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Pracownicy urzêdów skarbowych rozpoczêli protest. Od 10 marca nosz¹ plakietki
z napisem „Akcja Ostrzegawcza”, rygorystycznie przestrzegaj¹ piêciominutowych
przerw w ka¿dej godzinie pracy i skrupulatnie wype³niaj¹ wszystkie obowi¹zki. Jeœli
ich postulaty p³acowe nie zostan¹ spe³nione, to pod koniec kwietnia urzêdy
skarbowe mog¹ zostaæ sparali¿owane.

Dotychczas Szkoci

nas nie zawiedli
– Podpisaliœmy umowê spo³eczn¹, za-
pewniaj¹c¹ pracownikom nie tylko ci¹-

g³oœæ zatrudnie-
nia, ale równie¿
funkcjonowanie
ponadzak³adowe-
go uk³adu zbioro-
wego pracy, regu-
laminu pracy, fun-
duszu œwiadczeñ
socjalnych i usta-

wy o zwi¹zkach zawodowych. – powie-
dzia³ w wywiadzie dla TŒD Dariusz Du-
dek, przewodnicz¹cy „Solidarnoœci” w
KWK „Silesia”.

Czytaj na stronie 4

Zwi¹zkowiec
gruntownie przebadany

Pracodawca najpierw
przesta³ siê witaæ ze
swoim podw³adnym,
póŸniej zabroni³ mu
zamieniaæ siê z inny-
mi wychowawcami
na dy¿ury pomimo,
¿e pan Zbyszek opie-
kuje siê pó³rocznym
synem. A¿ wreszcie
odsun¹³ go od s³u¿bo-
wych obowi¹zków i
skierowa³ do kliniki

MSWiA w Katowicach na gruntowne
badania okresowe.

Czytaj na stronie 5

WKDS o Parku
– Prawdopodobnie bêdziemy zmuszeni
do ratowania naszego Parku w taki spo-
sób, jak robili to górnicy, kolejarze czy

pielêgniarki. Od kilku lat prosimy o nor-
malnoœæ, o pozwolenie rozwoju, o godn¹
pracê i godne warunki wynagradzania.
Czasu zosta³o niewiele. – mówi dla TŒD
Andrzej Batog, przewodnicz¹cy „S” w
Wojewódzkim Parku Kultury i Wypo-
czynku.

Czytaj na stronie 5



RÓ¯NOœci2 Nr 11 (646) • 12 marca 2008 r.

Krótko Liczba tygodnia... Wieœci
z Biur Terenowych ZR

Napisano

G³êbokie wyrazy wspó³czucia i solidarnoœci

Rodzinie

Œ.P. ANDRZEJA PUKOCZA
sk³ada w imieniu KZ NSZZ „Solidarnoœæ” KWK „Wujek”

Przewodnicz¹cy Andrzej Kêpczyñski

BT Bytom
Osiemnastu bezrobotnych z Bytomia

znalaz³o zatrudnienie dziêki programo-
wi "Wyprowadziæ na prost¹" zrealizo-
wanemu przez dzia³aj¹ce w tym mieœcie
Towarzystwo Pomocy im. œw. Brata Al-
berta. Projekt zosta³ sfinansowany ze
œrodków Europejskiego Funduszu Spo-
³ecznego.

- Dziêki wspó³pracy z Powiatowym
Urzêdem Pracy, Miejskim Oœrodkiem
Pomocy Rodzinie i noclegowni¹ dla
bezdomnych otoczyliœmy opiek¹ osoby
potrzebuj¹ce pomocy - mówi Andrzej
Kurek, kierownik Biura Terenowego
"Solidarnoœci" w Bytomiu i prezes by-
tomskiego Towarzystwa.

W Punktach Aktywizacji Bezrobot-
nych, czyli PAB-ach na bezdomnych i
bezrobotnych czekali akompaniatorzy,
którzy ca³y czas ich wspierali. Uczestni-
cy projektu brali udzia³ w warsztatach
motywacyjnych oraz korzystali z pomo-
cy psychologów, prawników, terapeutów
i doradców zawodowych. - Mogli rów-
nie¿ liczyæ na pomoc w przygotowaniu
dokumentów aplikacyjnych. Szukaj¹c
zatrudnienia korzystali z komputerów i
internetu - dodaje Andrzej Kurek.

BT Katowice
4 marca w siedzibie ZR spotkali siê

przedstawiciele komisji zak³adowych
"Solidarnoœci" z terenu Katowic, a 5
marca z Chorzowa, Mys³owic, Siemia-
nowic Œl¹skich i Œwiêtoch³owic. Spo-
tkania poœwiêcone radom pracowników
i oddelegowaniom prowadzi³a Jadwi-
ga Piechocka z Biura ds. Rozwoju i
Szkoleñ Zwi¹zkowych oraz Wspó³pra-
cy Zagranicznej.

BT Sosnowiec
Pracownicy Centrum Opiekuñczo-

Wychowawczego Pomocy Dziecku i
Rodzinie w Sosnowcu utworzyli Komi-
sjê Zak³adow¹ NSZZ "S". Do Zwi¹zku
zapisa³o siê 30. spoœród 170. zatrudnio-
nych. Wybory zwi¹zkowych w³adz  od-
by³y siê 3 marca.

Przewodnicz¹c¹ Komisji zosta³a Kry-
styna Szota. Komisj¹ Rewizyjn¹ kieru-
je Beata Mosek.

Pe³nomocnikami wyborów byli pra-
cownik ZR Œl¹sko-D¹browskiego Ro-
bert Odyjas i przedstawiciel sosnowiec-
kiego BT Joanna Siñska.

BT Jastrzêbie Zdrój
8 marca odby³y siê wybory do nowo

powsta³ej Komisji Zak³adowej NSZZ
"S" w Przedsiêbiorstwie Specjalistycz-

nych Robót Górniczych w Jastrzêbiu
Zdroju.

Przewodnicz¹cym Komisji zosta³
Gniewko Szymañski.

BT Gliwice
11 marca w gliwickim BT  dy¿uro-

wa³ specjalista ds. ksiêgowoœci, który
udzieli³ przedstawicielom komisji zak³a-
dowych konsultacji z zakresu rozliczeñ
podatkowych i prawid³owego prowa-
dzenia ksiêgowoœci zwi¹zkowej.

BT Zawiercie
Zgodnie z zapowiedziami po podpi-

saniu porozumienia p³acowego w za-
wierciañskim Szpitalu Powiatowym za-
wieszenie w pozosta³ych punktach spo-
ru zbiorowego na poziomie mediacji nie
oznacza³o zaniechania dzia³añ maj¹cych
doprowadziæ do rozwi¹zania problemów
za³ogi. We wtorek 11 marca zwi¹zkow-
cy z "Solidarnoœci" Pracowników
Ochrony Zdrowia spotkali siê z dyrek-
cja szpitala, aby ustaliæ kalendarz prac
nad spornymi sprawami.

Wiêkszoœæ z nich, zwi¹zanych z or-
ganizacj¹ pracy oraz dodatkami dla pra-
cowników (m.in. zatrudnionych na od-
dzia³ach zabiegowych, szczególnie
uci¹¿liwych i intensywnego nadzoru) ma
byæ stopniowo rozwi¹zywana w ramach
tworzonego nowego Regulaminu Wy-
nagradzania. Efekt tych prac ma byæ pod-
sumowany w po³owie wrzeœnia.

- Nowy regulamin powinien byæ do-
kumentem jasnym, dok³adnym i kon-
kretnym, dlatego nie mo¿e byæ "pisany
na kolanie" - mówi Ma³gorzata Gra-
bowska, przewodnicz¹ca "Solidarnoœci"
Pracowników Ochrony Zdrowia w Za-
wierciu. -  Lepiej poœwiêciæ nieco wiê-
cej czasu na jego przygotowanie, ni¿ póŸ-
niej toczyæ boje o zmiany niedok³adnych
zapisów.

Równie¿ we wrzeœniu zaplanowano
spotkanie w sprawie przywrócenia salo-
wych do struktur szpitala. W tym wy-
padku termin wymusi³a up³ywaj¹ca je-
sieni¹ umowa ze spó³k¹, która obecnie
utrzymuje czystoœæ w szpitalu.

Ustalenie jesiennych terminów nego-
cjacji w szpitalu nie oznacza, ¿e zwi¹z-
kowcy z zawierciañskiej "S" Pracowni-
ków Ochrony Zdrowia bêd¹ narzekaæ
na brak zajêæ. Niebawem powinny bo-
wiem rozpocz¹æ siê rozmowy o wzro-
œcie wynagrodzeñ w zawierciañskim Za-
k³adzie Lecznictwa Ambulatoryjnego, a
jednoczeœnie ca³y czas tli siê konflikt p³a-
cowy w siewierskim Szpitalu Chorób
P³uc.                                         (zaw)

Wyrazy najg³êbszego wspó³czucia

z powodu œmierci

SIOSTRY
Kole¿ance

Janinie Suwale

sk³adaj¹

przyjaciele z Zarz¹du Regionu Œl¹sko-D¹browskiego
NSZZ „Solidarnoœæ”

Zachowania pracodawców, zmie-
rzaj¹ce do dyskryminowania pracow-
nika w zwi¹zku z ci¹¿¹ lub macie-
rzyñstwem, bêd¹ naruszaæ ustawê o
równym traktowaniu.

Dyskryminowanie bezpoœrednie i
poœrednie, molestowanie, zachêcanie
innej osoby do naruszenia prawa do
równego traktowania lub nakazanie
jej naruszenie tego prawa - to tylko
niektóre z zakazanych przes³anek
dyskryminacyjnych, które zosta³y
wyszczególnione w projekcie ustawy
o równym traktowaniu. Projekt ten,
przygotowany w Ministerstwie Pra-
cy i Polityki Spo³ecznej, zosta³ w³a-
œnie przes³any do konsultacji miêdzy-
resortowych i spo³ecznych. Jego re-
gulacje maj¹ zacz¹æ obowi¹zywaæ od
15 sierpnia 2008 r.

Projekt wprowadza zasadê równe-
go traktowania w zakresie œwiadcze-

nia i dostêpu do us³ug i towarów, bez
wzglêdu na p³eæ, rasê oraz pochodze-
nie etniczne. Zgodnie z nim, osoba,
której prawo do równego traktowa-
nia zosta³o naruszone, bêdzie mog³a
¿¹daæ (na drodze cywilnej) nie tylko
zaniechania takich dzia³añ i usuniê-
cia ich skutków, ale tak¿e odszkodo-
wania lub zadoœæuczynienia. Jego wy-
sokoœæ nie bêdzie mog³a byæ ni¿sza
ni¿ minimalne wynagrodzenie (obec-
nie 1126 z³). Ponadto ka¿dy, kto bê-
dzie naruszaæ zasadê równego trak-
towania, mo¿e zostaæ ukarany
grzywn¹ w wysokoœci 3 tys. z³.

Osoba, która poczuje siê dyskrymi-
nowana, bêdzie jedynie wskazywaæ
fakt naruszenia zasady równego trak-
towania. To na oskar¿onym bêdzie
spoczywaæ obowi¹zek udowodnienia
przed s¹dem, ¿e jego dzia³anie nie
by³o dyskryminacj¹.

130 tys...
... tylko tyle osób urodzonych w latach 1949-1968 mog¹ obj¹æ emerytury

pomostowe. PóŸniej te œwiadczenia wygasn¹.
Z przygotowanego w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej dokumen-

tu "Solidarnoœæ pokoleñ. Dzia³ania dla zwiêkszenia aktywnoœci zawodowej
osób w wieku 50+" wynika, ¿e za³o¿enia do ustawy o emeryturach pomosto-
wych w kwietniu maj¹ trafiæ do konsultacji spo³ecznych i miêdzyresorto-
wych. Gotowy projekt ustawy rz¹d ma zaakceptowaæ w czerwcu. Z doku-
mentu wynika, ¿e obecnie liczba osób objêtych przepisami o wczeœniejszych
emeryturach wynosi ponad 1 milion. Zgodnie z planami uprawnienia zacho-
wa zaledwie 130 tys. osób. Ministerstwo chcia³oby ograniczyæ prawo do
emerytur pomostowych do osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., a przed 1
stycznia 1969 r., które co najmniej 15 lat przepracowa³y w szczególnych wa-
runkach lub szczególnym charakterze oraz pracowa³y w takich warunkach
przed 1 stycznia 1999 r. W przypadku kobiet wczeœniejsza emerytura przy-
s³ugiwa³aby po ukoñczeniu co najmniej 55 lat, mê¿czyzn - 60 lat. Emerytury
pomostowe bêd¹ wyp³acane z utworzonego w tym celu Funduszu Emerytur
Pomostowych. Przychody FEP pochodziæ bêd¹ m.in. z obowi¹zkowych do-
datkowych sk³adek od pracodawców zatrudniaj¹cych osoby uprawnione do
emerytur pomostowych oraz dotacji bud¿etowych. Wysokoœæ tej sk³adki
wynosi³aby 3 proc. podstawy wymiaru sk³adek na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe. Z kolei wysokoœæ emerytury pomostowej zale¿eæ bêdzie od kwoty
zgromadzonej na koncie w ZUS. Planowane istotne ograniczenie liczby osób
otrzymuj¹cych pomostówki bêdzie siê wi¹za³o tak¿e z ograniczeniem liczby
zawodów uprawnionych do tego rodzaju œwiadczeñ. Z nieoficjalnych infor-
macji wynika, ¿e obecna lista zostanie zmniejszona do 37 profesji, czyli zo-
stanie skrócona o ponad 100 stanowisk pracy.

Wczeœniej minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanta Fedak informowa-
³a, ¿e resort rozwa¿a dwa warianty emerytur pomostowych: pierwszy przewi-
duje szerszy zakres beneficjentów, ale ni¿sze œwiadczenia, w drugim upraw-
nionych by³oby mniej osób, ale dostawa³yby wy¿sze œwiadczenia. Wybór
zale¿a³by od poparcia partnerów z Komisji Trójstronnej.

Firmy dyskryminuj¹ce

pracowników zap³ac¹ 3 tys. z³
(Gazeta Prawna, Izabela Rakowska-Boroñ, 6 marca 2008 r.)

6 marca (Warszawa). W wieku
85 lat zmar³ Gustaw Holoubek.
Wybitny aktor i re¿yser zas³yn¹³
m.in. jako odtwórca roli Gusta-
wa-Konrada w "Dziadach" Ada-

ma Mickie-
wicza, któ-
rych zdjêcie z
afisza sta³o
siê impulsem
dla studenc-
kich prote-
stów w mar-

cu 1968 roku. Od 1976 do 1982
r. Gustaw Holoubek by³ pos³em,
z mandatu zrezygnowa³ po wpro-
wadzeniu stanu wojennego. W
latach 1989-1991 by³ senatorem
I kadencji wybranym z ramienia
Komitetu Obywatelskiego "Soli-
darnoœæ" przy Lechu Wa³êsie.

***
6 marca (Warszawa). Prezydent
Lech Kaczyñski odznaczy³
uczestników Marca'68. Wœród
odznaczonych znaleŸli siê m.in.
Józef Dajczgewand, Irena La-
sota i Jadwiga Dziêgiel. - To by³
ruch na rzecz prawdy i wolnoœci.
Nie formu³owano programu zmia-
ny systemu, ale formu³owano pro-
gram demokratycznych przemian
- mówi³ Lech Kaczyñski. Prezy-
dent w swym wyst¹pieniu wspo-
mina³ kilkakrotnie o zas³ugach
Adama Michnika, który na uro-
czystoœæ nie zosta³ zaproszony.

***
10 marca (Polska). Rozpoczê³o
siê referendum w Poczcie Pol-
skiej, podczas którego pracowni-
cy deklaruj¹, czy s¹ gotowi przy-
st¹piæ do strajku. Pocztowcy do-
magaj¹ siê 700 z³ podwy¿ki, tym-
czasem kierownictwo firmy pro-
ponuje im zaledwie 200 z³. G³o-
sowanie potrwa do 21 marca.
Dwa dni póŸniej bêd¹ znane jego
wyniki. Do strajku mo¿e dojœæ
jeszcze w koñcu marca.

***
10 marca (Warszawa). Katarzy-
na Hall, minister edukacji naro-
dowej, podpisa³a tzw. rozporz¹-
dzenie p³acowe. Zgodnie z nim
minimalne stawki wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli sta¿y-
stów i kontraktowych maj¹ wzro-
sn¹æ o 200 z³, a dyplomowanych
o 185 z³. Przeciwko temu prote-
stuj¹ "Solidarnoœæ" i inne oœwia-
towe zwi¹zki zawodowe. Ich zda-
niem rozporz¹dzenie nie jest jesz-
cze uzgodnione.

***
10 marca  (Katowice). W wieku

75 lat zmar³
Jerzy Wój-
cik - wielo-
letni dyrektor
artystyczny
Zespo³u Pie-
œni i Tañca
"Œl¹sk", ce-

niony artysta baletu, choreograf,
pedagog i folklorysta.

***
11 marca (Warszawa). W Sejmie
odby³o siê pierwsze czytanie czte-
rech projektów nowelizacji usta-
wy o systemie oœwiaty. Pos³owie
chc¹ m in. zniesienia obowi¹zku
noszenia jednolitych strojów w
szko³ach podstawowych, gimna-
zjach, a tak¿e dla doros³ych.
Zgodnie z projektem dyrektor
szko³y bêdzie móg³ wprowadziæ
tzw. mundurki, ale po uzyskaniu
pozytywnej opinii rady rodziców
i rady pedagogicznej.

Z ca³ego serca dziêkujê
Kole¿ankom i Kolegom z NSZZ „Solidarnoœæ”
za okazane wsparcie duchowe i materialne

w chorobie mojego zmar³ego

Syna Tomasza.
Bronis³aw Skoczek

przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej
Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów

NSZZ „Solidarnoœæ”



Zwróæ uwagê 3Nr 11  (646) • 12 marca 2008 r.

Zwi¹zkowcy z dzia³aj¹cej w
s¹dach „Solidarnoœci” doma-
gaj¹ siê podwy¿ek dla pra-
cowników administracji.

W liœcie przes³anym do premie-
ra Donalda Tuska i ministra spra-
wiedliwoœci Zbigniewa Æwi¹kal-
skiego zwi¹zkowcy z czterech œl¹-
skich s¹dów apeluj¹ o podjêcie
dzia³añ, które doprowadzi³yby w
przeci¹gu roku do osi¹gniêcia
przez przeciêtne wynagrodzenie w
s¹downiczej administracji pozio-
mu co najmniej œredniej krajowej.
Chc¹ te¿ opracowania "jasnej i czy-
telnej œcie¿ki zawodowej w s¹dow-
nictwie" Zwi¹zkowcy apeluj¹ rów-
nie¿ do premiera o "zainicjowanie
korzystnych zmian w zakresie
kszta³towania systemu wynagro-
dzeñ pracowników s¹dów po-
wszechnych".

Jak mówi Edyta Ody-
jas, przewodnicz¹ca
"Solidarnoœci" w kato-
wickim S¹dzie Rejono-
wym, p³ace urzêdników
s¹dowych wynosz¹ tam
od 1700 do 2500 brut-
to. W innych s¹dach s¹
nawet o kilkaset z³otych
ni¿sze. Jeszcze mniej
zarabiaj¹ pracownicy
obs³ugi, niemaj¹cy sta-
tusu urzêdników. - W
ca³ym kraju pracowników admini-
stracji s¹dowej jest ponad 30 tys. -
mówi Edyta Odyjas. - Niestety, ta
grupa zawodowa jest wyj¹tkowo
s³abo zorganizowana. Niektórzy
wci¹¿ nie wiedz¹, ¿e mog¹ zak³a-
daæ zwi¹zki zawodowe. Inni nie

wierz¹ w szanse na lepsze zarob-
ki.

Zwi¹zkowcy z czterech œl¹skich
s¹dów chc¹  to zmieniæ. Ju¿ wkrót-
ce stworz¹ wspóln¹ Miêdzyzak³a-
dow¹ Komisjê Koordynacyjn¹.
Dziêki tej reprezentacji bêd¹ mo-
gli negocjowaæ korzystne warunki
pracy i p³acy dla ca³ej bran¿y.

Autorzy listu do premiera Tuska
i ministra Æwi¹kalskiego apeluj¹ o
urealnienie p³ac w s¹downictwie,
które s¹ na poziomie podobnym do
tego sprzed 7 lat.  Ich zdaniem,
obecny sposób wynagradzania
uniemo¿liwi reformê s¹downictwa.

Zwi¹zkowcy walcz¹ o podwy¿ki...

Je¿eli nie teraz, to kiedy? Pra-
cownicy urzêdów skarbo-
wych rozpoczêli protest. Od
10 marca nosz¹ plakietki z na-
pisem „Akcja Ostrzegaw-
cza”, rygorystycznie prze-
strzegaj¹ piêciominutowych
przerw w ka¿dej godzinie pra-
cy i skrupulatnie wype³niaj¹
wszystkie obowi¹zki.

Bezpoœredni¹ przyczyn¹ rozpo-
czêcia akcji ostrzegawczej jest ob-
ni¿enie œrodków na zmiany zasad
wynagradzania w s³u¿bie cywilnej
o 60 mln z³. - Domagamy siê na-
tychmiastowej wyp³aty pracowni-
kom cywilnym przeniesionym do
S³u¿by Celnej zaleg³oœci p³acowej
za 2005 r - informuje Tatiana Paw-
lik z "Solidarnoœci" jaworznickie-
go Urzêdu Skarbowego.

Je¿eli postulaty skarbowców nie
zostan¹ spe³nione akcja protesta-
cyjne bêdzie mia³a bardziej drama-
tyczny przebieg.

- Poinformujemy pracowników
o mo¿liwoœci podjêcia w dniach

28-30 kwietnia innych, zgodnych
z prawem dzia³añ, w szczególno-
œci korzystania z urlopów na ¿¹da-
nie i honorowego oddawania krwi
- zapowiada Tatiana Pawlik.

Zwi¹zkowcy podkreœlaj¹, ¿e
kwestie p³acowe - to tylko impuls
do rozpoczêcia protestu, gdy¿ "w
aparacie skarbowym nagromadzi-
³o siê ju¿ tak du¿o nieprawid³owo-
œci, ¿e ich dalsze tolerowanie przy-
niesie szkodê pañstwu i obywate-
lom".

Pracownicy skarbówki doma-
gaj¹ siê m.in. zmniejszenia obci¹-
¿eñ podatkowych, uproszczenia
niespójnych i niestabilnych prze-
pisów oraz zorganizowania nadzo-
ru nad s³u¿bami podatkowymi w
sposób wykluczaj¹cy polityczne
obsadzanie urzêdów. Protestem
chc¹ zwróciæ uwagê na Ÿle wyna-
gradzanych pracowników, którzy
coraz czêœciej odchodz¹ do biur
podatkowych oraz na brak wystar-
czaj¹cych œrodków na prawid³owe
funkcjonowanie urzêdów.

ak

Ponad 300 zwi¹zkowców z
ca³ej Polski protestowa³o 5
marca przed Kancelari¹ Pre-
zesa Rady Ministrów przeciw-
ko z³ym warunkom pracy pra-
cowników zatrudnianych do
ochrony instytucji publicz-
nych.

- Tym protestem chcemy zwró-
ciæ uwagê rz¹dz¹cych, ¿e publicz-
ne instytucje korzystaj¹c z us³ug
firm ochrony przyczyniaj¹ siê do
obni¿enia standardów bezpieczeñ-
stwa i ³amania praw pracowników
- mówi³a podczas pikiety Paula
Brzeziñska, która od dwóch lat
pomaga pracownikom ochrony or-
ganizowaæ siê w NSZZ "Solidar-
noœæ".

Protestuj¹cy pracownicy przeka-
zali Micha³owi Boniemu petycjê,
w której domagaj¹ siê m.in. popra-
wy warunków pracy, przestrzega-
nia konstytucyjnego prawa do
zrzeszania siê, zmian w ustawie o
ochronie osób i mienia oraz w pra-
wie o ruchu drogowym. Zwi¹z-
kowcy postuluj¹ równie¿ zmiany
w ustawie o zamówieniach pu-

blicznych uzale¿niaj¹cych mo¿li-
woœæ brania udzia³u w publicznych

przetargach od przestrzegania praw
pracowniczych. Pracownicy ocze-
kuj¹ równie¿, ¿e urzêdy publiczne
bêd¹ szczególnie piêtnowa³y przy-

Pracownicy sieci Carrefour w
referendum zdecyduj¹, czy
zgadzaj¹ siê na propozycje
centrali przedstawione 10
marca podczas negocjacji
p³acowych. Wszystkie g³osy
przekazane zostan¹ praco-
dawcy w kwietniu.

Propozycje dyrekcji dotycz¹
zwiêkszenia rabatów na Kartê Ro-
dzinka i premii, dodatkowego urlo-

Propozycje dyrekcji
Carrefour:
Rabat Karty Rodzinka:
- 10 proc. - dla pracowników,

którzy przepracowali 5 - 10
lat (wczeœniej 5 proc.),

- 15 proc. - dla pracowników,
o sta¿u powy¿ej 10 lat.

Urlopy dodatkowe:
- 3 dni - dla pracowników o

sta¿u 5 - 10 lat,
- 5 dni - dla pracowników o

sta¿u powy¿ej 10 lat.
Dodatkowe bony:
- 200 - 250 z³ dwa razy w roku

dla wszystkich pracowników
Premie:
- 400 z³ w ci¹gu roku - dla pra-

cowników o sta¿u od 3 do 5
lat,

- 600 z³ w ci¹gu roku - dla pra-
cowników o sta¿u od 5 do 10
lat,

- 800 z³ w ci¹gu roku - dla pra-
cowników o sta¿u powy¿ej
10 lat.

Grozi natomiast parali¿em wymia-
ru sprawiedliwoœci. "Dopóki nie
ulegnie zmianie (…), dopóty do-
tychczasowe miejsca pracy coraz
czêœciej bêd¹ opuszczaæ doœwiad-
czeni i wyszkoleni pracownicy re-
sortu, z powodzeniem znajduj¹c
pracê u innego pracodawcy, który
odpowiednio doceni ich zaanga¿o-
wanie oraz wiedzê" - przestrzegaj¹
zwi¹zkowcy. Podkreœlaj¹ te¿, ¿e
obecne p³ace "nie wystarczaj¹ na
zaspokojenie zupe³nie podstawo-
wych potrzeb bytowych i socjal-
nych pracowników i ich rodzin, nie
wspominaj¹c ju¿ o takich kwe-
stiach, jak chocia¿by motywacja do
pracy oraz presti¿ zajmowanych
stanowisk w administracji pañ-
stwowej". Zwi¹zkowcy domagaj¹
siê zmian z uwzglêdnieniem wy-
nagrodzeñ, sta¿u pracy, wieku, wy-
kszta³cenia oraz innych osi¹gniêæ
zawodowych pracowników. Ocze-
kuj¹ te¿ modyfikacji systemu
awansów w administracji.

Zwi¹zkowcy przypomi-
naj¹, ¿e administracja s¹-
dowa nie mo¿e strajko-
waæ. - S¹ jednak inne for-
my protestu, do których
mo¿e dojœæ, jeœli nie bê-
dzie realnych podwy¿ek w
naszym sektorze, np.
strajk w³oski. Wa¿ne jest,
by nasze kole¿anki i kole-

dzy z innych sadów zrozumieli, ¿e
tylko dzia³aj¹c razem mo¿emy sku-
tecznie walczyæ o nasze interesy -
uwa¿a Edyta Odyjas.

Wojciech Gumu³ka

... w s¹dach

... w skarbówce

Tylko zorganizowanie siê pracowników
s¹dów w zwi¹zki zawodowe mo¿e

znacz¹co poprawiæ ich warunki pracy
- uwa¿a Edyta Odyjas

... i w ochronie.

... w handlu

Pracownicy ochrony s¹ jedn¹ z najgorzej wynagradzanych
i traktowanych grup zawodowych. Co gorsza, wiele instytucji
publicznych korzystaj¹cych z ich pracy toleruje ³amanie tam

praw pracowniczych

"Solidarnoœæ" Tesco wyst¹pi-
³a o 30 proc. podwy¿ki dla ka¿-
dego pracownika (œrednio 300
z³ netto).

- Otrzymaliœmy ju¿ 11,5 proc.
podwy¿ki, przede wszystkim
dla pracowników kas i pracow-
ników pracuj¹cych w nocy.
Uznaliœmy jednak, ¿e to jest nie-
wystarczaj¹ce. Dlatego doma-
gamy, by podwy¿ki objê³y
wszystkich zatrudnionych.
Uwa¿amy, ¿e pracownicy TE-
SCO zas³uguj¹ na wy¿sze p³ace
- argumentuje Katarzyna Sa-
wicka, przewodnicz¹ca "S" w
Tesco."Solidarnoœæ" reprezen-
tuje 2 tys. pracowników z po-
nad 30 sklepów Tesco w ca³ej
Polsce.

pu, bonów towarowych dla wszyst-
kich pracowników oraz 4 proc.
podwy¿ek od 1 marca.

Krzysztof Czaja, przewodni-
cz¹cy "Solidarnoœci" w Carrefour
w Katowicach podkreœla, ¿e zwi¹z-
ki domaga³y siê wprowadzenia do-
datku sta¿owego i od tego postu-
latu nie odst¹pi¹.

- Rozwi¹zania pracodawcy s¹
korzystne, ale mo¿na jest trakto-
waæ jako tymczasowe, obowi¹zu-
j¹ce w tym roku - mówi Krzysztof
Czaja.

Zwi¹zkowcy zapowiadaj¹, ¿e w
drugiej po³owie roku przeka¿¹ cen-
trali swoje propozycje dotycz¹ce
dodatku sta¿owego na 2009 r.   ak

padki naruszania praw pracowni-
ków w firmach ochrony wspó³pra-

cuj¹cych z instytucjami utrzymy-
wanymi z podatków.

Dzia³ Informacji KK
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- Jakie gwarancje pracownicze wy-

walczyliœcie?

Podpisaliœmy umowê spo³eczn¹, za-
pewniaj¹c¹ pracownikom nie tylko ci¹-
g³oœæ zatrudnienia, ale równie¿ funkcjo-
nowanie ponadzak³adowego uk³adu
zbiorowego pracy, regulaminu pracy,
funduszu œwiadczeñ socjalnych i usta-
wy o zwi¹zkach zawodowych. Szkoci
gwarantuj¹ tak¿e wielkoœæ wydobycia
i pakiety prywatyzacyjne. Zgodzili siê
równie¿ na zapis, ¿e œrednie wynagro-
dzenie w "Silesii" nie mo¿e byæ ni¿sze
od œredniej w górnictwie. Gibson Gro-
up zobowi¹za³ siê tak¿e do
utworzenia oko³o 1500 no-
wych miejsc pracy. Pierwszeñ-
stwo w zatrudnieniu bêd¹ mie-
li cz³onkowie rodzin pracow-
ników kopalni. Wszyscy za-
trudnieni maj¹ otrzymywaæ
bony prywatyzacyjne w wys.
1 tys. z³. za ka¿dy rok pracy w
"Silesii". Zapisy umowy do-
tycz¹ równie¿ nowych inwe-
stycji w kopalni, do których zo-
bowi¹za³a siê Gibson Group.
- Zapisy faktycznmie impo-

nuj¹ce. Jak bêdziecie kon-

trolowaæ ich realizacjê?

Jeden z zapisów tego doku-
mentu zobowi¹zuje strony do
wzajemnego kontrolowania siê z podej-
mowanych przedsiêwziêæ m.in. restruk-
turyzacyjnych. Jego treœæ obliguje pra-
codawcê i stronê spo³eczn¹ do cyklicz-
nych spotkañ, podczas których omawia-
ne bêd¹ problemy firmy.

- Jak za³oga odbiera transakcjê?

Górnicy ciesz¹ siê, ¿e nadal maj¹ miej-
sca pracy. Uchwa³¹ zarz¹du Kompanii
Wêglowej jeszcze w tym roku mia³o
siê rozpocz¹æ zalewanie zak³adu. Kom-
panii nie by³o staæ na inwestycje rzêdu
500 mln z³, które s¹ niezbêdne na uru-
chomienie nowych pok³adów. Bêdzie
mo¿na z nich fedrowaæ wêgiel jeszcze
przez kilkadziesi¹t lat, bo "Silesia" gro-
madzi ok. 500 mln ton tego surowca.
- "Silesia" ma szanse byæ pierwsz¹

sprzedan¹ kopalni¹ w historii pol-

skiego górnictwa...

I dlatego jest w nas sporo niepewnoœci.
Je¿eli któraœ kopalnia pójdzie t¹ sam¹
drog¹, to z pewnoœci¹ bêdzie jej ju¿
³atwiej. My mo¿emy polegaæ wy³¹cz-
nie na wzajemnym zaufaniu.
- W mediach pojawi³y siê spekula-

cje dotycz¹ce wiarygodnoœci firmy

Gibson Group...

Skomentujê to krótko. Je¿eli firma
nie ma pieniêdzy, to nie mo¿e pozwo-
liæ sobie na wp³acenie przetargowego
wadium w wys. 1 mln funtów. A tyle
wynosi³o w przypadku "Silesii".Tym
bardziej nie mo¿e sobie pozwoliæ na
to, by te pieni¹dze bezpowrotnie stra-
ciæ.

Dotychczas Szkoci nas nie zawiedli
i nie mamy podstaw, aby im nie wie-
rzyæ.
- Dziêkujê za rozmowê.

- To najs³abszy od lat zespó³ trój-
stronny - stwierdzili zwi¹zkow-
cy górniczej „S” po pierwszym,
za kadencji tego rz¹du posie-
dzeniu Zespo³u Trójstronnego
ds. Bezpieczeñstwa Socjalnego
Górników.

Strona zwi¹zkowa skierowa³a do
przedstawicieli Ministerstwa Gospo-
darki szereg pytañ dotycz¹cych m.in.
dalszych losów programu opracowa-
nego dla bran¿y przez poprzedni rz¹d,

Chocia¿ od zakoñczenia straj-
ku w „Budryku” minê³o ju¿ pó³-
tora miesi¹ca, to jego skutki s¹
w kopalni w dalszym ci¹gu od-
czuwalne.

Jak ocenia szef zak³adowej "Soli-
darnoœci" Andrzej Powa³a, g³ów-
nym efektem protestu s¹ wci¹¿ trwa-
j¹ce podzia³y wœród za³ogi. - Przy-
kre, ¿e w dalszym ci¹gu pracownicy
s¹ sk³ócani. I to przez ludzi, którzy
wczeœniej doprowadzili kopalniê nad
skraj przepaœci.

Przewodnicz¹cy "S" podkreœla, ¿e
praca górnika wymaga zaufania i od-
powiedzialnoœci za drugiego cz³o-
wieka. - Dlatego tak wa¿ne w pracy
na dole jest wspó³praca i harmonia,
tam nie ma miejsca na rywalizacjê i
konflikty. Kto zachowuje siê inaczej
stwarza zagro¿enie nie tylko dla sie-
bie, ale i innych.

Powa³a przypomina, ¿e w strajku
chodzi³o przede wszystkim o zma-

nipulowanie za³ogi i doprowadzenie
do samodzielnoœci kopalni, zacho-
wanie stanowisk w Radzie Nadzor-
czej oraz utworzenie kolejnego
zwi¹zku zawodowego. - Ale niektó-
rzy wci¹¿ myœl¹, ¿e strajk da³ za³o-
dze konkretne podwy¿ki. A przecie¿
porozumienie przed strajkiem by³o
korzystniejsze i uzyskane w ramach
dialogu spo³ecznego. Teraz i kopal-
nia, i wszyscy pracownicy potrze-
buj¹ czasu, ¿eby konflikty i emocje
os³ab³y. - podkreœla przewodnicz¹-
cy.

Z pewnoœci¹ do os³abienia emocji
doprowadzi zawarte 28 lutego poro-
zumienie, w którym "Solidarnoœæ" i
inne dzia³aj¹ce w "Budryku" zwi¹z-
ki ustali³y wspólnie z dyrekcj¹ prze-
bieg standaryzacji p³ac w kopalni w
stosunku do innych zak³adów Ja-
strzêbskiej Spó³ki Wêglowej. Treœæ
porozumienia dostêpna jest na stro-
nie internetowej www.solidarnosc-
budryk.pl.                                   wg

jak równie¿ realizacji przyjêtej przez
rz¹d PiS "Strategii dla górnictwa".

- Rz¹d nie by³ przygotowany do tych
rozmów. Zamiast konkretów pad³o
wiele deklaracji. Wœród nich by³y
obietnice o pomocy publicznej na in-
westycje pocz¹tkowe i dokapitalizo-
waniu kopalñ - mówi szef górniczej
"S" Dominik Kolorz. - Usi³owaliœmy
siê dowiedzieæ, w jaki sposób zosta-
nie przeprowadzona ewentualna pry-
watyzacja kopalñ. Bezskutecznie.

B.G.

Porozumienie p³acowe w Cho-
rzowsko-Œwiêtoch³owickim
Przedsiêbiorstwie Wodoci¹gów
i Kanalizacji by³o niemal pewne.
Jednak na ostatnim spotkaniu
negocjacyjnym zarz¹d niespo-
dziewanie wycofa³ siê ze wcze-
œniejszych obietnic.

- Mia³o byæ porozumienie, jest akcja
protestacyjna - komentuje Eugeniusz
Szerszeñ, przewodnicz¹cy zak³adowej
"Solidarnoœci".

Na pocz¹tku grudnia 2007 r. zwi¹zki
zaproponowa³y 500 z³ podwy¿ki netto
do p³acy zasadniczej dla ka¿dego pra-

cownika. Negocjacje rozpoczê³y siê w
styczniu.

- Nasze stanowiska zbli¿y³y siê. Osta-

Mia³o byæ porozumienie

– jest protest
teczne rozmowy mia³y dotyczyæ pod-
wy¿ki rzêdu 300 - 370 z³. Tymczasem
zarz¹d niespodziewanie zmieni³ zdanie

i zaproponowa³ wzrost
p³ac o 6 proc. - relacjonuje
Adam W³odarczyk, prze-
wodnicz¹cy Zwi¹zku Za-
wodowego Pracowników
Wodoci¹gów i Kanalizacji.
Jego zdaniem, taka kwota
oznacza, ¿e pracownicy
otrzymaliby tylko 70 z³
wiêcej.

"Zwrot" w negocjacjach
rozgoryczy³ za³ogê. Cen-
trale zwi¹zkowe zdecydo-
wa³y o rozpoczêciu akcji
protestacyjnej i zapowia-
daj¹ jej zaostrzenie poprzez
wykorzystywanie urlopów
na ¿¹danie i honorowe
krwiodawstwo. - Nie wy-
kluczamy strajku - dodaje
Eugeniusz Szerszeñ.

Zg³aszaj¹c postulat pod-
wy¿ek, zwi¹zki wypowie-
dzia³y uk³ad zbiorowy pra-
cy w czêœci dotycz¹cej p³ac

i zaszeregowania. - Nawet 6 proc. pod-
wy¿ka oznacza, ¿e pewne grupy nie
zmieœci³yby siê w wide³kach - wyjaœnia
Eugeniusz Szerszeñ. Tymczasem pra-
codawca twierdzi, ¿e uk³ad powinien
zostaæ wypowiedziany w ca³oœci. Zda-
niem zwi¹zkowców to manipulacja. -
Ju¿ w chwili negocjacji uk³adu mieli-
œmy w¹tpliwoœci, czy wide³ki nie s¹ zbyt
w¹skie - dodaj¹ zwi¹zkowcy. - Nie
chcemy zmieniaæ ca³ego uk³adu. Spra-
wa wide³ek to sprawa techniczna, któ-
ra bez problemu powinna zostaæ za³a-
twiona.                                           ak

Czas os³abi

emocje?

W proteœcie p³acowym w Cho-
rzowsko-Œwiêtoch³owickim Przed-
siêbiorstwie Wodoci¹gów i Kanali-
zacji bior¹ udzia³ wszystkie organi-
zacje zwi¹zkowe dzia³aj¹ce w zak³a-
dzie: NSZZ "Solidarnoœæ", OPZZ
Konfederacja Pracy, Zwi¹zek Zawo-
dowy Pracowników Wodoci¹gów i
Kanalizacji oraz Sierpieñ 80.

Zwi¹zkowcy zapowiadaj¹ zaostrzenie
protestu, nie wykluczaj¹ strajku

Za 205 milionów z³ Kompania
Wêglowa pozbêdzie siê czechowic-
kiej kopalni "Silesia" na rzecz szkoc-
kiej firmy Gibson Group, zarekomen-
dowanej przez komisjê przetargow¹.

Transakcja ma zostaæ sfinalizowa-
na do po³owy bie¿¹cego roku.

Za³oga w referendum jednomyœl-
nie popar³a projekt sprzeda¿y kopal-
ni. By³ on jedyn¹ alternatyw¹ dla jej
"uœpienia".

Z Dariuszem Dudkiem, przewodnicz¹cym

„Solidarnoœci” w KWK „Silesia” rozmawia
Beata Gajdziszewska.

Dotychczas Szkoci

nas nie zawiedli

Blisko o jedn¹ czwart¹ zani¿one
zosta³y przez dyrekcjê Rejonowe-
go Przedsiêbiorstwa Wodoci¹-
gów i Kanalizacji (RPWiK) w Za-
wierciu ubieg³oroczne podwy¿ki
p³ac. Zak³adowa „Solidarnoœæ”
stanowczo domaga siê wyrówna-
nia tych zaleg³oœci.

- Zgodnie z porozumieniem p³aco-
wym podpisanym 18 wrzeœnia p³ace w
naszym zak³adzie mia³y w 2007 roku
wzrosn¹æ o 9,1 proc. - mówi Zofia Wód-
ka, przewodnicz¹ca "Solidarnoœci"
RPWiK Zawiercie. - Tymczasem z po-
siadanych przez nas informacji wynika,
¿e wynagrodzenia wzros³y w ubieg³ym
roku tylko o 6,9 proc. Dlatego zwrócili-
œmy siê do zarz¹du o natychmiastow¹
realizacjê tego porozumienia.

¯¹dania zak³adowej "Solidarnoœci"
pocz¹tkowo popar³y równie¿ dwa po-
zosta³e zwi¹zki zawodowe dzia³aj¹ce w
RPWiK. Jednak po kilu dniach ich re-
prezentanci wycofali siê z walki o pod-
wy¿ki dla za³ogi. Byæ mo¿e przekona³y
ich argumenty prezesa Leszka W¹cha-
³y o nienajlepszej kondycji finansowej
spó³ki, która jednak nie przeszkodzi³a w
styczniu zafundowaæ kilkusetz³otowych
podwy¿ek zarz¹dowi oraz g³ównej ksiê-
gowej.

- Zostaliœmy sami w walce o godne
p³ace oraz poszanowanie praw pracow-
niczych, ale w ¿adnym stopniu nie
zmniejsza to naszej determinacji - pod-
kreœla Zofia Wódka.

- To skandaliczna przyk³ad ³amania
w³asnych zobowi¹zañ i ignorowania pra-
cowników oraz zwi¹zków zawodowych
- dodaje Ma³gorzata Benc, szefowa
Biura Terenowego Œl¹sko-D¹browskiej
"S" w Zawierciu. - Pracodawca nie ma
prawa przerzucaæ na pracowników ry-
zyka prowadzenia dzia³alnoœci gospodar-
czej. A jeszcze rzymska zasada mówi¹-
ca o dotrzymywaniu umów jest ca³y czas
jednym z fundamentów prawa.

Zwi¹zkowcy z "Solidarnoœci"
RPWiK podkreœlaj¹, ¿e zamierzaj¹ do
skutku egzekwowaæ zapisy porozumie-
nia p³acowego. Nawet jeœli bêdzie to
wymaga³o wejœcia na drogê s¹dow¹.
Nikt bowiem nie wypowiedzia³ porozu-
mienia p³acowego, a tym samym z koñ-
cem 2007 roku podwy¿ka w wysokoœci
9,1 proc. sta³a siê prawem nabytym pra-
cowników.                                   (zaw)

Okrojona

podwy¿ka

Trójstronny

nieprzygotowany
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Akcje Wojewódzkiego Parku
Kultury i Wypoczynku nale¿¹-
ce do Skarbu Pañstwa powin-
ny jak najszybciej zostaæ
przekazane Województwu
Œl¹skiemu - takie stanowisko
przyjê³o Prezydium Woje-
wódzkiej Komisji Dialogu
Spo³ecznego.

Prezydium WKDS uzna³o, ¿e
konieczna jest analiza, która po-

zwoli okreœliæ zasady dalszego
funkcjonowania Parku i zapewniæ

pracownikom godne warunki pra-
cy i p³acy.

Posiedzenie poœwiêcone sytuacji
WPKiW odby³o siê 7 marca z ini-
cjatywy Piotra Dudy, przewodni-
cz¹cego Œl¹sko-D¹browskiej "S" i
wiceprzewodnicz¹cego Prezydium
WKDS.

Wojewódzki Park Kultury i Wy-
poczynku - wbrew wczeœniejszym
ustaleniom - znalaz³ siê na liœcie
spó³ek przeznaczonych do prywa-

tyzacji w 2008 r. W 2005 r. Mini-
sterstwo Skarbu Pañstwa odda³o
w³adzom województwa 73 proc.
akcji Parku i zapewnia³o o przeka-
zaniu pozosta³ych. Jeszcze kilka
miesiêcy temu obietnice te pod-
trzymywa³ poprzedni minister
skarbu Wojciech Jasiñski. Nowy
rz¹d zmieni³ jednak zdanie i zde-
cydowa³ o prywatyzacji, która
mo¿e doprowadziæ do wykupienia
najcenniejszych terenów Parku.

W posiedzeniu WKDS uczestni-
czy³ przewodnicz¹cy "S" w
WPKiW Andrzej Batog, który
omówi³ dramatyczn¹ sytuacjê Par-
ku.

- To w³aœciciel, czyli Skarb Pañ-
stwa obcinaj¹c, a nastêpnie odbie-
raj¹c dotacje doprowadza³ Park na
skraj upadku - mówi³ Andrzej Ba-
tog. Przewodnicz¹cy tamtejszej
"S" zwróci³ uwagê na niewysokie
wynagrodzenia pracowników. - Je-
¿eli w³adze nie podnios¹ zarobków
w dalszym ci¹gu z pracy bêd¹ od-
chodziæ najlepsi fachowcy - doda³.
Przypomnia³ równie¿ dramatyczne
chwile zwi¹zane z obcinaniem pie-
niêdzy na karmê dla zwierz¹t.

Plany restrukturyzacji zak³adaj¹
wydzielenie Weso³ego Miasteczka
z maj¹tku Parku. "Solidarnoœæ" jest
temu przeciwna

- Weso³e Miasteczko przynosi
najwiêkszy dochód. Wydzielenie
go, jako oddzielnej spó³ki pozwoli
komuœ zarabiaæ du¿e pieni¹dze, a
Park z samych alejek i trawników
nie utrzyma siê - argumentowa³
Batog. Zwróci³ równie¿ uwagê, ¿e
wyrok na ciesz¹c¹ siê du¿¹ popu-
larnoœci¹ kolejkê linow¹ Elka zo-
sta³ ju¿ wydany. - Nale¿y rozpo-
cz¹æ prace nad projektem budowy
nowej, do wykorzystania s¹ prze-
cie¿ œrodki unijne - doda³ Andrzej
Batog.                                           ak

Wizyty u psychiatry, psycho-
loga i neurologa zmuszony
by³ zaliczyæ przewodnicz¹cy
„Solidarnoœci” w pszczyñ-
skim Zak³adzie Poprawczym
i Schronisku dla Nieletnich,
by uzyskaæ orzeczenie o zdol-
noœci do pracy.

Zbigniew Jacek, zatrudniony w
placówce wychowawca dyplomo-
wany, spodziewa³ siê szykan ze
strony pracodawcy. Do g³owy mu
jednak nie przysz³o, ¿e spotka go
takie upokorzenie.

- Mieliœmy uwagi dotycz¹ce re-
lacji podw³adnych z pracodawc¹
oraz sposobu premiowania przez
niego personelu - mówi Jacek. -
Przedstawiliœmy je naszemu bez-
poœredniemu zwierzchnikowi, któ-
rym jest prezes S¹du Okrêgowego.
Pani prezes
podjê³a siê
pe³niæ rolê
mediatora
w tym spo-
rze.

P r a c o -
dawca naj-
pierw prze-
sta³ siê wi-
taæ ze swoim podw³adnym, póŸniej
zabroni³ mu zamieniaæ siê z inny-
mi wychowawcami na dy¿ury po-
mimo, ¿e pan Zbyszek opiekuje siê
pó³rocznym synem. A¿ wreszcie
odsun¹³ go od s³u¿bowych obo-
wi¹zków i skierowa³ do kliniki
MSWiA w Katowicach na grun-
towne badania okresowe. Swoj¹
decyzjê t³umaczy³ adnotacj¹ w
ksi¹¿eczce wojskowej pana Zbysz-

ka o jego niezdolnoœci do s³u¿by
wojskowej.

Skierowanie do kliniki MSWiA
by³o o tyle niezrozumia³e, ¿e pla-
cówka prowadzi badania funkcjo-
nariuszy mundurowych, a wycho-
wawcy zak³adów poprawczych s¹
cywilami, podlegaj¹cymi Karcie

Czy we tarnogórskim staro-
stwie dochodzi³o do mobbin-
gu? Sprawê zbada s¹d.

O stosowanie mobbingu tarno-
górskiego starostê Józefa Korpa-
ka oskar¿y³y El¿bieta Susek, na-
czelnik tamtejszego Wydzia³u
Oœwiaty i Kultury Fizycznej oraz
Joanna Stomska, dyrektor Cen-
trum Edukacji Ekonomiczno-Han-
dlowej. Obie panie, które od wielu
lat nale¿¹ do "Solidarnoœci", z³o-
¿y³y ju¿ pozwy w s¹dzie pracy.

To kolejna ods³ona konfliktu w
tym urzêdzie. Wczeœniej s¹d przy-
wróci³ do pracy zwolnion¹ dyscy-
plinarnie przez starostê El¿bietê
Susek oraz wyda³ korzystny wyrok
w sprawie odwo³ania Joanny
Stomskiej z funkcji dyrektora tar-
nogórskiego Ekonomika.

- Mia³am nadziejê, ¿e po wyro-
ku s¹du i powtórnie wygranym

konkursie na dyrektora starosta
poka¿e gest dobrej woli - mówi
Joanna Stomska. - Jednak fakty s¹
inne. W trakcie spotkania
z rad¹ pedagogiczn¹
szko³y zarzuci³ nieobec-
nej pani Susek ³amanie
prawa. Oœwiadczy³, ¿e
wstrzyma siê z powierze-
niem mi stanowiska.

W swoich pozwach
obie panie podkreœli³y, ¿e
staroœcie nie podoba³a siê ich przy-
nale¿noœæ zwi¹zkowa. Ich zdaniem
by³y dyskryminowane, przedsta-
wiane w z³ym œwietle i publicznie
oœmieszane.

- Gdy starosta dowiedzia³ siê o
powstaniu w urzêdzie organizacji
zwi¹zkowej, natychmiast podj¹³
próby wyeliminowania tak niewy-
godnego pracownika - informuje
El¿bieta Susek. - Wielokrotnie
zmusza³ mnie do rezygnacji z pra-

cy i straszy³, ¿e jeœli tego nie zro-
biê, to w przysz³oœci nie znajdê za-
trudnienia w zasiêgu 100 km.

Mówi³, ¿e podwa¿y
moje kompetencje
na ³amach lokalnej
prasy i zniszczy
moj¹ dobr¹ opiniê.
Dzia³ania mobbin-
gowe, zarówno wo-
bec mnie, jak i pani
Joanny, stosowa³

przy œwiadkach, którzy przed s¹-
dem potwierdz¹ nasz¹ prawdo-
mównoœæ.

Ka¿da z powódek domaga siê od
starosty odszkodowania za stoso-
wanie mobbingu w wys. 10 tys. z³.
Pieni¹dze chc¹ przkazaæ na cele
charytatywne. Wierz¹, i¿ proces
udowodni, ¿e starosta bezpodstaw-
nie próbowa³ podwa¿aæ ich kom-
petencje i zniszczyæ dobr¹ opiniê.

Beata Gajdziszewska

Oskar¿y³y starostê

o mobbing

Zwi¹zkowiec

gruntownie przebadany

WKDS o Parku

Andrzej Batog
- przewodnicz¹cy „S”
w Wojewódzkim Parku
Kultury i Wypoczynku:

To dobrze, ¿e na forum
WKDS dosz³o do spotkania
przedstawicieli zwi¹zków za-
wodowych z w³adzami woje-
wództwa.  Wreszcie pracowni-
cy zostali dopuszczeni do g³o-
su. Niestety, nic przyjemnego
nie mia³em do powiedzenia.
Stara³em siê przedstawiæ w jaki
sposób Skarb Pañstwa chce po-
zbawiæ spo³eczeñstwo maj¹tku,
który zosta³ wybudowany przez
Œl¹sk i za pieni¹dze Œl¹ska.

Prawdopodobnie bêdziemy
zmuszeni do ratowania naszego
Parku w taki sposób, jak robili
to górnicy, kolejarze czy pielê-
gniarki. Od kilku lat prosimy o
normalnoœæ, o pozwolenie roz-
woju, o godn¹ pracê i godne
warunki wynagradzania. Czasu
zosta³o niewiele. Niewiele cza-
su maj¹ te¿ w³adze wojewódz-
twa, by pokazaæ, czy s¹ ze spo-
³eczeñstwem, czy przeciw. Rad-
ni powinni pamiêtaæ, ¿e do Par-
ku przychodz¹ odpoczywaæ i w
Parku pracuj¹ ich wyborcy.

To w³aœciciel, czyli Skarb Pañstwa obcinaj¹c, a nastêpnie
odbieraj¹c dotacje doprowadza³ Park na skraj upadku

- Spodziewa³em siê szykan, ale nie
przypuszcza³em, ¿e zostanê a¿ tak
upokorzony - mówi Zbigniew Jacek

Nauczyciela. Pan Zbyszek jest
pierwszym w historii wychowawc¹

z poprawczaka badanym w
tym szpitalu. Specjaliœci,
których odwiedzi³ ze zdu-
mieniem pytali o powody
jego wizyt w ich gabine-
tach. Gdy otrzyma³ kartê
obiegow¹, okaza³o siê, ¿e to
nie koniec jego kontaktów
z lekarzami. Zdolnoœæ do
pracy mieli jeszcze po-
twierdziæ: dentysta, okuli-
sta, laryngolog, dermato-
log.

- W trakcie dwudnio-
wych badañ i za³atwiania
wpisów do obiegówki kil-
kakrotnie prowokowany
by³em do niekontrolowa-
nych reakcji. Mia³em wra-
¿enie, ¿e znalaz³em siê w
czasach sprzed 40 lat, gdzie
zegar siê zatrzyma³. Skru-
pulatnie wypytywano mnie
o obra¿enia z wypadku,
któremu uleg³em 23 lata
temu. Zapytano mnie na-
wet, czy molestujê m³o-
dzie¿. Na wydanie orzecze-
nia o zdolnoœci do pracy,
zawieraj¹cego jedno zdanie
i trzy piecz¹tki, czeka³em
45 minut - opowiada prze-
wodnicz¹cy.

Zbigniew Jacek zapowia-
da, ¿e nie pozostawi tych

szykaj bez reakcji. Zamierza przed
s¹dem pracy oskar¿yæ dyrektora za-
k³adu poprawczego o stosowanie
wobec niego dzia³añ mobbingo-
wych.

Beata Gajdziszewska
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Komunikat dla Komisji

Zak³adowych
Komisje nieposiadaj¹ce numeru Regon i NIP oraz niesk³adaj¹-

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

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

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

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

kumenty do pobrania).
G³ówna Ksiêgowa Zarz¹du Regionu

Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ”

31 sierpnia 2008 r. gliwicki
Opel bêdzie œwiêtowa³ 10
urodziny. Dla zwi¹zkowców
to szczególna data, upamiêt-
niaj¹ca powstanie NSZZ „So-
lidarnoœæ”.

- Chcemy, by w dziesi¹t¹ rocz-
nicê powstania zak³adu podpisany
zosta³ uk³ad zbiorowy pracy -
mówi S³awomir Ciebiera, prze-
wodnicz¹cy "Solidarnoœci" w Oplu
w Gliwicach.

Projekt przygotowany przez "S"
zosta³ przekazany dyrekcji. Znaj-

duje siê w
nim czêœæ
postulatów,
które by³y
ju¿ zg³a-
szane przez
Zwi¹zek,
ale nie zo-
sta³y zreali-
z o w a n e .

"Solidarnoœæ" uwa¿a, ¿e w uk³a-
dzie powinny znaleŸæ siê zapisy
dotycz¹ce m.in. wprowadzenia do-
datkowych przerw, skrócenia cza-
su pracy lub zmniejszenia planu
produkcyjnego na nocnej zmianie.

- Bêdziemy domagali siê rów-
nie¿ wprowadzenia dodatkowych
urlopów zdrowotnych dla pracow-
ników zatrudnionych na linii pro-
dukcyjnej oraz utrzymania dodat-
ków za pracê na zmianach popo³u-
dniowej i nocnej - dodaje Ciebie-
ra. - Rozmowy rozpoczniemy od
regulaminu wynagradzania, który
powinien staæ siê czêœci¹ uk³adu
zbiorowego.

ak

Serdecznie zapraszamy na bezp³atne spotkanie
informacyjno-konsultacyjno-upowszechniaj¹ce

dot. systemu job-sharing pt.

„Job-sharing
jako elastyczna forma zatrudnienia

- zastosowanie i wdra¿anie”,

które odbêdzie siê w dniach
18 - 20 marca 2008 r. w Katowicach, ul. Floriana 7
(budynek siedziby Regionu Œl¹sko-D¹browskiego

NSZZ „Solidarnoœæ”).

Spotkanie jest organizowane przez Œl¹sk¹ Fundacjê
Wspierania Przedsiêbiorczoœci w ramach projektu IW
EQUAL „Praca dla Dwojga” i przeznaczone dla praco-
dawców województwa œl¹skiego.

Region Œl¹sko - D¹browski NSZZ „Solidarnoœæ”
Partner Projektu IW EQUAL „Praca dla Dwojga”

Plan spotkania
Dzieñ I (18.03.2008 r.)
8:30 - 9:00 Rejestracja uczestników.
9:00 - 10:30
Wprowadzenie do zagadnienia elastycznoœci zatrudnienia:
– problemy wspó³czesnego rynku pracy.
– Elastyczne zatrudnienie - zrozumienie pojêcia oraz identyfi-

kacja elastycznych elementów stanowiska pracy. Definicja
elastycznych form zatrudnienia.

10:30 - 10:45 Przerwa kawowa.
10:45 - 12:15
Elastyczne formy zatrudnienia - rodzaje i zastosowanie:
– Job - sharing i inne rodzaje elastycznych form zatrudnienia

- dotychczas stosowane rozwi¹zania - krótka charakterysty-
ka i doœwiadczenia innych krajów w stosowaniu elastycznych
form zatrudnienia

– Przyk³ady dobrych praktyk zastosowania job - sharingu i in-
nych elastycznych form zatrudnienia - spotykane rozwi¹zania
organizacyjne.

– Korzyœci dla pracodawców i pracowników wynikaj¹ce ze sto-
sowania job-sharingu.

– Trudnoœci we wdra¿aniu job-sharingu jako EFZ i sposoby
ich pokonywania.

12:15 - 12:45 Lunch.
12:45 - 15:45
Przebieg procesu wdra¿ania job-sharingu jako elastycznych
form zatrudnienia:
– Identyfikowanie stanowisk pracy, w których mo¿liwe jest za-

stosowanie job-sharingu jako elastycznej formy zatrudnienia.
– Proponowanie zmian organizacyjnych - dobieranie elastycz-

nych form zatrudnienia do stanowiska pracy.
Idea flexicurity:
– Omówienie pojêcia i mo¿liwoœci wdro¿enia oraz funkcjono-

wania na polskim rynku pracy.
– Prezentacja filmu promuj¹cego wdra¿anie EFZ.

Dzieñ II i III (19 - 20.03.2008 r.)
Spotkania konsultacyjne.
Analiza sytuacji w poszczególnych zak³adach pracy:
– Identyfikowanie mo¿liwoœci oraz barier wprowadzenia elastycz-

nych form zatrudnienia i job-sharingu jako jednego z typów.
– Wypracowanie propozycji rozwi¹zañ wdro¿enia EFZ dosto-

sowanych do specyfiki zak³adu pracy.

Uzwi¹zkowienie w Polsce -
wbrew powszechnym opi-
niom - jest jednym z najni¿-
szych w Europie.

Komisja Europejska opubliko-
wa³a po raz czwarty raport "Indu-
strial Relations In Europe In
2006", który poœwiêcony jest ana-
lizie zbiorowych stosunków pra-
cy w Europie. Informacje zawar-
te w tym raporcie dotycz¹ m.in.
kondycji zwi¹zków zawodowym
i organizacji pracodawców. Jak
wskazuje siê w raporcie liczba
zwi¹zkowców w Europie spada. Z
danych za 2004 r. wynika, ze po-

ziom uzwi¹zkowienia w Unii wy-
nosi 25 proc. Na czele rankingu
znajduj¹ siê Dania (80 proc.),
Szwecja (77 proc.) i Finlandia (74
proc.). Na drugim koñcu zestawie-
nia s¹ Francja (8 proc.), Hiszpa-
nia (16 proc.) oraz Portugalia,
Wêgry i ... Polska (17 proc.).

Z kolei organizacje pracodaw-
ców (jako drugi filar stosunków
przemys³owych) skupiaj¹ w Euro-
pie oko³o 55 - 60 proc. pracodaw-
ców prywatnych. S¹ kraje, gdzie
przynale¿noœæ pracodawcy do sa-
morz¹du gospodarczego jest wrêcz
obligatoryjna (Austria, S³owenia),
ale s¹ te¿ kraje gdzie pracodawcy

31 marca mija ostateczny ter-
min zg³aszania prac do kon-
kursu  „Wojciech Jaruzelski.
Patriota czy zdrajca?” og³o-
szonego przez Stowarzysze-
nie NZS 1980. Mog¹ wzi¹æ w
nim udzia³ uczniowie szkó³
ponadgimnazjalnych z ca³ej
Polski.

Prace w formie pisemnej, audy-
cji multimedialnej lub audycji ra-

Wojciech Jaruzelski.

Patriota czy zdrajca?
diowej nale¿y przesy³aæ na adres:
Stowarzyszenie NZS 1980, ul.
Warszawska 37, 40-010 Katowi-
ce. Og³oszenie wyników nast¹pi
na pocz¹tku maja, a na zwyciêzcê
czeka atrakcyjna nagroda - dwu-
tygodniowy kurs jêzyka angiel-
skiego w Wielkiej Brytanii.

Patronat nad konkursem ma Œl¹-
sko-D¹browska "Solidarnoœæ"

ak

Ma³o nas (niestety)
zrzeszaj¹ siê na zasadzie dobro-
wolnej, a jednak wskaŸnik przy-
nale¿noœci jest tu bardzo wysoki
(Holandia i Luksemburg - ponad
80 proc., Francja, Belgia, Grecja
- ponad 70 proc.). Polska nale¿y -
obok Litwy do krajów o najni¿-
szym wskaŸniku zrzeszenia wœród
pracodawców prywatnych i wy-
nosi on 20 proc.

red.

Uk³ad

zbiorowy

na rocznicê
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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"!

Zobacz mistrza

z „Solidarnoœci”

w akcji!

Ksi¹dz Tadeusz Isakowicz-Zale-

ski, duszpasterz Ormian w Pol-

sce po³udniowej i prezes Funda-

cji im. œw. Brata Alberta, autor

g³oœnej ksi¹¿ki „Ksiê¿a wobec

bezpieki” by³ goœciem spotkania

zorganizowanego przez „Soli-

darnoœæ” gliwickiej kopalni „So-

œnica”.

Wizyta by³a równoczesnie promocj¹

jego najnowszej ksi¹¿ki "Moje ¿ycie

nielegalne", w której opisuje okres swo-

jej dzia³alnoœci w podziemnej "S", cza-

sy, gdy by³ represjonowany przez SB i

dwukrotnie brutalnie pobity przez jej

funkcjonariuszy.

- Prawda, nawet najbardziej gorzka,

oczyszcza, a ukrywanie i udawanie, ¿e

nie ma problemu, rozdmuchuje go i

wczeœniej lub póŸniej problem powra-

ca ze zdwojon¹ si³¹. Podobnie jest z

odk³adan¹ i chowan¹ w k¹tach IPN-

owskich archiwów polsk¹ lustracj¹ -

mówi³ do zwi¹zkowców ks. Isakowicz-

Zaleski. - Moje dzia³ania zmierzaj¹ do

samooczyszczenia i rozbrojenia tych

bomb, które zostawione same sobie,

musz¹ kiedyœ wybuchn¹æ. Bêd¹c kle-

rykiem, odbywa³em obowi¹zkow¹

s³u¿bê wojskow¹ jako saper, wiêc

wiem, ¿e najproœciej jest pole minowe

obejœæ. Ale takie dzia³anie nie rozwi¹-

zuje problemu. Ktoœ w koñcu tam wej-

dzie i nast¹pi wybuch. Pole minowe

Prawda oczyszcza
trzeba oczyœciæ z min.

W trakcie spotkania zwi¹zkowcy

uhonorowali ksiêdza Honorow¹

Lampk¹ Górnicz¹ - najwy¿szym wy-

ró¿nieniem Komisji Zak³adowej NSZZ

"S" KWK Soœnica i pami¹tkowym

Medalem XXV-lecia Zwi¹zku.

B.G.

Skandaliczne zmiany w prawie

pracy, które praktycznie pozba-

wi³yby podmiotowoœci pracow-

ników ma³ych firm, nie wejd¹ w

¿ycie bez konsultacji z partne-

rami spo³ecznymi - zapowiada

rz¹d.

Projekt zmian opracowa³ zespó³ eks-

pertów pod kierownictwem wicemi-

nistra gospodarki Adama Szejnfelda.

Szybko odciê³a siê od niego minister

pracy Jolanta Fedak. 6 marca pod-

czas zebrania Prezydium Trójstronnej

Komisji ds. Spo³eczno-Gospodar-

czych oœwiadczy³a, ¿e przekazane do

konsultacji partnerom spo³ecznym pro-

jekty zmian nie s¹ projektami rz¹do-

wymi. Zagwarantowa³a te¿, ¿e bez

uzyskania akceptacji ze strony partne-

rów spo³ecznych nie przeka¿e tych

dokumentów do akceptacji Radzie

Ministrów. Zespó³ Prawa pracy

TKdsSG w tej sprawie zwo³any zo-

sta³ na 13 marca.

Przypomnijmy: nowelizacja Kodek-

su pracy polega³aby m. in. na wydzie-

leniu firm zatrudniaj¹cych mniej ni¿ 9

osób oraz osób fizycznych jako odrêb-

nej grupy pracodawców, którzy nie

musz¹ stosowaæ wszystkich przepisów

Kodeksu pracy. W tych zak³adach nie

obowi¹zywa³oby wiêkszoœæ przepi-

sów ograniczaj¹cych zwolnienia pra-

To czas stracony dla Polski - tak 43 proc. uczestnicz¹cych

w naszej internetowej sondzie ocenia 100 dni rz¹du Do-

nalda Tuska.

Co trzeci jest zadowolony i uwa¿a, ¿e sprawy id¹ w dobrym kie-

runku. 22 proc. naszych internautów uwa¿a, ¿e niewiele siê zmieni³o

w stosunku do poprzedniego rz¹du.

W kolejnej sondzie pytamy o Wasze zdanie na temat dodatkowego

dnia wolnego od pracy.

cowników. Mo¿na by w nich rozwi¹-

zaæ stosunek pracy z podw³adnymi w

wieku przedemerytalnym. Pracowni-

cy, w tym równie¿ kobiety w ci¹¿y,

utraciliby mo¿liwoœæ przywrócenia do

pracy w przypadku bezprawnego lub

nieuzasadnionego zwolnienia. Chc¹c

zwolniæ pracownika zatrudnionego na

czas nieokreœlony, szefowie nie musie-

liby ju¿ wystêpowaæ o opiniê zwi¹z-

ków zawodowych w tej sprawie. Pra-

codawcy nie ponosiliby ¿adnych sank-

cji, jeœli w stosunku do zwalnianego

podw³adnego zastosowaliby krótszy

okres wypowiedzenia, ni¿ przewiduje

to Kodeks pracy.

Do autorstwa projektu niechêtnie

przyznaje siê Platforma Obywatelska.

Partia po fali krytyki zaczê³a siê wy-

cofywaæ ze swych planów. - Nie chce-

my i nie bêdziemy faworyzowaæ pra-

codawców przeciw pracobiorcom - za-

deklarowa³ szybko premier Donald

Tusk. Zapowiedzia³, ¿e propozycje

zmian w Kodeksie pracy, jak i propo-

zycje dotycz¹ce emerytur pomosto-

wych bêd¹ konsultowane ze zwi¹zka-

mi i " przejd¹ przez sito twardych, ale

uczciwych negocjacji". - Bêdê stara³

siê nie zasypywaæ projektami ustaw

naszych partnerów w dialogu spo³ecz-

nym, dopóki nie uzyskamy, a jesteœmy

moim zdaniem blisko tego, akceptacji

ze strony spo³ecznej dla naszej idei

uelastycznienia kodeksu, ale nie tak by

to godzi³o w interesy najs³abszych -

powiedzia³ szef rz¹du. Jego zdaniem

"mo¿liwe s¹ takie zmiany w Kodek-

sie pracy i ustawie o zwi¹zkach zawo-

dowych, które mog¹ zyskaæ akcepta-

cjê wiêkszoœci partnerów spo³ecznych,

po to aby ludziom by³o ³atwiej poru-

szaæ siê na przyk³ad na rynku pracy".

wg

Zmiany po akceptacji

zwi¹zków?

Ksi¹dz Tadeusz Isakowicz-Zaleski by³ goœciem spotkania

zorganizowanego przez „Solidarnoœæ” kopalni „Soœnica”


