodem ich
odejœæ z pracy, z czego równie¿
zdaj¹ sobie sprawê przedstawicie-
le zarz¹du. Dlatego obie strony tak
odpowiedzialnie potraktowa³y ne-
gocjacje. Przykro tylko, ¿e na czte-
ry zak³adowe organizacje zwi¹zko-
we tylko "S" wesz³a w spór zbio-
rowy. Wczeœniej daliœmy im mo¿-
liwoœæ przy³¹czenia siê do niego.

Beata Gajdziszewska

Nasila siê konflikt w bêdziñ-
skiej Fabryce Przewodów
Energetycznych.

W lutym w sk³ad rady nadzorczej
Fabryki Przewodów Energetycz-
nych w Bêdzinie powo³any zosta³
by³y prezes spó³ki, któremu zak³a-
dowa "Solidarnoœæ" zarzuca liczne
nieprawid³owoœci w siedmioletnim
zarz¹dzaniu zak³adem.

Ju¿ na pierwszym posiedzeniu z
udzia³em Andrzeja Trojanowicza,
rada odwo³a³a obecnego prezesa
Zbigniewa Przedspe³skiego i po-
wierzy³a obowi¹zki pe³nienia funk-
cji zarz¹dzaj¹cego zak³adem jego
poprzednikowi.

- Podejrzewamy, ¿e te dzia³ania
przygotowywane by³y od d³u¿szego
czasu - mówi przewodnicz¹cy "S"
Henryk Suchaczewski. - Naszym
zdaniem, powrót by³ego prezesa do
firmy ma s³u¿yæ zatuszowaniu po-
pe³nionych przez niego uchybieñ.
Dla niego obecny prezes by³ niewy-
godny, bo wykrywa³ te nieprawid³o-
woœci. Rozwa¿amy mo¿liwoœæ roz-
poczêcia protestu g³odowego.  B.G.

W Olkuszu stanie Pomnik Ofiar Komunizmu. Inicjatorami
budowy s¹ Adam Giera i inni dzia³acze tamtejszej opozycji

solidarnoœciowej z lat 80., przedwojenni harcerze i
przedstawiciele œrodowisk katolickich. Pomnik bêdzie czciæ

wszystkich tych, którzy przeciwstawiaj¹c siê totalitarnej
w³adzy komunistycznej ponieœli za to najwy¿sz¹ ofiarê.

Budowê wspiera Œl¹sko-D¹browska „Solidarnoœæ”.
Inicjatorzy budowy wystapili juz o honorowy patronat do

prezydenta Lecha Kaczyñskiego.

Pomnik, autorstwa Wies³awa Nadymusa, przedstawia kulê
ziemsk¹ opasan¹ kolczastym drutem, wspieran¹ przez 3

sowieckie bagnety. Wokó³ niej znajduj¹ siê cztery postacie,
zwrócone w czterech ró¿nych kierunkach, symbolizuj¹ce

ofiary komunizmu. Jedna z postaci przedstawia
zamordowanego przez SB ks. Jerzego Popie³uszkê.

Pomnik zostanie ods³oniêty w 2010 roku.

- Kiedy rozpoczê³a siê Pani przy-

goda z BHP?

Mia³am piêcioro rodzeñstwa wiêc
nie mog³am liczyæ na pomoc rodzi-
ców i szybko zaczê³am pracê na
w³asny rachunek. Zaraz po matu-
rze zatrudniona zosta³am w Kato-
wickim Przedsiêbiorstwie Robót
In¿ynieryjnych jako pomoc dyspo-
zytora. Po dwóch latach, kierow-
nik bazy zaproponowa³ mi pracê w
dziale BHP. Przedsiêbiorstwo za-
trudnia³o wówczas 6 tys. pracow-
ników i prowadzi³o 700 budów.
- To ogromne wyzwanie dla

m³odej dziewczyny ...

Tak. Po trzech latach wydawa³o mi
siê, ¿e nic nie wiem i chcia³am z³o-
¿yæ wypowiedzenie. Szef nie
przyj¹³ mojej rezygnacji. Po-
wiedzia³ tylko, ¿e jak po piê-
ciu latach powiem, ¿e wszyst-
ko wiem, to nie uwierzy. To
by³ bardzo m¹dry cz³owiek.
Cieszê siê, ¿e nie pozwoli³
mi odejœæ.
 - Co siê zmieni³o w bezpie-

czeñstwie pracy w ci¹gu

ponad 40 lat Pani pracy

zawodowej?

Wszystko. Gdy zaczyna³am
nie by³o jeszcze Kodeksu
pracy. Funkcjonowa³a usta-
wa o bhp, która dopiero w
1974 r. wesz³a do Kp. Spra-
wy zwi¹zane z wypadkami
zmienia³y siê bardzo czêsto,
a pracownicy przed s¹dami
cywilnymi dochodzili od pra-
codawców odszkodowañ.
Wiedzê na tematy zwi¹zane
z bezpieczeñstwem czerpaliœmy z
przepisów technicznych i kursów.
- Najtrudniejsze chwile...

Zawsze prze¿ywa³am wypadki
œmiertelne. Wci¹¿ pamiêtam dzieñ,
w którym na dwóch ró¿nych bu-
dowach zginê³y dwie osoby. W
maju 1980 r., gdy pracowa³am ju¿
w Œl¹skim Zjednoczeniu Budow-

nictwa Miejskiego dosz³o do zbio-
rowego wypadku œmiertelnego,
który by³ siódmym z kolei w tym
zjednoczeniu.
- A najmilsze wspomnienia...

S¹ zwi¹zane ze Œl¹sko-D¹browsk¹
"Solidarnoœci¹" gdzie zosta³am
zatrudniona w 1991 r. Kierowni-
kiem dzia³u BHP by³a wówczas
Bo¿ena Borys-Szopa. Wspólnie
zaczê³yœmy pracê z Komisjami
Zak³adowymi i Spo³ecznymi In-
spektorami Pracy. Moje dotychcza-
sowe doœwiadczenie zawodowe

zdobyte w wielu bran¿ach procen-
towa³o. Zaczê³yœmy organizowaæ
kursy dla SIP-owców. Mile wspo-
minam równie¿ lata 90., gdy po-
wstawa³y uk³ady zbiorowe. Musie-
liœmy wykonaæ ogromn¹ pracê, by
znalaz³y siê w nich zapisy dotycz¹-
ce bezpieczeñstwa. Jestem szczêœli-
wa, ¿e w Zarz¹dzie Regionu pozna-
³am tylu ludzi, którzy sprawami
bezpieczeñstwa zajmuj¹ siê od pod-
staw - cz³onków komisji zak³ado-
wych i spo³ecznych inspektorów

pracy. Dlatego mentalnie nie
¿egnam siê z "S". Agnieszka
Gonera, która przejmie
obowi¹zki inspektora BHP,
mo¿e liczyæ na moj¹ pomoc
i wsparcie. Nie zamykam siê
i nie zmieniam numeru te-
lefonu. W dalszym ci¹gu
bêdê wspó³organizowa³a
kursy dla Spo³ecznych In-
spektorów Pracy.
 - Jak spêdza Pani czas na

emeryturze?

Na emeryturze jestem ju¿
od czterech lat, ale wci¹¿
wiele zak³adów zwraca siê
do mnie z proœb¹ o pomoc.
Muszê jednak przyznaæ, ¿e
coraz czêœciej zdarza mi siê
odmówiæ. A prywatnie spe³-
ni³o siê moje najwiêksze
marzenie. Mam w³asn¹
dzia³kê, która poch³ania
ca³y wolny czas, który uda
mi siê wygospodarowaæ.
-  Dziêkujê za rozmowê.

Z Helen¹ Cioch ,wieloletnim specjalist¹ BHP w Zarz¹dzie Regionu,
rozmawia Agnieszka Konieczny.

Nie ¿egnam siê ze Zwi¹zkiem

Nowym inspektorem ds. BHP
w Zarz¹dzie Regionu zosta³a
Agnieszka Gonera.
W Œl¹sko-D¹brow-
skiej "S" pracuje od
1991 r., najpierw w
Jastrzêbiu Zdroju a
potem w Katowicach.
Od grudnia 2006 r.
obs³uguje Biuro Eko-
nomiczno-Prawne.
Przed kilkoma tygo-
dniami ukoñczy³a Po-
licealne Studium i
zdoby³a zawód tech-
nik bezpieczeñstwa i
higieny pracy oraz
zda³a egzamin pañ-
stwowy uprawniaj¹cy
do jego wykonywa-
nia. Pracê inspektora
BHP w Zarz¹dzie Re-
gionu bêdzie godzi³a z dotych-
czasowymi obowi¹zkami.

- To nowe wyzwanie i do-
œwiadczenie. Wierzê ¿e sobie

poradzê. Ciesz¹ mnie zapew-
nienia pani Heleny Cioch o po-

mocy. To dla mnie wa¿ne,
zw³aszcza na pocz¹tku nowej
pracy zawodowej - mówi
Agnieszka Gonera.

Odpowiedzialne

negocjacje

Helena Cioch w BHP przepracowa³a 42 lata.
Jako specjalista BHP by³a zatrudniona w Kato-
wickim Przedsiêbiorstwie Robót In¿ynieryjnych,
Katowickim Przedsiêbiorstwie Instalacji Sanitar-
nych, Œl¹skim Zjednoczeniu Budownictwa Miej-
skiego, Przedsiêbiorstwie Transportowym przy
Hutach ̄ elaza, Wojewódzkim Przedsiêbiorstwie
Energetyki Cieplnej w Katowicach - jako kierow-
nik dzia³u BHP i Zarz¹dzie Regionu. Jest wyk³a-
dowc¹ na wielu kursach zwi¹zanych z bezpie-
czeñstwem i higien¹ pracy. W lipcu 2004 r. uho-
norowana zosta³a przez Pañstwow¹ Inspekcjê
Pracy presti¿ow¹ nagrod¹ im. Haliny Krahelskiej
za ca³okszta³t pracy zawodowej.

G³odówka

w bêdziñskim

FPE?
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Ponad 5 tys. pracowników
mo¿e straciæ pracê w fabrykach
General Motors w Europie. Re-
dukcje etatów nie omin¹ rów-
nie¿ Polski. Z gliwickiego Opla
ma odejœæ ok. 200 osób, a z Isu-
zu w Tychach - 50.

- Bêd¹ to naturalne odejœcia, a na
miejsce odchodz¹cych pracowników
zak³ad nie przyjmie nowych - mówi

S³awomir Ciebiera przewodnicz¹-
cy "Solidarnoœci" w Oplu w Gliwi-
cach.

Niespokojnie jest jednak m.in. w
Antwerpii, gdzie pracê mo¿e straciæ
1300 osób i w Bochum. Z tej nie-

Huta Buczek i Buczek Automo-
tive - firmy powsta³e na maj¹t-
ku Technologii Buczek - do nie-
dawna normalnie funkcjono-
wa³y odprowadzaj¹c ZUS i po-
datki.

Dla Unii Europejskiej to za ma³o.
Urzêdnicy z Brukseli chc¹ wyegze-
kwowaæ od tych dwóch spó³ek sp³a-
tê zobowi¹zañ ci¹¿¹cych na Techno-
logiach Buczek, które od 2006 r.
znajduj¹ siê w upad³oœci.

Argumenty, ¿e syndyk zgromadzi³
ju¿ wiêkszoœæ œrodków na zaspoko-
jenie wierzycieli i na sp³atê d³ugów
potrzebuje jeszcze kilku tygodni nie
znajduj¹ w Brukseli zrozumienia. W
tej sprawie najwa¿niejszy jest czas.
"Solidarnoœæ" i NSZZ Pracowników
Technologii Buczek z proœb¹ o in-
terwencjê zwróci³y siê do ministra
gospodarki Waldemara Pawlaka.
Kopiê pisma otrzyma³ przewodni-
cz¹cy Komisji Krajowej Janusz
Œniadek oraz przewodnicz¹cy Œl¹-
sko-D¹browskiej "Solidarnoœci"
Piotr Duda.

- D³ug zostanie sp³acony przez
syndyka, gdy¿ znalaz³ siê w masie
upad³oœciowej. Pieni¹dze na sp³atê
wierzycieli pochodz¹ ze sprzeda¿y
Technologii Buczek rosyjskiej firmie
Severstallat - wyjaœnia Tadeusz
Maku³a przewodnicz¹cy zak³ado-
wej "S" i przyznaje, ¿e na zaspoko-
jenie wierzycieli - wœród których
znajduj¹ siê równie¿ byli pracowni-
cy - syndyk potrzebuje jeszcze tro-
chê czasu.

Micha³ Karlik przewodnicz¹cy
"S" w Buczek Automotive podkre-
œla, ¿e je¿eli UE zrealizuje dyrekty-
wê o œci¹gniêciu tego d³ugu to pracê
strac¹ pracownicy obu spó³ek.

Ci¹gn¹cy siê ogon
D³ug publiczno-prawny Technolo-

gii Buczek powsta³ w latach 1997-
2003 r. i wynosi ok. 20 mln z³. Wœród
wierzycieli znajduj¹ siê Urz¹d Mia-
sta i Urz¹d Skarbowy. Jednak naj-
wiêkszym wci¹¿ pozostaje ZUS.

- Przez piêæ lat œwiadomie lub nie-
œwiadomie kolejne zarz¹dy nie od-
prowadza³y sk³adek do ZUS - mówi
Tadeusz Maku³a. I to w³aœnie ZUS-
owi - poprzez w³adze Polskie i
UOKiK - Unia Europejska nakaza³a
wyegzekwowanie zap³aty od Huty
Buczek i Buczek Automotive.

Zobowi¹zania Technologii Bu-
czek wzglêdem Urzêdu Miasta s¹
zwi¹zane ze sprzeda¿¹ terenu, na któ-
rej dawnej znajdowa³a siê ha³da, a
dzisiaj stoi centrum handlowe Ple-
jada. Okaza³o siê, ¿e w chwili sprze-
da¿y zak³ad zbyt nisko wyceni³ ten
teren w i UM naliczy³ odsetki. Na-
tomiast zobowi¹zania do Urzêdu
Skarbowego to odsetki od podatków
od gruntów i nieruchomoœci.

Buczek Automotive
w upad³oœci?

Sytuacj¹ pogarsza fakt, ¿e 13 lu-
tego ustêpuj¹cy zarz¹d Buczek Au-
tomotive skierowa³ do s¹du wnio-

sek o upad³oœæ tej spó³ki. Jednooso-
bowy zarz¹d powo³any zosta³ przez
nowego w³aœciciela, czyli spó³kê
Severstallat.

- Dzia³alnoœæ Buczek Automoti-
ve na rynku motoryzacyjnym leg³a
w gruzach. Kontrakt z Tenneco
Rybnik nie zosta³ przed³u¿ony, a
dzier¿awione maszyny wracaj¹ do
w³aœciciela  - podkreœla Micha³ Kar-
lik.

Od tego czasu pracownicy spó³ki
pozostaj¹ bez pracy, sporadycznie

wykonuj¹c zadania produkcyjne.
Przez nowego w³aœciciela do roz-
ruchu firmy - Silesia Severstallat -
zatrudnieni zostali tylko œlusarze i
grupa remontowa.

Micha³ Karlik podkreœla, ¿e w
Buczek Automotive zatrudnionych
jest 176 pracowników, którzy na ra-
zie maj¹ tylko zapewnienia, ¿e
przejd¹ do Silesia Severstallat na
zasadzie artyku³u 23' Kodeksu pra-
cy.

Zapewnienia to za ma³o
Zwi¹zkowcy obawiaj¹ siê nie tyl-

ko o przysz³oœæ pracowników tej

mieckiej fabryki bêdzie musia³o od-
jeœæ 900 osób.

- Narasta niezadowolenie wœród
zwi¹zkowców. Nie wiemy jak ta spra-
wa siê skoñczy. W ubieg³ym roku
General Motors zanotowa³ straty, po-
dobnie jak BMW - dodaje Ciebiera.

Przewodnicz¹cy "S" podkreœla, ¿e
zwi¹zki zawodowe dzia³aj¹ce w GM
nie pozwol¹ na przymusowe zwol-
nienia.

- Zarz¹d musi zrobiæ wszystko, by
pracownicy chcieli odejœæ i stworzyæ
im atrakcyjne warunki - mówi. - W
Niemczech odprawy przekraczaj¹
nawet 100 tys. euro.

Zdaniem Ciebiery zwolnienia w
europejskich fabrykach GM s¹
pierwszym sygna³em dla zwi¹zkow-
ców w Polsce. - Myœl¹c o przysz³o-
œci ju¿ powinniœmy rozpocz¹æ nego-
cjacje ewentualnych odpraw - doda-
je.

Jest to jednak tylko jedna strona
medalu. Mo¿e pojawiæ siê zagro¿e-
nie, ¿e wysokich pakietów zechc¹
skorzystaæ najbardziej wykwalifiko-
wani pracownicy, a odp³yw doœwiad-
czonej kadry to kolejne zagro¿enie
dla stabilizacji koncernu. Taka sytu-
acja ma ju¿ miejsce w Rüsselsheim.

Agnieszka Konieczny

Technologie Buczek

na rozdro¿u
spó³ki. Niepewny jest równie¿ los
80 osób zatrudnionych w Rembud
II - kolejnej firmie funkcjonuj¹cej
na maj¹tku Technologii Buczek. Na
razie Severstallat przej¹³ tylko od tej
spó³ki maszyny. Zapewnienie o
przejœciu do Severstallat otrzyma³o
natomiast 80 pracowników Techno-
logii Buczek, ale Tadeusz Maku³a,
podkreœla, ¿e wci¹¿ s¹ oni op³acani
przez syndyka.

Zdaniem zwi¹zkowców zapew-
nienia nowego w³aœciciela o przej-

mowaniu pracowników spó³ek to za
ma³o. Propozycje pakietu socjalne-
go przekazane zosta³y Rosjanom,
ale nie zosta³y jeszcze przet³uma-
czone.

- Wszystkie spotkania z inwesto-
rem koñcz¹ siê s³owem: "spakojno".
Jednak ka¿dy kolejny dzieñ odwle-
kaj¹cy podpisanie gwarancji pra-
cowniczych potêguje nasz niepokój
- dodaje Micha³ Karlik. - Trzyma-
my rêkê na pulsie i jesteœmy goto-
wi podj¹æ zdecydowane dzia³ania,
je¿eli podpisanie pakietu bêdzie siê
przed³u¿a³o.

Agnieszka Konieczny

- Ka¿dy dzieñ odwlekaj¹cy podpisanie gwarancji
 pracowniczych potêguje nasz niepokój o przysz³oœæ

pracowników spó³ek zakupionych przez rosyjsk¹ firmê
Severstallat - mówi¹ Micha³ Karlik i Tadeusz Maku³a

Rada Sekcji Krajowej S³u¿by
Zdrowia NSZZ „Solidarnoœæ”
podjê³a uchwa³ê o ponow-
nym przy³¹czeniu Regional-
nej Sekcji S³u¿by Zdrowia Re-
gionu Œl¹sko-D¹browskiego
do struktur krajowych.

RSSZ wyst¹pi³a z szeregów
KRSSZ w 2005 roku. Powodem tej
decyzji by³ brak postêpu w zwi¹z-
kowych rozmowach ogólnokrajo-
wych dotycz¹cych problemów w
s³u¿bie zdrowia.

- Jesteœmy usatysfakcjonowani,
¿e mogliœmy zrealizowaæ uchwa³ê
o ponownym przy³¹czeniu podjêt¹
przez Walne Zebranie Delegatów
RSSZ w 2006 i w 2008 roku - ko-
mentuje przewodnicz¹ca Sekcji
Halina Cierpia³ - Powrót do struk-
tur krajowych upowa¿nia nas do
udzia³u w spotkaniach i negocja-
cjach dotycz¹cych naszej bran¿y.

 Sekcja reprezentowana bêdzie
na WZD KRSSZ NSZZ "S"
PRZEZ  11-u delegatów.

B.G.

W tym miesi¹cu mija kaden-
cja obecnej Rady Nadzorczej
RPWiK w Zawierciu.

Wprawdzie od 24 stycznia nie
jest to ju¿ firma skomercjalizowa-
na, lecz prywatna spó³ka (85 proc.
udzia³ów przej¹³ miejski samo-
rz¹d), to jednak dotychczasowym
cz³onkom rady tak spodoba³o siê
zasiadanie w tym gremium (a mo¿e
raczej otrzymywane z tego tytu³u
pieni¹dze), ¿e w przyspieszonym
tempie postanowiono przeprowa-
dziæ wybory przedstawicieli za³o-
gi. W poœpiechu cz³onkowie Rady
Nadzorczej zapomnieli jednak o
regulaminie wyborów, który sami
przyjêli. A przy okazji zignorowa-
li zwi¹zki zawodowe.

- Nikt nie wyst¹pi³ do nas o
wskazanie cz³onków komisji wy-
borczej, choæ regulamin gwarantu-
je nam w niej dwa miejsca - mówi
Zofia Wódka, przewodnicz¹ca
"Solidarnoœci" RPWiK w Zawier-
ciu. - Natomiast prezes Leszek
W¹cha³a rozda³ wszystkim zwi¹z-
kom zawodowym uchwa³ê o po-
wo³aniu tej komisji. By³ to za³¹cz-
nik do protoko³u z posiedzenia
Rady Nadzorczej. Z tym tylko, ¿e
to rada mia³a siê zebraæ w marcu,
a fragmenty protoko³u kolportowa-
no w lutym.

Wydaje siê, ¿e autor (autorzy?)
uchwa³y Rady Nadzorczej po pro-
stu przepisa³ sk³ad komisji wybor-
czej z poprzednich wyborów nie

pytaj¹c o zdanie co najmniej
dwóch z trzech organizacji zwi¹z-
kowych. W efekcie "powo³ano" do
komisji osobê, która nie mog³a w
niej zasiadaæ, bo od roku nie jest
ju¿ pracownikiem RPWiK.

- Przy powo³ywaniu komisji na-
ruszono chyba wszystkie procedu-
ry - dodaje Zofia Wódka. - Dlate-
go komisja zak³adowa "S" jeszcze
przed posiedzeniem Rady Nadzor-
czej na rêce jej sekretarza z³o¿y³a
protest.

Zwi¹zkowcy zagrozili jednocze-
œnie, ¿e jeœli uchybienia prawne nie
zostan¹ usuniête, to zaskar¿¹
uchwa³ê powo³uj¹c¹ komisjê wy-
borcz¹ do s¹du. A to oznacza, ¿e
ca³¹ procedurê trzeba bêdzie roz-
pocz¹æ od nowa. I to nawet w sy-
tuacji, gdy s¹d wyda postanowie-
nie ju¿ po wyborach.

- Pañstwo prawa opiera siê na
procedurach - podkreœla Zofia
Wódka - A poœpiech wskazany jest
przy ³apaniu pche³, a nie wybiera-
niu Rady Nadzorczej komunalnej
spó³ki.

Jednoczeœnie "Solidarnoœæ"
RPWiK zapowiada jak najszybsze
wyst¹pienie do ministra Skarbu
Pañstwa o przekazanie pracowni-
kom pozosta³ych w jego gestii 15
proc. udzia³ów. Za³oga ma do nich
prawo na podstawie ustawy o ko-
mercjalizacji i prywatyzacji przed-
siêbiorstw.

(zaw)

Kiepska pamiêæ

Zwolnienia

w General Motors

Wrócili do struktur

krajowych



RADZIMY6 Nr 10  (645) • 5 marca 2008 r.

Zarz¹d Regionu Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ”, 40-286 Katowice, ul. Floriana 7; www.solidarnosc-kat.pl; e-mail:region@solidarnosc-kat.pl; tel. centrala: 032 353-84-25; Sekretariat Ogólny
ZR: tel./fax 032 253-78-00; Biuro Przewodnicz¹cego: tel. 032 258-98-56, tel./fax 032 253-73-73; Biuro Ekonomiczno-Prawne: tel. 032 253-75-08, e-mail: prawne@solidarnosc-kat.pl; Biuro ds. Rozwoju
i Szkoleñ Zwi¹zkowych oraz Wspó³pracy Zagranicznej: Biuro Szkoleñ i Zagraniczne, tel./fax 032 253-87-62; e-mail: zagraniczne@solidarnosc-kat.pl; Rozwój Zwi¹zku, tel. 032 353 84 25 wew. 226, e-mail:
organizator@solidarnosc-kat.pl; Biuro ds. Ewidencji Zwi¹zkowej: tel./fax 032 206-85-20, e-mail: ewidencja@solidarnosc-kat.pl;  Biuro ds. Poœrednictwa Pracy i Aktywizacji Zawodowej - Zwi¹zkowe Biuro
Poœrednictwa Pracy: tel./fax 032 206-89-04; Biuro Finansowo-Ksiêgowe: tel./fax 032 253-76-70, Rozliczenie sk³adek Zwi¹zkowych, tel. 032 206-85-77; Biuro Administracyjne: tel. 032 353-84-25 wew. 199/
499; Biuro Ochrony Warunków i Bezpieczeñstwa Pracy (BHP): 032 353-84-25 wew. 107; Regionalna Komisja Rewizyjna: tel./fax 032 253-74-91, e-mail: rewizyjna@solidarnosc-kat.pl;
Biura Terenowe ZR: Bytom, ul. Powstañców Warszawskich 34/4 I piêtro, tel./fax 032 281-71-65, e-mail: bytom@solidarnosc-kat.pl; Gliwice, ul. Zwyciêstwa 3/3p, tel. 032 230-89-30, tel./ fax 032 231-25-27,
e-mail: gliwice@solidarnosc-kat.pl; Jastrzêbie Zdrój, ul. Zielona 16 A, tel./fax 032 473-19-74 i 032 473-23-59, e-mail: jastrzebiezdroj@solidarnosc-kat.pl; Jaworzno, ul. Grunwaldzka 35, tel./fax 032 615-17-11,
e-mail: jaworzno@solidarnosc-kat.pl; Pszczyna, ul. 3 Maja 11, tel./fax 032 210-39-63, e-mail: pszczyna@solidarnosc-kat.pl; Rybnik, ul. Koœcielna 7, tel./fax 032 422-73-25, e-mail: rybnik@solidarnosc-kat.pl;
Sosnowiec, ul. Moœcickiego 14 pok. 301-302, tel. 032 266-47-64, tel./fax 032 363-17-15, e-mail: sosnowiec@solidarnosc-kat.pl; Tarnowskie Góry, ul. Zamkowa 2, tel./fax 032 285-34-68 i 032 285-19-69,
e-mail: tarnowskiegory@solidarnosc-kat.pl; Tychy, ul. Grota Roweckiego 44/03, tel./fax 032 227-56-36, e-mail: tychy@solidarnosc-kat.pl; Zabrze, ul. Wolnoœci 289, tel./fax 032 275-39-02, e-mail:
zabrze@solidarnosc-kat.pl; Zawiercie, ul. 11 Listopada 2a, tel./fax 032 672-37-71, e-mail: zawiercie@solidarnosc-kat.pl;

TYGODNIK ŒL¥SKO-D¥BROWSKI • ISSN 1732-3940 • Wydawca: Zarz¹d Regionu Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ” • Adres redakcji: 40-286 Katowice, ul. Floriana 7, tel. 032-253-72-54
Redaguje zespó³: Beata Gajdziszewska (Redaktor naczelny), Agnieszka Konieczny; Redaktor techniczny: Krzysztof WoŸniak; Sk³ad i ³amanie: Krzysztof WoŸniak • e-mail: tygodnik@solidarnosc-kat.pl
Druk: Agora Poligrafia sp. z o.o., Tychy • Numer zamkniêto: 4 marca 2008 r.

Komunikat dla Komisji

Zak³adowych
Komisje nieposiadaj¹ce numeru Regon i NIP oraz niesk³adaj¹-

ce aktualnej ankiety informacyjnej, analizy sk³adek, nie otrzymaj¹
potwierdzenia rejestracji ZOZ i MOZ. Ponadto przypominamy o
ustawowych terminach sk³adania sprawozdañ w urzêdach skar-
bowych: CIT-8 do 31 marca 2008 r., za³¹czniki do CIT-8 (bilans,
rachunek wyników, informacja dodatkowa, uchwa³a o zatwier-
dzeniu bilansu) nie póŸniej ni¿ do 30 czerwca 2008 roku. PIT-y
rozliczeniowe z tytu³u podatku dochodowego od osób fizycznych
nale¿y z³o¿yæ do 29 lutego 2008 roku.

Termin sk³adania do ZR analizy sk³adek za rok 2007 up³ywa
31 marca 2008 r.

Wiêcej Informacji: Halina Murzyn - pok. 112, tel. 032 353 84
25 wew. 112.)

Zarz¹d Regionu na swojej stronie www.solidarnosc-kat.pl,
udostêpni³ do pobrania druki bilansu, rachunku wyników,
informacji dodatkowej - za³¹czniki do CIT-8 oraz inne (Do-

kumenty do pobrania).
G³ówna Ksiêgowa Zarz¹du Regionu

Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ”

Pan Krzysztof S. z Warszawy prosi

o odpowiedŸ na pytanie, jak¹ karê

ponosi pracownik, który nie prze-

strzega przepisów prawa pracy.

Zgodnie z art. 108 § 1 Kp za nie-
przestrzeganie przez pracownika
ustalonej organizacji i porz¹dku w
procesie pracy, przepisów bezpie-
czeñstwa i higieny pracy, przepisów
przeciwpo¿arowych, a tak¿e przyjê-
tego sposobu potwierdzania przyby-
cia i obecnoœci w pracy, pracodawca
mo¿e stosowaæ:
- karê upomnienia,
- karê nagany.

Za nieprzestrzeganie przez pracow-
nika przepisów bhp lub przepisów
przeciwpo¿arowych, opuszczenie
pracy bez usprawiedliwienia, stawia-
nie siê do pracy w stanie nietrzeŸwo-
œci lub spo¿ywanie alkoholu w cza-
sie pracy - pracodawca mo¿e równie¿
zastosowaæ karê pieniê¿n¹ (art.108 §
2 kp). Kara pieniê¿na za jedno wy-
kroczenie, jak i za ka¿dy dzieñ nie-
usprawiedliwionej nieobecnoœci, nie
mo¿e byæ wy¿sza od jednodniowego
wynagrodzenia pracownika, a ³¹cznie
kary pieniê¿ne nie mog¹ przekroczyæ
dziesi¹tej czêœci wynagrodzenia przy-
padaj¹cego pracownikowi do wyp³a-
ty, po dokonaniu potr¹ceñ, o których
mowa w art. 87 § 1 pkt 1-3 Kp. Wp³y-
wy z kar pieniê¿nych przeznacza siê
na poprawê warunków bezpieczeñ-
stwa i higieny pracy (art. 108 § 4 Kp).

Kara nie mo¿e byæ zastosowana po
up³ywie dwóch tygodni od powziê-
cia wiadomoœci o naruszeniu obo-

Najnowszy raport Komisji
Europejskiej pokaza³, ¿e w
Polsce zatrudnienie nie chro-
ni przed bied¹. Statystki do-
tycz¹ce ubóstwa w UE sta-
wiaj¹ nas w bardzo z³ym
œwietle.

- Na biedê nara¿onych jest 22
proc. dzieci ¿yj¹cych w polskich
rodzinach, gdzie przynajmniej jed-
no z rodziców ma pracê, i to mimo
korzystania ze œwiadczeñ spo³ecz-
nych. To najwy¿szy wskaŸnik w
ca³ej Unii Europejskiej. Zagro¿e-
nie bied¹, mimo posiadania sta³e-
go zatrudnienia, dotyczy 13 proc.
doros³ych Polaków - podkreœla
Komisja Europejska  - Oznacza to,
¿e nawet sta³e zatrudnienie nieko-
niecznie zapewnia dochody powy-
¿ej pu³apu zagro¿enia bied¹

Wed³ug KE pu³ap ubóstwa to 60
proc. przeciêtnego wynagrodzenia
w danym kraju. KE t³umaczy, ¿e
zarobki poni¿ej progu ubóstwa
uniemo¿liwiaj¹ pe³ne uczestnictwo

w ¿yciu spo³ecznym, gospodar-
czym i kulturalnym - st¹d mowa o
tzw. wykluczeniu, które jest pojê-
ciem szerszym ni¿ bieda.

Wœród wszystkich krajów UE w
Polsce najwiêcej dzieci ¿yje w bie-
dzie lub na jej skraju, a co pi¹ty
Polak ¿yje poni¿ej progu ubóstwa.

Najmniej osób ubogich jest w
Holandii i w Czechach. Polska zo-
sta³a sklasyfikowana razem z
Grecj¹, Hiszpani¹, W³ochami,
Litw¹, £otw¹ i Portugali¹ jako kraj,
gdzie zadania dla rz¹du w walce z
bied¹ s¹ najwiêksze. Wszystkie te
kraje charakteryzuje doœæ niski
wskaŸnik biedy wynikaj¹cej z bez-
robocia, natomiast wysoki - w go-
spodarstwach domowych, gdzie co
najmniej jeden z doros³ych pracu-
je. Dlatego kraje te powinny po-
prawiæ dostêp do pracy gwarantu-
j¹cej godziwe wynagrodzenie, a
tak¿e wprowadziæ nowy, skutecz-
niejszy system zapomóg i dodat-
ków. ak

•ród³o PAP

wi¹zków pracowniczych i po up³y-
wie 3 miesiêcy od dopuszczenia siê
tego naruszenia. Kara mo¿e byæ za-
stosowana tylko po uprzednim wy-
s³uchaniu pracownika. Je¿eli z powo-
du nieobecnoœci w zak³adzie pracy
pracownik nie mo¿e byæ wys³ucha-
ny, bieg terminu dwutygodniowego,
o którym wy¿ej mowa, nie rozpoczy-
na siê, a rozpoczêty ulega zawiesze-
niu do dnia stawienia siê pracownika
do pracy (art. 109 Kp).

O zastosowaniu kary pracodawca
zawiadamia pracownika na piœmie
oraz informuje go o prawie zg³osze-
nia sprzeciwu i terminie jego wnie-
sienia.

Je¿eli w piœmie zawiadamiaj¹cym
pracownika o ukaraniu pracodawca
nie poda informacji o prawie zg³osze-
nia sprzeciwu, to nale¿y przyj¹æ, ¿e
jej brak powoduje nierozpoczêcie bie-
gu siedmiodniowego terminu do
wniesienia sprzeciwu, je¿eli wskutek
tego uchybienia pracownik nie sko-
rzysta³ z tego prawa.

Nieodrzucenie sprzeciwu w ci¹gu
14 dni od dnia jego wniesienia jest
równoznaczne z uwzglêdnieniem
sprzeciwu. Pracownik, który wniós³
sprzeciw, mo¿e w ci¹gu 14 dni od dnia
zawiadomienia o odrzuceniu sprze-
ciwu wyst¹piæ do s¹du pracy o uchy-
lenie zastosowanej wobec niego kary.
W razie uwzglêdnienia sprzeciwu
wobec zastosowanej kary pieniê¿nej
lub uchylenia tej kary przez s¹d pra-
cy, pracodawca jest zobowi¹zany
zwróciæ pracownikowi równowartoœæ
kwoty tej kary (art. 112 Kp). Karê

Przyjaciel przy Pracy
Miesiêcznik BHP

 Nieprzestrzeganie przepisów

prawa pracy przez pracownika

uwa¿a siê za nieby³¹, a odpis zawia-
domienia o ukaraniu usuwa siê z akt
osobowych po roku nienagannej pra-
cy.

W marcu zostan¹ zwaloryzo-
wane œwiadczenia dla ponad
9,8 mln osób. Œwiadczenia
wyp³acane przez ZUS
wzrosn¹ o 6,5 proc.

W tym roku zmienia siê sposób
waloryzacji œwiadczeñ emerytal-
no - rentowych. Œrednia emerytu-
ra, która wynosi 1,3 tys. z³, bêdzie
wy¿sza o prawie 85 z³. W ubie-
g³ym roku przywrócono coroczn¹
waloryzacjê œwiadczeñ, to znacz-
ny ¿e podwy¿ki bêd¹ odbywaæ siê,
co roku i wskaŸnik waloryzacji
uwzglêdni nie tylko wzrost p³ac,
ale te¿ 20 proc. realnego wzrostu
p³ac. Niestety, podczas ostatnich
negocjacji w Komisji Trójstronnej
pracodawcy i strona rz¹dowa nie
zgodzili siê na podwy¿szenie
wskaŸnika waloryzacji emerytur i
rent z FUS na 2008 r. o 50 proc.
realnego wzrostu przeciêtnego
wynagrodzenia w 2007 r. w sto-
sunku do 2006 r. W tym roku
œwiadczenia wzrosn¹ wiêc o 6,5
proc.

Po waloryzacji wzrastaj¹ kwo-
ty najni¿szych gwarantowanych
œwiadczeñ:
- emerytura, renta z tytu³u ca³ko-

witej niezdolnoœci do pracy i
renta rodzinna - 636,29 z³

- renta z tytu³u czêœciowej nie-
zdolnoœci do pracy - 489,44 z³

- renta z tytu³u ca³kowitej nie-
zdolnoœci do pracy w zwi¹zku
z wypadkiem lub chorob¹ za-
wodow¹ i renta rodzinna wy-
padkowa - 763,55 z³

- renta z tytu³u czêœciowej nie-
zdolnoœci do pracy w zwi¹zku
z wypadkiem lub chorob¹ za-
wodow¹ - 587,33 z³

Podniesione zostaj¹ równie¿ do-
datki do emerytur i rent:
- dodatek pielêgnacyjny, za taj-

ne nauczanie - 163,15 z³
- dodatek dla sieroty - 306,65 z³
- dodatek kombatancki - 163,15

z³.           Dzia³ Informacji KK

Praca nie chroni

przed bied¹

Gdy Maria Milejska, prze³o¿o-
na pielêgniarek w SPZOZ
Ogrodzieniec i liderka lokal-
nej „Solidarnoœci” wróci³a do
pracy po d³u¿szym zwolnie-
niu lekarskim (mia³a z³aman¹
nogê) okaza³o siê, ¿e nie ma
gdzie pracowaæ.

Pod jej nieobecnoœæ dyrekcja nie
tylko zajê³a jej dotychczasowy po-
kój, ale równie¿ zlikwidowa³a biur-
ko. Tym samym prze³o¿ona pielê-
gniarek praktycznie nie ma mo¿li-
woœci wykonywania swojej pracy.
Trudno wszak oczekiwaæ, ¿e gra-
fiki pracy œredniego personelu bê-
dzie robi³a na parapecie i to jesz-
cze stoj¹c. Bo dla jej krzes³a kie-
rownictwo ogrodzienieckiej przy-
chodni równie¿ znalaz³o inne za-
stosowanie.

- To skandaliczny przyk³ad ³ama-
nia praw zwi¹zkowych i pracow-
niczych - mówi Ma³gorzata Gra-

bowska, przewodnicz¹ca "Solidar-
noœci" Pracowników Ochrony
Zdrowia w Zawierciu. - Dyrekcja
szykanuje aktywnego zwi¹zkowca.

Co wiêcej, na pytanie jak prze-
³o¿ona pielêgniarek ma wykony-
waæ swoje obowi¹zki nie maj¹c
zapewnionych podstawowych do
tego warunków, dyrektor przy-
chodni odpar³, ¿e "nie interesuje go
gdzie ona pracuje". Jak na praco-
dawcê sformu³owanie co najmniej
dziwne.

- Dyrekcja tej placówki tworzy
fataln¹ atmosferê - dodaje Ma³go-

rzata Benc, szefowa Biura Tere-
nowego Œl¹sko-D¹browskiej "S" w
Zawierciu. - Ju¿ wczeœniej Maria
Milejska by³a mobbingowana, a
gdy przeciwstawi³a siê takim prak-
tykom, to nie wahano siê z³amaæ
prawo. Takie postêpowanie praco-
dawcy wymaga stanowczej riposty
ze strony naszego zwi¹zku. Obro-
na praw i godnoœci pracowników
powinna byæ dla nas zawsze prio-
rytetem.

W ogrodzienieckiej przychodni
obrona praw pracowniczych zapo-
wiada siê na d³ug¹ bataliê, która
najprawdopodobniej znajdzie swój
fina³ w s¹dzie.

(zaw)

Znikaj¹ce biurko

Wy¿sze

œwiadczenia

z ZUS
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Damian Jonak - m³odzie¿owy mistrz œwiata w kategorii
juniorœredniej federacji WBC i CZ£ONEK SOLIDARNOŒCI - znów broni
pasa mistrzowskiego. Ju¿ 19 kwietnia w Spodku stoczy kolejny
pojedynek podczas presti¿owej gali bokserskiej. Do katowickiej hali
warto zajrzeæ równie¿ po to, by obejrzeæ kilka innych walk, w tym
pasjonuj¹cy pojedynek Tomasza Adamka z królem nokautów -
O'Neillem Bellem.

Do obejrzenia gali zapraszamy gor¹co wszystkich cz³onków
"Solidarnoœci". Kibicujmy wspólnie naszemu koledze, który zawsze
otwarcie przyznaje siê do cz³onkostwa w "Solidarnoœci" i swych
zwi¹zkowych sympatii. Podczas walki Damian znów - w œwietle
kamer i przy milionach widzów - z dum¹ bêdzie prezentowa³ na
plecach wielkie logo "Solidarnoœci".

Damian Jonak ma na swoim koncie ju¿ 16 wygranych walk (w
tym 11 przez KO) i ani jednej pora¿ki. Przez ekspertów zajmuj¹cych
siê boksem jest uwa¿any za jednego z najlepszych i najbardziej
perspektywicznych polskich piêœciarzy, na którego najwiêksze
sukcesy wci¹¿ jeszcze czekaj¹. Warto zobaczyæ, jak prezentuje siê
na ¿ywo i w jaki sposób promuje "Solidarnoœæ".

Komisje zak³adowe zainteresowane kupieniem biletów na galê
(w cenie 50, 60, 80 i 120 z³) powinny siê skontaktowaæ z
wiceprzewodnicz¹cym Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "S"
Markiem Klementowskim - tel. 0691 955 256. Na stronie
internetowej www.solidarnosc-kat.pl zamieszczony jest gotowy
formularz zamówieñ biletów.

Gor¹co zapraszamy! Niech Damianowi kibicuje Spodek pe³en
kibiców z "Solidarnoœci"!

Zwi¹zkowcy z "Solidarnoœci"
Przedsiêbiorstwa Wodoci¹-
gów i Kanalizacji w Rybniku
byli inicjatorami zbiórki krwi
prowadzonej pod patronatem
kampanii spo³ecznej "Krew-
niacy".

Podczas akcji krew odda³o 60
osób. Uzbierano 29 litrów krwi.

- Zbieraliœmy krew dla chorej na
bia³aczkê siatkarki reprezentacji
Polski Agaty Mróz - mówi Ma-

rek Frelich z "S". - Ona potrzebu-
je czêstych transfuzji, a ma rzadk¹
grupê  B. Potrzebny jest naturalnie
ka¿dy rodzaj krwi, bo nie tylko
Agata na ni¹ czeka.

Marek Frelich dodaje, ¿e wœród
zwi¹zkowców jest wielu honoro-
wych krwiodawców. On sam od 6
grudnia 1991 roku odda³ ju¿ 35 li-
trów daru ¿ycia.                       B.G.

G³oœny od kilku dni projekt
zmian w kodeksie pracy na
pewno nie zostanie poparty
przez „Solidarnoœæ”. Jego
przyjêcie oznacza³oby w prak-
tyce wyrzucenie poza nawias
praw pracowniczych ok. 3 i pó³
miliona osób.

Podstawow¹ zmian¹ propono-
wan¹ przez rz¹d jest wydzielenie
firm zatrudniaj¹cych mniej ni¿ dzie-
siêæ osób oraz osób fizycznych jako
odrêbnej grupy
pracodawców,
którzy nie musz¹
stosowaæ wszyst-
kich przepisów
kodeksu pracy.
W takich firmach
nie obowi¹zywa-
³oby wiêkszoœæ
przepisów ogra-
n i c z a j ¹ c y c h
zwolnienia pra-
cowników. Bê-
dzie w nich mo¿-
na np. rozwi¹zaæ
stosunek pracy z
podw³adnymi w
wieku przedeme-
rytalnym, pod
warunkiem wyp³acenia im odpraw
(maksymalnie bêdzie to 12-mie-
siêczne wynagrodzenie). Ma³e firmy
zostan¹ te¿ zwolnione z obowi¹zku
prowadzenia ewidencji czasu pracy.
Ich pracownicy, w tym równie¿ ko-
biety w ci¹¿y, utrac¹ mo¿liwoœæ
przywrócenia do pracy w przypad-
ku bezprawnego lub nieuzasadnio-
nego zwolnienia. S¹dy bêd¹ ustalaæ
istnienie stosunku pracy tylko wo-
bec tych osób, które siê na to zgodz¹.

Chc¹c zwolniæ pracownika zatrud-
nionego na czas nieokreœlony, sze-
fowie nie bêd¹ ju¿ musieli wystêpo-
waæ o opiniê zwi¹zków zawodo-
wych w tej sprawie. Z projektu no-

welizacji kodeksu pracy wynika tak-
¿e, ¿e pracodawcy nie ponios¹ ¿ad-
nych sankcji, jeœli w stosunku do
zwalnianego podw³adnego zastosuj¹
krótszy okres wypowiedzenia ni¿
przewiduje to kodeks pracy. Nie bêd¹
te¿ musieli pokrywaæ kosztów pod-
ró¿y s³u¿bowej pracownika, nawet
jeœli wynika ona z polecenia prze³o-
¿onego.

- Podobno to pierwsze "dziecko"
pracy komisji "Przyjazne Pañstwo,
kierowanej przez Janusza Paliko-

ta. Jeœli tak, to zamiast piêknego dzi-
dziusia urodzi³ siê okropny potwo-
rek - komentuje szef Œl¹sko-D¹-
browskiej "S" Piotr Duda. - Jeœli te
plany wesz³yby w ¿ycie, to nie by-
³oby ju¿ praktycznie ¿adnej kontroli
nad ma³ymi firmami. Tam ju¿ teraz
nie dzia³aj¹ s³u¿by bhp, rzadko za-
k³adane s¹ zwi¹zki. Powstanie wiêc
de facto czarny rynek pracy. Grozi
to te¿ dzieleniem du¿ych firm na kil-
ka mniejszych, aby unikn¹æ koniecz-
noœci stosowania wszystkich przepi-
sów kodeksu pracy.

Projekt zak³ada, ¿e pracodawca
p³aciæ bêdzie 80 proc. wynagrodze-
nia za pierwsze 14, a nie, jak obec-

 Przeciwko próbom dyskrymi-
nowania pracowników zatrudnio-
nych w ma³ych zak³adach pracy
zaprotestowa³o prezydium Komi-
sji Krajowej NSZZ "Solidarnoœæ".
Zdaniem Zwi¹zku do takiej dys-
kryminacji prowadz¹ zapropono-
wane zmiany w ustawach: o sta¿u
absolwenckiego, kodeksie pracy i
Pañstwowej Inspekcji Pracy,
przedstawione przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Spo³ecznej.

W przyjêtym we wtorek 4 mar-
ca stanowisku prezydium KK
sprzeciwi³o siê próbom dyskrymi-
nacji milionów pracowników, w
tym kobiet w ci¹¿y, tylko dlatego,
¿e pracuj¹ w ma³ych zak³adach
pracy. Zdanem prezydium rz¹do-
we propozycje "zamiast ograni-
czenia biurokracji prowadz¹
przede wszystkim do przedmioto-
wego traktowania pracowników".

Prezydium Komisji Krajowej
NSZZ "Solidarnoœæ" zwróci³o siê
do Rzecznika Praw Obywatel-
skich o zajêcie stanowiska w tej
sprawie. Jednoczeœnie prezydium
domaga siê od rz¹du wycofania siê
z tych planów. "Podpis pod pro-
jektem takich ustaw z³o¿ony przez
Minister Pracy i Polityki Spo³ecz-
nej stawia pod znakiem zapytania
jej kwalifikacje do pe³nienia tej
funkcji i stawia pod znakiem za-
pytania deklaracje wicepremiera
Waldemara Pawlaka - przewod-
nicz¹cego Komisji Trójstronnej do
spraw Spo³eczno-Gospodarczych
- woli rzeczywistego rozwijania
dialogu spo³ecznego" - czytamy w
stanowisku prezydium KK.

Zobacz mistrza

z „Solidarnoœci”

w akcji!

Nie dla kodeksowego

potworka

Zwi¹zkowcy „S” z Rybnika

zbierali krew dla chorej na

bia³aczkê siatkarki Agaty Mróz

Krewniacy Agaty

nie, 33 dni zwolnienia lekarskiego
w danym roku. Po dwóch tygodniach
choroby pracownikowi bêdzie wiêc
przys³ugiwa³ tylko zasi³ek chorobo-
wy wyp³acany z ZUS. - To jedyny
pozytyw rz¹dowych planów, który
na pewno pomo¿e pracodawcom, nie
naruszaj¹c równoczeœnie praw pra-
cowników - uwa¿a Piotr Duda.

Projekt zmian jest ju¿ po uzgod-
nieniach miêdzyresortowych. Czeka
go jednak analiza na forum Komisji
Trójstronnej. Jak mówi szef Œl¹sko-

D¹browskiej "S", nie ma mo¿liwo-
œci, by nasz Zwi¹zek popar³ zmiany.

Wojciech Gumu³ka


