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Nie pozwolimy

na zwolnienia i szykany

Pracownicy koncernu Maspex chcieli walczyæ o swoje prawa, wiêc za³o¿yli zwi¹zek

zawodowy. Kilka godzin po tym, jak poinformowali pracodawcê o powstaniu „Solidarnoœci”

stracili pracê,a szykany dotknê³y równie¿ ich najbli¿szych i wspó³pracowników.

Postawieni pod œcian¹

Nie dosz³o do planowanego

na poniedzia³ek strajku ge-

neralnego w Wojewódzkim

Szpitalu Specjalistycznym

nr 2 w Jastrzêbiu Zdroju.

Podpisane porozumienie nie

mo¿e satysfakcjonowaæ "S".

Zwi¹zki przysta³y na odrzucon¹ przed tygodniem propo-

zycjê pracodawcy o utrzymaniu na kolejne trzy miesi¹ce

wyp³acanych od stycznia dodatków do wynagrodzeñ pra-

cowników.

Czytaj na stronie 4

W aquaparku znów protest

Na budynku Parku Wodne-

go w Tarnowskich Górach

znów zawis³ transparent z

napisem "Akcja Protestacyj-

na". Jednak teraz "Solidar-

noœæ" domaga siê odwo³ania

prezesa Romana Utrackiego.

Zwi¹zkowcy zarzucaj¹ prezesowi manipulacje przebiegiem

rozmów o podwy¿kach wynagrodzeñ.

Czytaj na stronie 5

Œl¹skie bêdzin dobrze

To jedno z siedmiu hase³

promuj¹cych nasze wo-

jewództwo. 2 kwietnia

ruszy³a wielka kampa-

nia reklamowa, która

ma przekonaæ nas sa-

mych - czyli ok. 5 milionów mieszkañców województwa

œl¹skiego, ¿e „tutaj” wcale nie jest tak szaro, smutno i Ÿle.

Dopiero, gdy sami wyzbêdziemy siê kompleksów bêdzie-

my mogli skutecznie promowaæ region na zewn¹trz.

Czytaj na stronie 5
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Krótko Liczba tygodnia... Wieœci

z Biur Terenowych ZR

Napisano

BT Gliwice

14 kwietnia od godz. 9.00 do

16.00 w Gliwicach na Placu Dwor-

cowym (przy dworcu kolejowym

PKP) zwi¹zkowcy "S" zorganizuj¹

akcjê honorowego krwiodawstwa.

Na kwiodawców oczekiwaæ bêdzie

ambulans Regionalnego Centrum

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Akcja organizowana jest w ra-

mach Dni Honorowego Krwio-

dawstwa NSZZ "S" ustanowio-

nych przez Komisjê Krajow¹ dla

uczczenia œmierci Ojca Œwiêtego

Jana Paw³a II.

Honorowym krwiodawc¹ mo¿e

zostaæ ka¿da zdrowa osoba w wie-

ku od 18 do 65 lat. Wszyscy zain-

teresowani oddaniem krwi prosze-

ni s¹ o zabranie aktualnego doku-

mentu to¿samoœci ze zdjêciem,

numerem PESEL oraz adresem

zamieszkania.

***

"S" Politechniki Œl¹skiej w Gli-

wicach informuje, ¿e 10 kwietnia

o godz. 15 w sali audytoryjnej na

Wydziale Górnictwa i Geologii

przy ul. Akademickiej 2 odbêdzie

siê Zak³adowe Zebranie Delega-

tów.

BT Jastrzêbie Zdrój

45 osób odda³o krew i osocze w

ramach Dni Honorowego Krwio-

dwstwa NSZZ "Solidarnoœæ" zor-

ganizowanych w Wojewódzkim

Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w

Jastrzêbiu przez tamtejsze BT.

Dziêki akcji uda³o siê zebraæ 11 li-

trów krwi i 29 litrów osocza, na

które by³o najwiêksze zapotrzebo-

wanie.

BT Rybnik

31 marca odby³y siê wybory do

nowo powsta³ej Komisji Zak³ado-

wej NSZZ "S" Pracow-

ników Polskiego Sto-

warzyszenia na Rzecz

Osób z Upoœledzeniem

Umys³owym.

Przewodnicz¹cym

Komisji zosta³ Marcin

Wójcik.

***

Wiceprezydent Ryb-

nika Micha³ Œmigielski

spotka³ siê z kieruj¹cy-

mi  Miejskim Przedsiê-

biorstwem Wodoci¹-

gów i Kanalizacji, w

którym pracodawca

zwolni³ dyscyplinarnie

przewodnicz¹cego zwi¹zku, i ze

zwi¹zkowcami "S". Wœród nich

by³ cz³onek Prezydium ZR Miro-

s³aw Truchan.

- Spotkanie trwa³o ponad trzy

godziny i w tym czasie nie doszli-

œmy do porozumienia - relacjonu-

je kierownik rybnickiego BT Ste-

fan Kubera. - Prezes zarz¹du

MPWiK nie sk³ania siê do ¿adnych

kompromisów. To jest totalny pat.

Sprawa zosta³a skierowana do s¹du

pracy, teraz czekamy na rozprawê.

Jedyn¹ spraw¹, któr¹ uda³o nam siê

za³atwiæ w trakcie spotkania, jest

pomieszczenie zwi¹zkowe, do któ-

rego przekazania prezes zosta³ zo-

bligowany.

PIP, po przeprowadzonej w za-

k³adzie kontroli, poinformowa³a

prokuraturê o ³amaniu w MPWiK

ustawy o zwi¹zkach zawodowych.

BT Tarnowskie Góry

Posiadacze karty Grosik, którzy

bêd¹ robili zakupy w Przedsiêbior-

stwie Handlu Sprzêtem Rolniczym

w Œwierklañcu mog¹ liczyæ na ra-

baty. Firma podpisa³a umowê o

wspó³pracy ze zwi¹zkow¹ spó³k¹

Solkarta. Agroma prowadzi dzia-

³alnoœæ handlowo - us³ugow¹ od

1957 roku i jest najwiêkszym w

regionie dostawc¹ sprzêtu rolnicze-

go renomowanych producentów

krajowych i zagranicznych oraz

czêœci zamiennych.

BT Zawiercie

Kilkanaœcie litrów krwi odda³y

osoby, które w miniona œrodê, 2

kwietnia, wziê³y udzia³ w zawier-

ciañskiej czêœci Dni Honorowego

Krwiodawstwa NSZZ "Solidar-

noœæ". Wœród oddaj¹-

cych krew w ambulan-

sie zaparkowanym

przed budynkiem MOK

Centrum zdecydowanie

przewa¿ali zwi¹zkow-

cy.

- Niestety w tym roku

dosz³o do skomasowa-

nia akcji krwiodawstwa

w naszym mieœci. W

ci¹gu zaledwie pó³tora

tygodnia zorganizowa-

no trzy wizyty ambulansu stacji

krwiodawstwa - mówi Ma³gorza-

ta Benc, szefowa Biura Terenowe-

go Œl¹sko-D¹browskiej "S" w Za-

wierciu. - Zwi¹zkowcy "Solidarno-

œci" jednak nie zawiedli i nie bra-

kowa³o chêtnych do wsparcia po-

trzebuj¹cych. Oni pomoc innym

maj¹ po prostu we krwi.

Szeregi potencjalnych krwio-

dawców przetrzebi³a dodatkowo

niedawna plaga przeziêbieñ. Spo-

ro osób dowiadywa³o siê, ¿e za

spraw¹ przyjmowanych leków z

oddaniem krwi bêdzie musia³o po-

czekaæ. Co natomiast warte pod-

kreœlenia motywacj¹ czêsto nie

by³o uzyskanie dodatkowego dnia

wolnego. Wiele osób oddawa³o

krew ju¿ po pracy.

(zaw)

(…) Projekt nowego Kodeksu pra-

cy opracowany trzy lata temu przez

Komisjê Kodyfikacyjn¹ Prawa Pracy

nad którym obecnie pracuje resort pra-

cy zak³ada, ¿e pracodawca bêdzie móg³

wystêpowaæ do s¹du z wnioskiem o

ustalenie, czy strajk jest zgodny z pra-

wem. S¹d bêdzie mia³ dwa tygodnie

na rozpoznanie takiego wniosku. Do

tego czasu pracownicy nie bêd¹ mogli

podj¹æ akcji strajkowej.

Obecnie pracownicy bior¹cy udzia³

w strajku coraz czêœciej pomijaj¹ pro-

cedury okreœlone w ustawie z 23 maja

1991 r. o rozwi¹zywaniu sporów zbio-

rowych (Dz.U. nr 55, poz. 236 z póŸn.

zm.). Bior¹ urlopy na ¿¹danie albo

zwolnienia na opiekê nad dzieckiem.

Tak by³o w przypadku strajku lekarzy

i celników. - Wykorzystanie takich

uprawnieñ pracowniczych niezgodnie

z ich przeznaczeniem stanowi nadu¿y-

cie prawa - podkreœla Bart³omiej

Raczkowski, adwokat z kancelarii

Bart³omiej Raczkowski Kancelaria

Prawa Pracy.

Sêdziowie równie¿ zamierzali ko-

rzystaæ z urlopów na ¿¹danie lub ze

zwolnieñ lekarskich. Ostatecznie uzna-

li, ¿e bêdzie to naruszenie prawa. Po-

stanowili jednak, ¿e jeœli do 15 maja

ich rozmowy z Ministerstwem Spra-

wiedliwoœci nie przynios¹ oczekiwa-

nego rezultatu, og³osz¹ ogólnopolski

dzieñ bez wokandy. Bêd¹ siê tylko za-

poznawaæ z aktami i wydawaæ zarz¹-

dzenia w sprawach, które prowadz¹.

Organizacje zwi¹zkowe s¹ zaniepo-

kojone tym, ¿e akcje protestacyjne s¹

czêsto prowadzone bez konsultacji z

nimi. Wed³ug Maryli Bryl, psycholo-

ga, w³aœcicielki firmy mediacyjnej,

czêsto w œwiadomoœci pracowników

dzia³acze zwi¹zkowi maj¹ opiniê pie-

niaczy i krzykaczy.

Choæ jednym z etapów prowadze-

nia sporu zbiorowego jest mediacja,

bardzo czêsto okazuje siê, ¿e zwi¹zki

siadaj¹ do rozmów z mediatorami tyl-

ko aby chwilê póŸniej uznaæ, ¿e poro-

zumienie z pracodawc¹ nie jest mo¿li-

we. Jak podkreœla Maryla Bryl, me-

diatorzy s¹ nieraz proszeni o pomoc

tylko dlatego, by by³o to odebranie jako

przejaw dobrej woli zwi¹zkowców do

polubownego rozstrzygniêcia sporu.

Jest to jednak dzia³anie na pokaz.

Zwi¹zki chc¹ zastosowaæ art. 15 usta-

wy o rozwi¹zywaniu sporów zbioro-

wych, zgodnie z którym nieosi¹gniê-

cie porozumienia w postêpowaniu me-

diacyjnym uprawnia do podjêcia ak-

cji strajkowej. A taka akcja mo¿e uza-

sadniaæ racjê bytu dzia³aj¹cych w fir-

mie zwi¹zków, szczególnie tych mniej-

szych.

- By³em œwiadkiem sytuacji, gdy du-

¿ej polskiej firmie uda³o siê podpisaæ

porozumienie z najwiêkszymi organi-

zacjami zwi¹zkowymi. Musia³a jednak

ponownie zasi¹œæ do rozmów z mniej-

szymi zwi¹zkami, które nie uzna³y wy-

pracowanego porozumienia - mówi

Micha³ Kuszyk, cz³onek Komisji

Trójstronnej, wiceprezes Zwi¹zku Pra-

codawców Polska MiedŸ.

Profesor Jerzy Wratny z Uniwer-

sytetu Rzeszowskiego podkreœla, ¿e w

danym zak³adzie pracy powinien byæ

tylko jeden reprezentatywny zwi¹zek

zawodowy, a nie kilka, jak obecnie.

U³atwi³oby to znacznie kontakty z pra-

codawc¹.

Pracodawcy, choæ s¹ niby silniejsz¹

stron¹, nie mog¹ wiele zrobiæ w sytu-

acji, gdy ich pracownicy strajkuj¹, a

firma poniesie z powodu strajku stra-

ty. Choæ za szkody wyrz¹dzone straj-

kiem lub inn¹ akcj¹ protestacyjn¹ zor-

ganizowan¹ wbrew prawu ponosi od-

powiedzialnoœæ ich organizator, to jed-

nak pracodawca nie mo¿e czêsto wy-

egzekwowaæ odszkodowania, nawet

jeœli zostanie ono zas¹dzone przez s¹d.

Fundusze strajkowe, z których straj-

kuj¹cy pracownicy mog¹ otrzymywaæ

pomoc, nie podlegaj¹ bowiem egze-

kucji z mocy ustawy. Z kolei zwi¹zki

zawodowe nie maj¹ pieniêdzy.

W opinii Andrzeja Patulskiego,

profesora z Uniwersytetu Warszaw-

skiego, dotychczas pracodawcy prak-

tycznie nie korzystali z mo¿liwoœci

ubiegania siê o odszkodowania za nie-

legalne strajki.

Pracodawcy chcieliby mieæ mo¿li-

woœæ reagowania na strajki w ich fir-

mach, szczególnie gdyby by³y niele-

galne. Postuluj¹, ju¿ od wielu lat, o

wprowadzenie do Kodeksu pracy tzw.

lokautu, czyli mo¿liwoœci zamkniêcia

zak³adu pracy na czas strajku. W pro-

jekcie nowego Kodeksu pracy znala-

z³o siê takie rozwi¹zanie. Zgodnie z

nim, pracodawca móg³by zastosowaæ

lokaut w ca³oœci lub w czêœci przed-

siêbiorstwa dopiero wtedy, gdy s¹d

uzna prowadzenie strajku za sprzecz-

ne z prawem. Jest jednak ma³o praw-

dopodobne, ¿eby taka regulacja we-

sz³a w ¿ycie. Zwi¹zki zawodowe

twierdz¹, ¿e choæ konieczne jest ucy-

wilizowanie strajków w Polsce, wpro-

wadzenie lokautu bêdzie oznaczaæ wy-

rzucanie z pracy strajkuj¹cych pracow-

ników. A na to nigdy siê nie zgodz¹.

11,4 proc...
... tyle wed³ug resortu pracy wynios³o bezrobocie w marcu i by³o mniej-

sze ni¿ w lutym (11,5 proc.). Spadek wynika g³ównie z wy¿szego, sezono-

wego zatrudnienia w rolnictwie i budownictwie. minister Jolanta Fedan

zapowiada, ¿e w czerwcu liczba osób bez pracy powinna spaœæ poni¿ej 10

proc. Tymczasem wed³ug Eurostatu, które pos³uguj¹ siê inn¹ metodologi¹

badañ, ju¿ w lutym bezrobocie w Polsce wynosi³o zaledwie 8 proc.

Pracownicy stosuj¹ nowe

formy nacisku na firmy

(Gazeta Prawna, Izabela Rakowska-Boroñ, 4 kwietnia 2008 r.)

2 kwietnia (Gdynia). Po 13

dniach strajku w Ba³tyckim Ter-

minalu Kontenerowym w Gdy-

ni dosz³o do porozumienia miê-

dzy zwi¹zkowcami a zarz¹dem

firmy. - Szkoda, ¿e tak póŸno to

siê sta³o. Na szczêœcie zwyciê-

¿y³ rozs¹dek. Mam nadziejê, ¿e

zarz¹d Ba³tyckiego Terminalu

Kontenerowego w przysz³oœci

bêdzie próbowa³ rozwi¹zywaæ

problemy przy stole negocjacyj-

nym - mówi Kazimierz Wal-

dowski, przewodnicz¹cy KM

NSZZ "S" Portu Gdynia. Nieofi-

cjalnie wiadomo, ¿e nie zosta³y

spe³nione wszystkie postulaty

strajkuj¹cych, jednak wynego-

cjowana kwota podwy¿ki nie-

wiele odbiega od tej, której do-

maga³a siê za³oga - czyli oko³o

400 z³otych miesiêcznie.

***

4 kwietnia (Warszawa). Komi-

sja Trójstronna przyjê³a uchwa-

³ê w sprawie podjêcia dzia³añ

nad przygotowaniem porozu-

mienia spo³ecznego. Porozumie-

nie ma na celu wypracowanie

modelu i mechanizmów kszta³-

towania wynagrodzeñ, programu

aktywizacji zawodowej osób po

50 roku ¿ycia, spójnego systemu

emerytalnego oraz wzmocnienie

dialogu spo³ecznego poprzez do-

precyzowanie zasad reprezenta-

tywnoœci.

Partnerzy spo³eczni zapoznali siê

równie¿ z rz¹dowym programem

"Solidarnoœæ pokoleñ - dzia³ania

dla zwiêkszenia aktywnoœci za-

wodowej osób w wieku 50+".

Program ten zak³ada z jednej

strony dzia³ania, które zwiêk-

szaj¹ zachêty do zatrudnienia

przez przedsiêbiorców osób po-

wy¿ej 50 roku ¿ycia, a z drugiej

strony dzia³ania, które sprzyjaj¹

poprawie kwalifikacji, umiejêt-

noœci i efektywnoœci pracy tych

osób.

- Nie mamy nic przeciwko pro-

gramom, które s³u¿¹ pracowni-

kom, zwiêkszaj¹ ich mo¿liwoœci

na rynku pracy, a tym samym bu-

duj¹ poczucie bezpieczeñstwa.

Nie mog¹ one jednak byæ uspra-

wiedliwieniem do odbierania

uprawnieñ pracowniczych, na

przyk³ad do obni¿onego wieku

emerytalnego - uwa¿a przewod-

nicz¹cy "S" Janusz Œniadek.

***

7 kwietnia (Ruda Œl.) Zatrzyma-

ny zosta³ Kazimierz D., by³y dy-

rektor kopalni Halemba w Ru-

dzie Œl¹skiej. Jest podejrzany o

spowodowanie katastrofy, w wy-

niku której wybuch metanu i eks-

plozja py³u wêglowego zabi³y 21

listopada 2006 roku 23 górni-

ków. Gliwicki s¹d aresztowa³ go

na 3 miesi¹ce. Œledczy z Gliwic

zdecydowali o zatrzymaniu Ka-

zimierza D. po tym, jak z³o¿y³

zeznania w sprawie katastrofy w

Halembie. Grozi mu do 12 lat

wiêzienia.

Jak ustali³a prokuratura, dyrek-

tor zna³ i lekcewa¿y³ wskazania

metanomierzy mówi¹ce o prze-

kroczonych dopuszczalnych stê-

¿eniach metanu w kopalni. To-

lerowa³ te¿ brak profilaktyki w

zakresie zwalczania zagro¿enia

wybuchem py³u wêglowego.

Krew oddaj¹ przewodnicz¹cy komisji

zak³adowych „S”: Marek Jaworek

(PKM Zawiercie) i Dariusz Bendarz

(Electrolux Polska).



Zwróæ uwagê 3Nr 15  (650) • 9 kwietnia 2008 r.

Nie pozwolimy

na zwolnienia i szykany
Pracownicy koncernu Maspex

chcieli walczyæ o swoje pra-

wa, wiêc za³o¿yli zwi¹zek za-

wodowy. Kilka godzin po tym,

jak poinformowali pracodaw-

cê o powstaniu „Solidarno-

œci” stracili pracê, a szykany

dotknê³y równie¿ ich najbli¿-

szych i wspó³pracowników.

Wszystko zaczê³o siê ponad dwa

tygodnie temu, kiedy

pracownicy Ekolandu

i Polskiej ¯ywnoœci

postanowili zorgani-

zowaæ siê w zwi¹zek

zawodowy, by sku-

teczniej broniæ swo-

ich praw. - Narzekali

na z³e traktowanie

przez prze³o¿onych i

niesprawiedliwy sys-

tem wynagradzania -

mówi Robert Odyjas,

organizator zwi¹zko-

wy. Spotkania odby-

wa³y siê po godzinach

pracy, w tajemnicy,

wszystko po to, by za-

pobiec sankcjom ze

strony pracodawcy.

Bardzo szybko okaza-

³o siê, ¿e obawy

zwi¹zkowców by³y w

pe³ni uzasadnione.

2 kwietnia praco-

dawcy zostali pisem-

nie poinformowani o

powstaniu Miêdzyza-

k³adowej Organizacji

Zwi¹zkowej Pracowników Eko-

land i Polska ̄ ywnoœæ NSZZ "So-

lidarnoœæ". Od tego momentu za-

³o¿yciele organizacji byli chronie-

ni przed zwolnieniem na mocy

ustawy o zwi¹zkach zawodowych.

Zakaz wstêpu

na teren zak³adu

- Ok. godz. 22. zostali wezwani

do dzia³u kadr, gdzie zapropono-

wano im rozwi¹zanie umów o pra-

cê za porozumieniem stron. Odmó-

wili i nastêpnego dnia rano nie zo-

stali wpuszczeni na teren zak³adu

- mówi Robert Odyjas, który po-

maga³ pracownikom w stworzeniu

komisji zak³adowej. Szykany do-

tknê³y te¿ rodziny za³o¿ycieli

zwi¹zku i ich znajomych zatrud-

nionych w tych firmach, w sumie

ok. 30 osób. Niektórych zwolnio-

no w zwi¹zku z rzekom¹ likwi-

dacj¹ stanowiska pracy, innym za-

proponowano dobrowolne odej-

œcie, jeszcze innych wys³ano na

przymusowy urlop. - Próbowano

zwolniæ nie tylko Krystiana Pa-

stuszka, jednego z za³o¿ycieli ko-

misji, ale tak¿e jego ¿onê i matkê.

Zastosowano niebywa³¹ w XXI

wieku zasadê odpowiedzialnoœci

zbiorowej. PóŸniej próbowano

nam wmówiæ, ¿e godz. 22, kilka

godzin po powstaniu w firmie "So-

lidarnoœci", to najlepszy czas

na restrukturyzacjê zatrudnie-

nia - mówi Robert Odyjas.

Pokojowo,

ale do czasu

4 kwietnia przed tyskimi fir-

mami Ekoland i Polska ¯yw-

noœæ, nale¿¹cymi do grupy Ma-

spex - producenta popularnych

soków Kubuœ - odby³a siê pi-

kieta solidarnoœci ze zwolnio-

nymi pracownikami. - Solidar-

noœæ jest jedna i zawsze stanie-

my w obronie szykanowanych

zwi¹zkowców i zwalnianych

kolegów - mówi³ podczas pro-

testu Ryszard Drabek, wice-

przewodnicz¹cy Œl¹sko-D¹-

browskiej "Solidarnoœci".

Pikieta mia³a pokojowy cha-

rakter. Ryszard Drabek zapo-

wiedzia³, ¿e dalsze dzia³ania,

jakie podejmie Zwi¹zek bêd¹

uzale¿nione od postawy zarz¹-

du spó³ki. - Je¿eli pracodawca

nie zacznie rozmawiaæ, ci lu-

dzie nie zostan¹ przywróceni

do pracy, a Zwi¹zek nie bêdzie

prawid³owo funkcjonowa³, przyje-

dziemy tu powtórnie i to nie bê-

dzie ju¿ pokojowa demonstracja -

doda³ Ryszard Drabek.

- Jestem oburzona zachowaniem

naszych prezesów. Nie s¹dzi³am, ¿e

Oburzaj¹ce ³amanie prawa i

szykanowanie pracowników w

spó³kach Ekoland i Polska

¯ywnoœæ w Tychach spotka³o

siê z natychmiastow¹ reakcj¹

wielu œrodowisk "Solidarno-

œci", zw³aszcza tych, które pa-

miêtaj¹ czasy represji i walki o

godnoœæ pracownicz¹ i wolne

zwi¹zki zawodowe.

- Za zaanga¿owanie w nieza-

le¿ny ruch zwi¹zkowy spotyka³y

nas represje, szykanowano rów-

nie¿ nasze rodziny. Wiedzieliœmy

jednak, ¿e to niedemokratyczny

system broni siê przed uznaniem

naszego prawa do wolnego zrze-

szania siê. Mieliœmy nadziejê, ¿e

takie przyk³ady ³amania praw

obywatelskich odejd¹ w niepa-

miêæ wraz ze zmian¹ ustroju po-

litycznego - w imieniu Stowarzy-

szenia Represjonowanych w Sta-

nie Wojennym napisa³ do w³adz

Maspeksu jego sekretarz Andrzej

Kampa. - Dlatego z wielkim obu-

rzeniem przyjmujemy informacje

o szykanowaniu za³o¿ycieli "Soli-

darnoœci" i ich rodzin w kierowa-

nych przez Pañstwa firmach. Sta-

nowczo apelujemy o zaprzestanie

tych haniebnych praktyk, jak¿e po-

dobnych do dzia³añ w³adz komu-

nistycznych w latach 80. Zwraca-

my uwagê, ¿e próbuj¹ Pañstwo

zniszczyæ Zwi¹zek, dziêki któremu

w Polsce dzia³alnoœæ gospodarcza

jest swobodna, a takie firmy jak

Maspex, Ekoland czy Polska ̄ yw-

noœæ mog¹ z sukcesami siê rozwi-

jaæ.

- Zwracamy siê do Pañstwa z

apelem o zaprzestanie szykanowa-

nia zwi¹zkowców i rozpoczêcia z

nimi rozmów. Walkê ze zwi¹zka-

mi zawodowymi w XXI w. w kra-

ju nale¿¹cym do Unii Europejskiej

odbieramy jako dzia³anie  kompro-

mituj¹ce, które powinno zostaæ jak

najszybciej zakoñczone - podkre-

œla w swoim liœcie Stanis³aw P³a-

tek, przewodnicz¹cy Zwi¹zku

WiêŸniów Okresu Stanu Wojenne-

go i cz³onek Spo³ecznego Komite-

tu Pamiêci Górników Poleg³ych

16 grudnia 1981 roku w KWK

Wujek.

Pismo do w³adz Maspeksu wy-

stosowa³ równie¿ Krajowy Sekre-

tariat Przemys³u Spo¿ywczego

NSZZ "Solidarnoœæ", który ape-

luje o natychmiastowe przywró-

cenie zwolnionych pracowników

do pracy, dialog i uszanowanie

prawa do zrzeszania siê w zwi¹z-

kach zawodowych. - W przypad-

ku nierespektowania podstawo-

wych praw pracowników, zwró-

cimy siê o wsparcie do Europej-

skiej Federacji ̄ ywnoœci, Rolnic-

twa i Turystyki oraz Zwi¹zków

Zawodowych z pañstw, w któ-

rych Pañstwa Firma prowadzi

dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Wierzy-

my jednak w rozs¹dek i w to, ¿e

mo¿na osi¹gaæ sukces gospodar-

czy, nie zapominaj¹c o aspekcie

spo³ecznym - podkreœli³ w piœmie

Miros³aw Nowicki, przewodni-

cz¹cy Sekretariatu.

gdy dojdzie do za³o¿enia Zwi¹zku

potraktuj¹ nas w tak bezwzglêdny

sposób - powiedzia³a w trakcie pi-

kiety Justyna Baranowska, jed-

na z za³o¿ycielek "Solidarnoœci",

której m¹¿ otrzyma³ wypowiedze-

nie. - To co dotknê³o moj¹ rodzinê

i rodziny innych za³o¿ycieli Zwi¹z-

ku jest karygodne.

Szansa na porozumienie?

Po kilku dniach dosz³o do pierw-

szych negocjacji. We wtorek 8

kwietnia podczas spotkania przed-

stawicieli Zarz¹du Regionu Œl¹-

sko-D¹browskiej "S", za³o¿ycieli

"Solidarnoœci" w spó³kach Eko-

land i Polska ¯ywnoœæ oraz kie-

rownictwa tych firm podjêto

uzgodnienia, które daj¹ szanse na

nieeskalowanie konfliktu. Praco-

dawcy zobowi¹zali siê do wycofa-

nia zwolnieñ dla 5 osób - cz³on-

ków rodzin za³o¿ycieli "Solidarno-

œci". Przywrócenie do pracy 4 ko-

lejnych osób bêdzie tematem œro-

- To co spotka³o nas i nasze rodziny

jest karygodne - mówili za³o¿yciele

„Solidarnoœci” w spó³kach Ekoland

i Polska ¯ywnoœæ w Tychach

Œl¹sko-D¹browska „Solidarnoœæ” domaga siê

przywrócenia zwolnionych pracowników do pracy

i zapowiada, ¿e podejmie wszelkie mo¿liwe kroki,

by broniæ praw pracowniczych i zwi¹zkowych

Piotr Duda,

przewodnicz¹cy Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci”

- "Solidarnoœæ" nie zgodzi siê na tak bezczelne ³amanie praw oby-

watelskich i zwi¹zkowych. Podejmiemy wszelkie przyjête w pra-

wie oraz zwi¹zkowej praktyce dzia³ania, takie jak poinformowanie

PiP i prokuratury. W grê wchodz¹ te¿ inne dzia³ania: np. zachêca-

nie do bojkotu produktów Maspeksu czy kampania medialna infor-

muj¹c¹ o ³amaniu praw pracowniczych i zwi¹zkowych. W obronie

naszych kolegów nie zawahamy siê przed zaanga¿owaniem wszel-

kich dostêpnych nam narzêdzi prawnych, organizacyjnych i finan-

sowych.

Jadwiga Piechocka,

Biuro Szkoleñ Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci”

- Skala naruszeñ prawa w Ekolandzie i Polskiej ¯ywnoœci jest

ogromna. Pracodawcy z³amali konstytucyjne prawo zrzeszania siê,

które jest jednym z filarów nowoczesnego spo³eczeñstwa obywatel-

skiego. Prawo to zagwarantowane jest w szeregu postanowieñ i umów

miêdzynarodowych, jak np. Europejskiej Karcie Spo³ecznej, Euro-

pejskiej Konwencji Praw Cz³owieka, Konwencji nr 87 MOP doty-

cz¹cej wolnoœci zwi¹zkowej i ochrony praw cz³owieka oraz Kon-

wencji nr 98 MOP dotycz¹cej stosowania zasad organizowania siê i

rokowañ zbiorowych. Brutalnie naruszono te¿ art. 3 i art. 32 Ustawy

o zwi¹zkach zawodowych.

dowych negocjacji w Tychach.

Odejd¹ z pracy te osoby, które

przyjê³y wypowiedzenia i nie s¹

zainteresowane powrotem do do-

tychczasowych pracodawców. Œl¹-

sko-D¹browska "S' nie otrzyma³a

jednak dok³adniej informacji, ilu

tych pracowników jest. Zarz¹dy

Ekolandu i Polskiej ¯ywnoœci za-

pewni³y równie¿ o swej gotowo-

œci do wspó³pracy z zak³adow¹

"Solidarnoœci¹" - jej za³o¿yciele

bêd¹ mogli wróciæ jutro do pracy

bez obaw o zwolnienie.

Zgodnie z przyjêtym komunika-

tem zarz¹dy spó³ek przedstawi¹

zwi¹zkowcom "plany dotycz¹ce

dalszej restrukturyzacji zak³adu.

Obie strony do³o¿¹ starañ, aby

wspó³praca uk³ada³a siê dobrze".

Zarz¹dy zadeklarowa³y równie¿

"wolê wspó³pracy poprzez kon-

struktywn¹ i merytoryczn¹ rozmo-

wê".

Agnieszka Konieczny,

Wojciech Gumu³ka
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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!

Przedstawiciele górniczych cen-

tral zwi¹zkowych wziêli udzia³ w

zorganizowanym w Ministerstwie

Pracy i Polityki Spo³ecznej spo-

tkaniu ekspertów w ramach pod-

zespo³u ds. interpretacji przepi-

sów dotycz¹cych emerytur gór-

niczych.

Górnicz¹ "Solidarnoœæ" reprezento-

wali w Warszawie Henryk Nakoniecz-

ny i Jaros³aw Grzesik.

W ocenie strony spo³ecznej spotkanie

nie rozwia³o w¹tpliwoœci dotycz¹cych

interpretacji przepisów o emeryturach

górniczych. Wci¹¿ niejasne pozostaj¹

m.in. kwestie rozliczania czasu pracy oraz

zaliczenia do pracy do³owej dni wolnych

w czasookresie kwartalnym, a nie mie-

siêcznym.

- Mieliœmy zostaæ zapoznani z inter-

pretacj¹ przepisów emerytur górniczych,

a przedstawiono nam tylko same

przepisy - komentuje Hen-

ryk Nakonieczny - Odnie-

œliœmy wra¿enie, ¿e od

oœmiu miesiêcy prace nad

zapisami ustawy o górni-

czych emeryturach

stanê³y w miejscu.

Zwi¹zkowcy

postawili stronie

rz¹dowej pytanie,

dlaczego osoby od-

chodz¹ce na eme-

ryturê na podstawie

tej ustawy nie bêd¹

mia³y zaliczanych

do uprawnieñ eme-

rytalnych okresów

chorobowych po 14

listopada 1991 r., gdy tymczasem

uwzglêdnia siê te okresy górnikom od-

chodz¹cym na emerytury na dotychcza-

sowych przepisach. Na kolejnym spo-

tkaniu bêd¹ oczekiwaæ, ¿e rz¹d zapozna

ich z prawnymi podstawami tych dzia-

³añ.

W przepisach ustawy zawarty jest

równie¿ zapis, ¿e osoba, która naby³a

uprawnienia mo¿e przejœæ na emerytu-

rê, pod warunkiem, ¿e nie przyst¹pi³a do

OFE i rozwi¹za³a stosunek pracy.

-Trudno jest podj¹æ decyzjê o rozwi¹-

zaniu stosunku pracy, nie maj¹c gwaran-

cji uzyskania uprawnieñ emerytalnych -

mówi Henryk Nakonieczny. - Górnik

mo¿e go rozwi¹zaæ, a póŸniej oka¿e siê,

¿e do nabycia uprawnieñ zabrak³o

mu 5 dni. Ten zapis nie obowi¹-

zuje ju¿ w przypadku œwiad-

czeñ dla osób przechodz¹cych

na emerytury od 1 stycznia

2007 r. Uzgodniliœmy, ¿e te

najprostsze sprawy

bêdzie weryfiko-

wa³ ZUS. Problem

pojawia siê w przy-

padku osób, któ-

rym ZUS kwestio-

nuje jakiœ okres za-

trudnienia. Te kwe-

stie powinien roz-

strzygaæ s¹d, ale

praktyka pokazuje,

¿e jeœli górnik nie

uzyska³ uprawnieñ

emerytalnych, bo nie rozwi¹za³ stosun-

ku pracy i brakuje mu okresów pracy, to

zwykle s¹dy oddalaj¹ powództwo, z

uwagi na nierozwi¹zanie stosunku pra-

cy. Ale z kolei, jeœli rozwi¹¿e stosunek

pracy, a nie bêdzie mia³ zaliczonych ja-

kichœ okresów pracy, to wówczas pój-

dzie na zielon¹ trawkê. Ta kwestia wy-

daje siê byæ nie do rozwi¹zania.

Beata Gajdziszewska

Emerytury górnicze

budz¹ w¹tpliwoœci

Nie dosz³o do planowanego na

poniedzia³ek strajku generalne-

go w Wojewódzkim Szpitalu

Specjalistycznym nr 2 w Ja-

strzêbiu Zdroju.

Decyzja o proteœcie podjêta zosta³a w

ubieg³ym tygodniu podczas masówki

zorganizowanej przez organizacje zwi¹z-

kowe i uzale¿niona by³a od zamiaru pod-

jêcia przez pracodawcê ostatecznych ne-

gocjacji p³acowych. Dyrektor, wbrew

wczeœniejszym zapowiedziom, zasiad³

ze zwi¹zkowcami do sto³u. Rozmowy

"ostatniej szansy" prowadzone by³y

przez dwa dni.a podpisane porozumie-

nie nie mo¿e satysfakcjonowaæ "S".

Zwi¹zki przysta³y na odrzucon¹ przed

tygodniem propozycjê pracodawcy o

utrzymaniu na kolejne trzy miesi¹ce wy-

p³acanych od stycznia dodatków do wy-

nagrodzeñ pracowników: 150 z³ dla wy-

¿szego personelu, 125 z³ dla pielêgnia-

rek, po³o¿nych i personelu œredniego me-

dycznego i o 100 z³ dla pracowników

pozosta³ych grup zawodowych.

Najpierw Zwi¹zek Zawodowy Pielê-

gniarek zgodzi³ siê na utrzymanie dodat-

ków w tej samej wysokoœci, a póŸniej

dwie inne organizacje zamierza³y wy-

cofaæ siê z negocjacji i przystaæ na pro-

pozycjê pracodawcy. "S" w obawie, ¿e

jej cz³onkowie mog¹ zostaæ pozbawieni

tych pieniêdzy, zdecydowa³a siê podpi-

saæ porozumienie. Uda³o siê jednak wy-

negocjowaæ, ¿e dodatki nie mog¹ byæ

wypowiedziane w okresie dwóch tygo-

dni, je¿eli zak³ad nie bêdzie posiada³ œrod-

ków.

- Zostaliœmy postawieni pod œcian¹ -

komentuje Halina Cierpia³ przewodni-

cz¹ca Regionalnego Sekretariatu Ochro-

ny Zdrowia NSZZ "S", a zarazem prze-

wodnicz¹ca zwi¹zku w jastrzêbskim

szpitalu. - Domagaliœmy siê wpisania

tych kwot do pensji zasadniczych. Uda-

³o nam siê jedynie przeforsowaæ zapis, o

powo³aniu zespo³u, w sk³ad którego

wejd¹ przedstawiciele wszystkich zwi¹z-

ków zawodowych i dyrekcji. Jego zada-

niem bêdzie ustalenie zasad podzia³u

œrodków finansowych przeznaczonych

na wzrost wynagrodzeñ.

Rozgoryczenie zwi¹zkowców "S"

jest tym wiêksze, ¿e dyrektor szpitala

zapomnia³ o porozumieniu, które w

styczniu podpisa³ ze Zwi¹zkiem Zawo-

dowym Lekarzy. Na jego mocy uposa-

¿enia tej grupy zawodowej wzros³y od

1 tys. z³ wzwy¿, w zale¿noœci od stop-

nia wykszta³cenia i sta¿u pracy .

- Zgadzamy siê, ¿e lekarze to specy-

ficzna grupa zawodowa, której nale¿¹

siê gratyfikacje, ale boli fakt, ¿e praco-

dawca zapomnia³ o pozosta³ych pra-

cownikach. Ich p³ace wzros³y jedynie

w formie dodatku, czyli kwoty pod

kresk¹ - mówi¹ zwi¹zkowcy.

Beata Gajdziszewska

Postawieni pod œcian¹

Halina Cierpia³ informuje personel szpitala o przebiegu negocjacji

Od 1 stycznia 2007 r. sprawê

uprawnieñ do emerytury górniczej

reguluj¹ przepisy ustawy o emerytu-

rach i rentach z Funduszu Ubezpie-

czeñ Spo³ecznych. Zgodnie z tym

dokumentem prawo do emerytury

górniczej przys³uguje pracownikom,

którzy pracê górnicz¹ wykonywali

pod ziemi¹ stale i w pe³nym wymia-

rze czasu pracy przez okres wynosz¹-

cy co najmniej 25 lat. Wymagane jest

tak¿e spe³nienie warunku o nieprzy-

st¹pieniu do otwartego funduszu eme-

rytalnego albo z³o¿enie wniosku o

przekazanie na dochody bud¿etu pañ-

stwa œrodków zgromadzonych na ra-

chunku w OFE, za poœrednictwem

Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

- Od oœmiu miesiêcy prace

nad zapisami ustawy górniczej

stoj¹ w miejscu - ocenia

Henryk Nakonieczny
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To jedno z siedmiu hase³ pro-

muj¹cych nasze wojewódz-

two. 2 kwietnia ruszy³a wiel-

ka kampania reklamowa, któ-

ra ma przekonaæ nas samych

- czyli ok. 5 milionów miesz-

kañców województwa œl¹-

skiego, ¿e „tutaj” wcale nie

jest tak szaro, smutno i Ÿle.

Dopiero, gdy sami wyzbêdziemy

siê kompleksów bêdziemy mogli

skutecznie promowaæ region na ze-

wn¹trz. Cel oczywiœcie jest jeden

- przyci¹gn¹æ jak najwiêcej tury-

stów i inwestorów.

Kampania oparta zosta³a na prze-

s³aniu "Œl¹skie. Pozytywna Ener-

gia". - Energia ta mo¿e byæ rozu-

miana dos³ownie jako Ÿród³o œwia-

t³a, ciep³a i bezpieczeñstwa oraz

jako wartoœæ cechuj¹ca mieszkañ-

ców regionu, wyp³ywaj¹ca z jego

tradycji i ró¿norodnoœci - przeko-

nywa³ podczas konferencji praso-

wej zorganizowanej w Œl¹skim

Urzêdzie Marsza³kowskim Mate-

usz Zmyœlony z krakowskiej Gru-

py Eskadra, która promocjê przy-

gotowa³a. Natomiast Marsza³ek

Województwa Œl¹skiego Bogu-

s³aw Œmigielski podkreœla³, ¿e jest

to pierwsza w Polsce kampania wi-

zerunkowa regionu, która przepro-

wadzona zostanie na tak ogromn¹

skalê.

Rzeczywiœcie - wykorzystanych

zostanie w niej siedem projektów

graficznych, które pojawi¹ siê na

Na budynku Parku Wodnego

w Tarnowskich Górach znów

zawis³ transparent z napisem

"Akcja Protestacyjna". Jed-

nak teraz "Solidarnoœæ" do-

maga siê odwo³ania prezesa

Romana Utrackiego.

- Prezes, nie tylko nie zaprzesta³

szykan wobec pracowników, co

by³o jednym z postulatów poprzed-

niego protestu, ale je nasili³ - mówi

Leszek G³ogusz, przewodnicz¹cy

Miêdzyzak³adowej Organizacji

Zwi¹zkowej NSZZ "Solidarnoœæ"

Agencji Inicjatyw Gospodarczych.

Czarê goryczy przela³a reakcja

Romana Utrackiego na powo³a-

nie przez Zwi¹zek Rady Pracow-

ników. -  Stwierdzi³, ¿e Rada jest

nielegalna i zagrozi³ jej przewod-

nicz¹cemu Jerzemu Dobrowol-

skiemu powa¿nymi konsekwen-

cjami - dodaje G³ogusz. Wkrótce

potem w spó³ce "spontanicznie"

powsta³ nowy zwi¹zek zawodowy

NSZZ Pracownicza Inicjatywa

Obywatelska przy AIG S.A.

Zwi¹zkowcy zarzucaj¹ prezeso-

wi manipulacje przebiegiem roz-

mów o podwy¿kach wynagrodzeñ.

Przypominaj¹ jego zapewnienia, ¿e

nie podejmie rozmów na ten temat

dopóki nie bêd¹ znane wyniki fi-

nansowe za pierwszy kwarta³ i jed-

noczesne próby podpisania poro-

zumienia bezpoœrednio z pracow-

nikami.

- Jak siê póŸniej okaza³o prowa-

dzi³ te rozmowy bez zgody i wie-

dzy drugiego cz³onka zarz¹du -

Wojciecha Giergiela - dodaje Le-

szek G³ogusz.

Zdaniem zwi¹zkowców, dzia³a-

nia Romana Utrackiego szkodz¹

wizerunkowi instytucji. Dlatego

domagaj¹ siê jego odwo³ania. Pi-

smo z takim postulatem skierowa-

li do Rady Nadzorczej Agencji Ini-

cjatyw Gospodarczych, która za-

rz¹dza aquaparkiem, O tej sytuacji

zawiadomili równie¿ w³adze mia-

sta, do których nale¿y 90 proc. ak-

cji spó³ki.

Red.

200 billboardach, 160 citylightach

i na 25 autobusach komunikacji

miejskiej. Oprócz tego ak-

cja promocyjna prowadzo-

na bêdzie w radiu, prasie i

telewizji. W reklamach

wyst¹pi¹ m.in. cz³onkowie

kabaretu £owcy. B z Cie-

szyna.

Akcja ma w lekki i dow-

cipny sposób wypromowaæ

optymistyczny wizerunek

Œl¹ska. Dlatego projekty

pokazuj¹ siedem miast: Bê-

dzin, Czêstochowê, Kato-

wice, Zabrze, Cieszyn,

Rybnik, Wis³ê i opieraj¹ siê

na grze s³ów. Np. czytaj¹c:

"œl¹skie skarby czêsto cho-

wa" mamy uœwiadomiæ so-

bie, ¿e œl¹skie pe³ne jest

miejsc, w których ukryte s¹

prawdziwe skarby kultury,

religii i tradycji. "œl¹skie

grube rybnik" - to sygna³,

¿e "tutaj" warto studiowaæ,

pracowaæ i prowadziæ inte-

resy. Wis³a jest Ÿród³em inspiracji

czerpanej z natury, a Zabrze poka-

zuje, ¿e œl¹skie za-

wsze wygrywa.

Zmyœlony zapew-

nia, ¿e reklama ka¿-

dego z miast rozsze-

rzona zostanie o wie-

le innych mniejszych

miejscowoœci, tak by

akcja objê³a cztery

subregiony woje-

wództwa i odnios³a

siê do wszystkich

aspektów ¿ycia

mieszkañców: nauki,

pracy i wypoczynku.

Warto równie¿

zwróciæ uwagê na

wydarzenia specjalne

promuj¹ce województwo, które

bêd¹ towarzyszy³y kampanii. 26

kwietnia w Wojewódzkim Parku

Kultury i Wypoczynku w Chorzo-

wie mieszkañcy regionu utworz¹

paleton pe³en pozytywnej energii.

Jedn¹ z atrakcji tego dnia bêdzie

czteroosobowy tandem, symboli-

zuj¹cy cztery subregiony.

Nied³ugo na œl¹skich drogach

pojawi¹ siê autostopowicze trzy-

maj¹cy w rêkach tabliczki z zabaw-

nymi rozwiniêciami nazw miast, co

ma sk³aniaæ przeje¿d¿aj¹cych kie-

rowców do uœmiechu. W galeriach

handlowych prowadzona bêdzie

akcja "Fotoboard", dziêki której

ka¿dy chêtny otrzyma zabawn¹

pocztówkê ze swoim zdjêciem. Na-

tomiast na wybranych stacjach

benzynowych rozprowadzane bêd¹

naklejki z napisem "Ten samochód

napêdza Œl¹skie. Pozytywna ener-

gia" oraz napoje energetyczne SLS,

czyli Silesian Life Style.

Akcja potrwa do 11 maja. Naj-

prawdopodobniej we wrzeœniu roz-

pocznie siê reklama regionu na ze-

wn¹trz, ale jak mówi Anna Wró-

bel z Grupy Eskadra jeszcze nie

wiadomo, które elementy kampa-

nii promocyjnej zostan¹ w niej

wykorzystane.

Agnieszka Konieczny

Kolejna ods³ona konfliktu w

nale¿¹cej do Fiata bielskiej

fabryce GM Powertrain: jak

mówi¹ zwi¹zkowcy z "Soli-

darnoœci", kierownictwo fir-

my zdecydowa³o o usuniêciu

z terenu zak³adu wszelkich

zwi¹zkowych emblematów.

Wanda Stró¿yk, szefowa "S" w

spó³kach wchodz¹cych w sk³ad

koncernu Fiata uwa¿a, ¿e pomys³

wyszed³ od prezesa GM Powertra-

in Maurizio Emo. - W nocy z 1 na

2 kwietnia z terenu zak³adu usu-

niêto wszystkie flagi "Solidarno-

œci". Co wiêcej, kierownicy dosta-

li polecenie, by z biur i hal fabryki

zniknê³y przedmioty z logiem na-

Fiat ju¿ nie potrzebuje logo „S” ?

Œl¹skie bêdzin dobrze

Oflagowany budynek tarnogórskiego aquaparku

W aquaparku

znów protest

Jeden z siedmiu projektów graficznych wykorzystanych

w kampanii reklamowej

- Nasze województwo œwietnie

wypada w rankingach, a mimo to

wielu jego mieszkañcom trudno

wyzbyæ siê kompleksów - mówi³

podczas konferencji Marsza³ek

Województwa  Œl¹skiego

Bogus³aw Œmigielski

i zapewnia³, ¿e akcja promocyjna

ma zmieniæ wizerunek regionu

szego zwi¹zku - znaczki, kalenda-

rze. Czujemy siê trochê jak w 1981

roku, kiedy dla komisarzy stanu

wojennego wszystko, co kojarzy-

³o siê z "Solidarnoœci¹" by³o nie-

bezpieczne.

Wanda Stró¿yk podkreœla, ¿e te

wydarzenia s¹ bardziej skandalicz-

ne, jeœli zestawi siê je z oficjalny-

mi wypowiedziami przedstawicieli

koncernu o ich rzekomym szacun-

ku dla "Solidarnoœci". - W g³oœnej

ostatnio reklamie korporacyjnej

Fiata nasz zwi¹zek prezentowany

jest jako powód do dumy dla Pol-

ski. Liczyliœmy, ¿e to pozytywny

sygna³ ze strony dyrekcji, ¿e mo-

¿emy siê porozumieæ. Po tym, co

sta³o siê dziœ widaæ jednak, jaki jest

prawdziwy stosunek kierownictwa

koncernu do "Solidarnoœci" - obu-

rza siê przewodnicz¹ca zwi¹zku w

Fiacie.

Cz³onkowie "Solidarnoœci" zde-

cydowali, ¿e nie pozwol¹ na po-

miatanie solidarnoœciowymi em-

blematami. Fabryka zosta³a po-

nownie oflagowana. Spraw¹ zajê-

³a siê policja.

Wojciech Gumu³ka

Demonstracja przed tysk¹ fabryk¹ Fiata - marzec 2007 r.

W Powertrainie od kilku mie-

siêcy trwa te¿ spór p³acowy. So-

lidarnoœæ" domaga siê 1000 z³

podwy¿ki dla wszystkich za-

trudnionych w dwóch ratach.

Zarz¹d proponuje 700 z³, ale

roz³o¿one na trzy raty - ostatnia

w lutym 2009 r.
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Jestem matk¹ karmi¹c¹, pracujê w

zawodzie nauczyciela w miejscowoœci

innej ni¿ miejsce zamieszkania(do-

je¿d¿am). Interesuje mnie, w jaki spo-

sób mogê egzekwowaæ swoje przywile-

je matki karmi¹cej. "Okienka" s¹ dla

mnie jedynie wyd³u¿eniem dnia pracy,

gdy¿ nie jestem w stanie dojechaæ w ci¹-

gu tego czasu na karmienie. Ponadto

w szkole, w której pracujê nie ma na

tyle intymnego pomieszczenia, bym mo-

g³a œci¹gn¹æ pokarm.

Prawo do przerw na karmienie dziec-

ka piersi¹ wprowadza art. 187 Kodeksu

pracy. Prawo to przys³uguje pracowni-

cy karmi¹cej dziecko piersi¹, je¿eli jej

czas pracy wynosi co najmniej 4 godzi-

ny dziennie. Je¿eli czas pracy pracowni-

cy nie przekracza 6 godzin dziennie

(waha siê w przedziale od 4 do 6 godzin

dziennie), przys³uguje jej jedna przerwa

na karmienie. Natomiast je¿eli czas pra-

cy pracownicy wynosi wiêcej ni¿ 6 go-

dzin dziennie, wówczas ma ona prawo

do dwóch przerw na karmienie. D³ugoœæ

przerw uzale¿niona jest od liczby kar-

mionych dzieci. Pracownicy karmi¹cej

piersi¹ jedno dziecko przys³uguje - w za-

le¿noœci od d³ugoœci dnia pracy - jedna

b¹dŸ dwie przerwy pó³godzinne, pod-

czas gdy pracownicy karmi¹cej wiêcej

ni¿ jedno dziecko przys³uguje jedna b¹dŸ

dwie przerwy czterdziestopiêciominuto-

we.

 Pracownice, maj¹ce prawo do dwóch

przerw na karmienie (pracuj¹ce ponad 6

godzin dziennie), mog¹ wyst¹piæ do pra-

codawcy z wnioskiem, aby przerwy te

by³y udzielane ³¹cznie.  Pracodawca jest

zwi¹zany tego typu wnioskiem. Dziêki

takiej "kumulacji" powstaje jedna jed-

nogodzinna (karmienie jednego dziec-

ka)b¹dŸ jedna pó³toragodzinna przerwa

(karmienie wiêcej ni¿ jednego dziecka).

 W odniesieniu do pracownic nauczy-

cielek szczególn¹ regulacjê w omawia-

nej materii przewiduje art. 69 ust. 2 Kar-

ty Nauczyciela. Przepis ten daje nauczy-

cielce karmi¹cej dziecko prawo do jed-

nej jednogodzinnej przerwy, je¿eli jej

czas pracy wynosi ponad 4 godziny

dziennie. Szczególny charakter tej regu-

lacji przejawia siê w tym, ¿e nie przewi-

duje ona dodatkowych przerw w przy-

padku d³u¿szego dnia pracy, ani te¿ d³u¿-

szych przerw w przypadku karmienia

wiêkszej liczby dzieci. W ka¿dym tego

typu przypadku przerwa zawsze bêdzie

jedna i zawsze bêdzie trwa³a jedn¹ go-

dzinê.

 W praktyce, przerwa na karmienie,

wynikaj¹ca zarówno z kodeksu pracy,

jak i z Karty Nauczyciela, nie musi mieæ

charakteru "okienek" przypadaj¹cych w

czasie dnia pracy. W zakresie sposobu

korzystania z omawianego prawa nie

nale¿y sugerowaæ siê dos³ownym rozu-

mieniem s³owa "przerwa". Prawo to

mo¿e byæ bowiem realizowane w ten

sposób, ¿e pracownica bêdzie rozpoczy-

naæ pracê póŸniej lub wczeœniej j¹ koñ-

czyæ. W takiej sytuacji dochodzi do fak-

tycznego skrócenia dnia pracy o czas od-

powiadaj¹cy d³ugoœci przys³uguj¹cej

przerwy (przerw).

 Przerwy na karmienie wliczane s¹ do

czasu pracy, a za czas korzystania z tych

przerw pracownica zachowuje prawo do

wynagrodzenia w wysokoœci, jaka przy-

s³ugiwa³aby jej, gdyby rzeczywiœcie w

tym czasie œwiadczy³a pracê. Wynagro-

dzenie to oblicza siê na zasadach obo-

wi¹zuj¹cych przy ustalaniu wynagrodze-

nia za urlop wypoczynkowy.

 Podstaw¹ korzystania z omawiane-

go prawa jest najczêœciej oœwiadczenie

pracownicy, z którego wynika potrzeba

karmienia dziecka piersi¹. Pracodawca

mo¿e jednak ¿¹daæ stwierdzenia tego fak-

tu przez lekarza, w treœci odpowiednie-

go zaœwiadczenia. Z oczywistych wzglê-

dów przepisy nie precyzuj¹ koñcowego

terminu korzystania z przedmiotowego

prawa. Jest on limitowany wy³¹cznie fi-

zjologiczn¹ potrzeb¹ stosowania tej for-

my karmienia dziecka.

 Pracodawca mo¿e jednak w ka¿dej

chwili za¿¹daæ, aby pracownica przed-

stawi³a aktualne zaœwiadczenie lekarskie,

wskazuj¹ce, ¿e w danym przypadku

potrzeba taka w dalszym ci¹gu istnieje.

Najaktywniejszy Zak³adowy

Spo³eczny Inspektor Pracy,

Dyplom PIP oraz Pracodawca

- Organizator Pracy Bezpiecz-

nej - to konkursy og³oszone

przez Pañstwow¹ Inspekcjê

Pracy, w których mog¹ siê

wykazaæ nie tylko najlepsi SIP-

owcy, ale i pracodawcy.

Najaktywniejszy Zak³adowy

Spo³eczny Inspektor Pracy

Celem tego konkursu jest promowa-

nie dzia³alnoœci spo³ecznych inspekto-

rów pracy w sferze ochrony pracy i pra-

worz¹dnoœci w stosunkach zatrudnienia

oraz doprowadzenie do systematycznej

poprawy bezpieczeñstwa w zak³adach.

Zak³adowych Spo³ecznych Inspektorów

Pracy do konkursu mog¹ zg³aszaæ: or-

ganizacje zwi¹zkowe, pracownicy, pra-

codawcy i inspektorzy pracy.

Karty zg³oszeniowe wraz z dokumen-

tacj¹ nale¿y przes³aæ do 15 czerwca do

okrêgowych inspektoratów pracy .

Ocena dzia³alnoœci zak³adowych spo-

³ecznych inspektorów pracy bior¹cych

udzia³ w konkursie dotyczy okresu od 1

stycznia do 31 grudnia 2007 r.

Uczestnicy oceniani bêd¹ w wielu

dziedzinach m.in. dzia³ania w zakresie

poprawy bezpieczeñstwa pracy, liczba

wydanych zaleceñ oraz efekty uzyska-

ne na rzecz ochrony pracy.

Komisjê konkursow¹ powo³uje okrê-

gowy inspektor pracy spoœród pracow-

ników inspektoratu okrêgowego. W kon-

kursie przyznawane bêd¹ I, II i III na-

groda oraz wyró¿nienia. Rozstrzygniê-

cie nast¹pi we wrzeœniu.

Pracodawca - Organizator

Pracy Bezpiecznej

To konkurs, który w tym roku jest

organizowany ju¿ po raz piêtnasty. Ho-

norowy patronat nad nim obj¹³ prezy-

dent RP.

Przedsiêwziêcie ma promowaæ naj-

lepsze praktyki w zakresie poprawy wa-

runków bezpieczeñstwa pracy i inspi-

rowaæ pracodawców do eliminowania

zagro¿eñ istniej¹cych w ich zak³adach

pracy.

Mog¹ wzi¹æ w nim udzia³ pracodaw-

cy - niezale¿nie od formy w³asnoœci za-

k³adu - którzy uzyskali pozytywn¹ oce-

nê stanu warunków pracy w swoich fir-

mach.

Bêd¹ oni oceniani w trzech katego-

riach: zak³ady pracy do 50 zatrudnio-

Konkursy Pañstwowej

Inspekcji Pracy

Œl¹sko-D¹browska „Solidarnoœæ” systematycznie organizuje

szkolenia dla Spo³ecznych Inspektorów Pracy

- Ponad 8,8 tys. osób zosta³o po-

szkodowanych w wypadkach

przy pracy w budownictwie w

2007 roku - poda³a Pañstwowa

Inspekcja Pracy. To 12,8 proc.

wiêcej ni¿ rok wczeœniej.

G³ówny Inspektor Pracy Bo¿ena Bo-

rys-Szopa poinformowa³a na konferen-

cji prasowej w Warszawie, ¿e wpraw-

dzie mniej osób w tych  wypadkach po-

nios³o œmieræ (109 - w 2006 r., 90 - w

2007) ale wiêcej, bo 214 (w 2006 r. -

169) dozna³o ciê¿kiego uszkodzenia

cia³a.

Odnotowano blisko o 1 tys. wiêcej

ni¿ rok wczeœniej tzw. wypadków lek-

kich.

Jak wykaza³a kontrola PIP, najczê-

œciej wypadkom na budowach ulegali

pracownicy wykonuj¹cy roboty stanu

surowego (ponad 2,5 tys. osób), robot-

nicy przy robotach wykoñczeniowych

(981 osób), spawacze, blacharze i mon-

terzy konstrukcji metalowych (703)

oraz elektrycy (455).

Najczêstsze okolicznoœci wypadków,

to poœlizgniêcie, potkniêcie siê, upadek,

uderzenie przez spadaj¹cy z góry przed-

miot, upadek z wysokoœci i wpadniê-

cie do wykopu.

Inspektorzy pracy przeprowadzili w

2007 roku ponad 5 tys. kontroli na po-

nad 2,7 tys. budowach, g³ównie obiek-

tów mieszkalnych z czêœci¹ us³ugow¹ i

biurow¹. Skontrolowali ponad 4,2 tys.

pracodawców, zatrudniaj¹cych ponad

64 tys. osób.

Najwiêcej nieprawid³owoœci - poin-

formowa³ zastêpca g³ównego inspek-

tora pracy Roman Giedrojæ - stwierdzo-

no podczas pracy na rusztowaniach -

wystêpowa³y one na 86 proc. skontro-

lowanych budów oraz podczas wyko-

nywania prac na wysokoœci (81 proc.).

Kontrole wykaza³y te¿ wiele naru-

szeñ prawa w zakresie legalnoœci za-

trudnienia. Jak mówi³ Jaros³aw Le-

Wypadki w budownictwie
œniewski z PIP, co druga z nich ujawni-

³a nieprawid³owoœci. W co czwartym

skontrolowanym zak³adzie (550 przy-

padków) stwierdzano przypadki niele-

galnego zatrudnienia. Z kolei nieop³a-

canie lub nieterminowe op³acanie sk³a-

dek na Fundusz  Pracy stwierdzono w

co pi¹tym zak³adzie (340 przypadków).

Ponadto w 22 proc. kontrolowanych

zak³adów, stwierdzono przypadki nie-

legalnego zatrudniania cudzoziemców.

Inspektorzy pracy - poinformowa³a

Borys-Szopa - wydali  ponad 3,8 tys.

decyzji o wstrzymaniu prac ze wzglê-

du na bezpoœrednie zagro¿enie dla zdro-

wia i ¿ycia; na³o¿yli te¿ prawie 2,5 tys.

mandatów na ³¹czn¹ kwotê ponad 2,1

mln z³.

W zwi¹zku ze stwierdzonymi niepra-

wid³owoœciami 126 wniosków PIP

skierowa³a do s¹du. W 18 przypadkach

zosta³o z³o¿one zawiadomienie do pro-

kuratury o podejrzeniu pope³nienia

przestêpstwa.

nych, od 51 do 250 zatrudnionych i po-

wy¿ej 250 zatrudnionych.

Do konkursu mo¿e przyst¹piæ ka¿dy

pracodawca zg³oszony przez: okrêgowe-

go inspektora pracy, organizacjê praco-

dawców, zwi¹zek zawodowy, organiza-

cjê spo³eczn¹ zajmuj¹c¹ siê ochron¹ pra-

cy, spo³ecznego inspektora pracy lub pra-

cownika s³u¿by bezpieczeñstwa i higie-

ny pracy.

Kryteria oceny pracodawców to m.in.:

przestrzeganie przepisów prawa, prze-

strzeganie przepisów i zasad bezpieczeñ-

stwa i higieny pracy, dzia³alnoœæ syste-

mowa na rzecz ochrony pracy, czy te¿

wypadki przy pracy.

Konkurs przebiega dwuetapowo.

Okrêgowy Inspektor Pracy przyznaje

najlepszym pracodawcom honorowe

nagrody za I, II i III miejsca oraz wyró¿-

nienia. Natomiast G³ówny Inspektor Pra-

cy przyznaje statuetki i wpisuje ich na

"Z³ot¹ Listê Przedsiêbiorców".

Dyplom PIP

Pracodawcy mog¹ ubiegaæ siê rów-

nie¿ o Dyplom Pañstwowej Inspekcji

Pracy. Celem tego konkursu jest promo-

cja przepisów prawa pracy. Mog¹ przy-

st¹piæ do niego pracodawcy zatrudnia-

j¹cy nie wiêcej ni¿ 9 pracowników, któ-

rzy s¹ nara¿eni na zagro¿enia zwi¹zane

z charakterem pracy i miejscem jej wy-

konywania.

Przedsiêwziêcie jest realizowane przez

okrêgowe inspektoraty pracy, do których

pracodawcy mog¹ siê zg³aszaæ przez ca³y

rok. Inspektorzy pracy zapoznaj¹ praco-

dawcê z aktualnymi przepisami prawa

pracy i przepisami bhp. Pomog¹ w tym

materia³y przygotowane przez PIP np.

"Lista kontrolna z komentarzem" i po-

radnik "Ocenia ryzyka zawodowego w

piêciu krokach. Nastêpnie pracodawca

ma sam rozpoznaæ i wyeliminowaæ

stwierdzone przez siebie nieprawid³owo-

œci i zagro¿enia. Pozwala to na przyst¹-

pienie do audytu, którego dokonuje in-

spektor pracy. Ten koñcowy przegl¹d nie

ma charakteru represyjnego.

Prawo do przerw na

karmienie dziecka piersi¹
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Podwy¿ki o 500 z³ wynagro-

dzeñ zasadniczych wszyst-

kich pracowników Zak³adu

Lecznictwa Ambulatoryjnego

w Zawierciu oraz wprowadze-

nia tzw. krocz¹cej wys³ugi lat

pracy domaga siê zawierciañ-

ska "Solidarnoœæ" Pracowni-

ków Ochrony Zdrowia.

Je¿eli postulaty te nie zostan¹ zre-

alizowane do po³owy kwietnia ru-

szy procedura procedury sporu

zbiorowego.

- Podczas rozmów z pracownika-

mi ZLA widaæ, ¿e s¹ oni zdetermi-

nowani w walce o godne p³ace -

mówi Ma³gorzata Benc, szefowa

Biura Terenowego Œl¹sko-D¹brow-

skiej "S" w Zawierciu. - Niemal

wszyscy deklaruj¹ gotowoœæ do

strajku.

Wczeœniej jednak - o czym zwi¹z-

kowcy uprzedzili dyrekcjê - nale¿y

siê spodziewaæ innych form prote-

stu: oflagowania przychodni, pikiet,

Walka

o p³ace

W ubieg³ym tygodniu oœwiatowa

"Solidarnoœæ" przekaza³a mar-

sza³kowi Sejmu RP obywatelski

projekt nowelizacji Karty Nauczy-

ciela.

Marsza³ek ju¿ wkrótce zaopiniuje, czy

dokument spe³nia wymagane procedu-

ry.

- Nie mamy w¹tpliwoœci, ¿e spe³nia, a

to oznacza, ¿e jeszcze przez najbli¿sze

Sekcja Krajowa Oœwiaty i Wycho-

wania NSZZ „Solidarnoœæ” og³a-

sza ogólnopolski cykl konkursów

poœwiêconych Ojcu Œwiêtemu

Janowi Paw³owi II:

"Pontyfikat zapisany w naszych my-

œlach, sercach i pamiêci. Konkurs dla

wszystkich, którzy szukaj¹ obecnoœci

Jana Paw³a II w swoim ¿yciu, ¿yciu swo-

jej rodziny, swojego miasta, Ojczyzny i

œwiata."

Inspiracj¹ do przeprowadzenia kon-

kursu jest zbli¿aj¹ca siê trzydziesta rocz-

nica pontyfikatu i og³oszenie przez Ko-

misjê Krajow¹ 2008 roku Rokiem Ojca

Œwiêtego Jana Paw³a II.

Konkursy literackie i multimedialne

trzy miesi¹ce mo¿emy zbieraæ podpisy

poparcia pod projektem - mówi Lech

Ordon, szef oœwiatowej "S" w Regio-

nie Œl¹sko-D¹browskim.

W projekcie nowelizacji Karty Na-

uczyciela "S" domaga siê m.in. podwy¿-

szenia ustalanej przez rz¹d, kwoty bazo-

wej z 82 do 100 proc., wprowadzenia

zapisu, ¿e œrednia minimalna stawka wy-

nagrodzenia zasadniczego stanowi³aby,

co najmniej 70 proc. œredniego wyna-

Wci¹¿ mo¿na podpisaæ siê pod projektem
grodzenia nauczycieli, zmiany sposobu

œredniej urlopowej oraz utrzymania

uprawnieñ nauczycieli do wczeœniej-

szych emerytur.

Zwi¹zkowcy oœwiatowej "S" apeluj¹

do wszystkich ludzi, dla których wa¿ne

s¹ losy polskiej edukacji, o sk³adanie

podpisów pod obywatelskim projektem.

B.G.

zorganizowane zostan¹ dla uczniów

szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjal-

nych. Uczniowie szkó³ podstawowych

bêd¹ mogli wzi¹æ udzia³ w konkursie pla-

stycznym pt. "Podró¿e Jana Paw³a II".

SKOiW NSZZ "S" og³asza równie¿

konkurs dla nauczycieli na najlepszy sce-

nariusz uroczystoœci szkolnej, lub kon-

spekt lekcji poœwiêcony pamiêci Jana

Paw³a II.

Szczegó³y dotycz¹ce konkursu oraz

jego regulamin zostan¹ og³oszone do 15

kwietnia na stronie stronie internetowej

SKOiW i w Przegl¹dzie Oœwiatowym.

Kontakty:

lordon@op.pl , edukacja@solidar-

nosc.org.pl, tel. (058) 308 44 59

Rozstrzygniêty zosta³ wojewódz-

ki konkurs literacki dla uczniów

szkó³ ponadgimnazjalnych pt.

„Katyñ - prawda i pamiêæ”, zor-

ganizowany przez Regionaln¹

Sekcjê Nauki i Oœwiaty NSZZ „So-

lidarnoœæ”.

W konkursowych szrankach wziê³o

udzia³ ponad 150 uczniów z 16 miast

regionu œl¹skiego. Jury nagrodzi³o 10

prac.

I miejsce zajêli: Magdalena Piszczek

z Zespo³u Szkó³ Stowarzyszenia Rodzin

Katolickich w Chorzowie, Miriam No-

wak z Salezjañskiego Zespo³u Szkó³ Pu-

blicznych w Œwiêtoch³owicach i Jacek

Turula z VIII Liceum Ogólnokszta³c¹-

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.

Termin sk³adania do ZR analizy sk³adek za rok 2007 up³yn¹³

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”

Pontyfikat naszych serc

cego w Katowicach.

- Ide¹ nasz¹ by³o przybli¿enie m³o-

dzie¿y najnowszej historii Polski, a w

szczególnoœci mordów pope³nionych na

Polakach w by³ym Zwi¹zku Radzieckim

- mówi Les³aw Ordon, przewodnicz¹-

cy RSNiO NSZZ "S". -  M³odzi ludzie

w swoich wierszach, esejach, opowia-

daniach udowodnili, ¿e s¹ wra¿liwi na te

narodowe tragedie.

Wszyscy laureaci konkursu wezm¹

udzia³ w pielgrzymce do Katynia, która

zorganizowana zostanie jeszcze w kwiet-

niu. W planach zwi¹zkowców oœwiato-

wej "S" jest równie¿ opublikowanie we

wspólnym tomiku najlepszych prac kon-

kursowych.

B.G.

Bie¿¹ce problemy pracownicze

omawiali zwi¹zkowcy z „Solidar-

noœci” RPWiK Zawiercie, spó³ki

przejêtej przez w³adze miejskie

oczekuj¹c w salce konferencyjnej

zawierciañskiego Biura Tereno-

wego na rozpoczêcie spotkania

z Miros³awem Mazurem, prezy-

dentem Zawiercia.

I by³o to najlepiej wykorzystane pó³

godziny z czasu przeznaczonego na spo-

tkanie z w³adzami samorz¹dowymi. Pre-

zydent nie tylko spóŸni³ siê o ponad dwa

kwadranse, to nie mia³ do przekazania

pracownikom ¿adnych konkretów.

Nie dowiedzieli siê oni ani czy miasto

zamierza odkupiæ pracownicz¹ czêœæ

udzia³ów (inaczej ich wartoœæ bêdzie ra-

czej symboliczna, gdy¿ udzia³y RPWiK

nie s¹ notowane na gie³dzie), ani te¿ ja-

kie plany ma samorz¹d wobec przedsiê-

biorstwa wodoci¹gowego. Prezydent

twardo natomiast broni³ nowej taryfy za-

opatrzenia w wodê, przewiduj¹cej dra-

koñskie podwy¿ki cen. Przyk³adowo

op³ata abonamentowa mia³a wzrosn¹æ

blisko dwa i pó³ raza. Zawierciañscy rad-

ni stosunkiem g³osów 17:0 odrzucili t¹

taryfê.

- Ceny za wodê i œcieki maj¹ rosn¹æ

lawinowo, a jednoczeœnie spó³ka nagle

zaczê³a przynosiæ straty, choæ jeszcze

przed rokiem wyp³aca³a setki tysiêcy z³o-

tych dywidendy - przypomina Zofia

Wódka, przewodnicz¹ca "Solidarnoœci"

RPWiK w Zawierciu.

Na w¹tpliwoœæ, czy przypadkiem nie

jest to wina nieudolnego zarz¹du prezy-

dent Mazur nie odpowiedzia³.       (zaw)

Bez

konkretów

Katyñ - prawda i pamiêæ

masówek i akcji informacyjnych.

¯¹dane przez stronê spo³eczn¹

podwy¿ki maj¹ zmniejszyæ rozpiê-

toœæ w zarobkach pracowników

lecznictwa otwartego (przychodnie)

i zamkniêtego (szpitala). Ci drudzy

zarabiaj¹ wiêcej, chocia¿by ze

wzglêdu na  specyfikê pracy ca³o-

dobowej, a ostatnio uda³o siê im

wywalczyæ - po d³ugotrwa³ym spo-

rze zbiorowym - solidne podwy¿-

ki. Teraz t¹ sam¹ drog¹ zamierza

pójœæ personel przychodni.

- Nie wolno finansowo dzieliæ

pracowników ochrony zdrowia na

lepszych i gorszych - dodaje Ma³-

gorzata Grabowska, przewodni-

cz¹ca "S" Pracowników Ochrony

Zdrowia w Zawierciu. - Wszyscy

oni maj¹ swoje zadania w dbaniu o

zdrowie pacjentów.

Chorzy zreszt¹ znacznie czêœciej

trafiaj¹ do przychodni ni¿ szpitali i

chyba nikt o zdrowych zmys³ach nie

chcia³by, aby by³o odwrotnie.

(zaw)



8 Nr 15  (650) • 9 kwietnia 2008 r. W REGIONIE

Europejczycy chc¹ podwy¿ek
Zwi¹zkowców z „Solidarno-

œci” nie zabrak³o w sobotê w

Lublanie podczas wieloty-

siêcznej demonstracji przeciw-

ko niskim p³acom w Europie.

Do stolicy S³owenii przyjecha³o

kilkanaœcie tysiêcy zwi¹zkowców

(organizatorzy podaj¹ nawet, ¿e po-

nad 30 tys.) z 29 krajów i kilkudzie-

siêciu central zwi¹zkowych. Prote-

stowali przeciwko spadaj¹cej sile na-

bywczej p³ac Europejczyków, ogra-

niczeniom p³acowym, zw³aszcza w

sferze bud¿etowej, rosn¹cym dys-

proporcjom p³acowym pomiêdzy

kadr¹ menad¿ersk¹ a szeregowymi

pracownikami oraz ró¿nicom w za-

robkach kobiet i mê¿czyzn. Cele de-

monstracji by³y wiêc zbie¿ne z pro-

wadzon¹ przez "Solidarnoœæ" kam-

pani¹ "Niskie p³ace barier¹ rozwoju

kraju".

Jak mówi³ szef EKZZ John

Monks, "biedni biedniej¹, a bogaci

siê bogac¹". Jego zdaniem, realne

p³ace Europejczyków nie drgnê³y od

lat w wielu krajach UE, tymczasem

ceny mieszkañ, ¿ywnoœci czy pali-

wa s¹ coraz wy¿sze. EKZZ twierdzi,

¿e podwy¿ka p³ac jest tym bardziej

uzasadniona, ¿e roœnie przepaœæ miê-

dzy zarobkami przeciêtnych pracow-

ników a kadry zarz¹dzaj¹cej. Wed³ug

obliczeñ zwi¹zkowców, 20 najlepiej

op³acanych szefów europejskich

przedsiêbiorstw zarabia 300 razy

wiêcej (ok. 8,5 mln euro rocznie) ni¿

przeciêtny pracownik.

"Solidarnoœæ" reprezentowana

by³a w S³owenii przez ok. 300

zwi¹zkowców. Swoje delegacje

wys³a³y nie tylko poszczególne re-

giony, ale i bran¿e nauczycielska i

kolejarska. Nasz zwi¹zek by³ w

trakcie manifestacji chyba najbar-

dziej rozpoznawalny. Zwraca³y

uwagê setki solidarnoœciowych flag,

du¿y baner w jêzyku angielskim

"P³ace w górê, ni¿sze ubóstwo", a

tak¿e wielokrotnie skandowana

"Solidarnoœæ". Na widok naszego

logo wielu S³oweñców robi³o znak

"V", wielk¹ popularnoœci¹ cieszy³y

siê te¿ nasze zwi¹zkowe gad¿ety -

flagi, chusty czy znaczki. Chcieli je

Zwi¹zkowcy ze Œl¹sko-D¹browskiej „S”

w drodze na manifestacjê

Krzysztof Urban w sporze z dzia³aczk¹

w³oskich komunistycznych zwi¹zków zawodowych

Zabrani w le¿¹cym kilka kilo-

metrów od stolicy S³owenii

Brdzie na nieformalnym spotka-

niu ministrowie finansów krajów

UE stanowczo sprzeciwili siê

podwy¿kom, ostrzegaj¹c przed

nakrêcaniem spirali inflacji, któ-

rej poziom uznali ju¿ za niepoko-

j¹co wysoki. Szef Europejskiego

Banku Centralnego (EBC) Jean-

Claude Trichet zaaperlowa³ o

"umiarkowanie" w ¿¹daniach p³a-

cowych, tak by nie doprowadziæ

do dalszego wzrostu inflacji w

strefie euro. Tak¿e polski minister

finansów Jacek Rostowski prze-

strzeg³ przed uleganiem naciskom

zwi¹zków zawodowych. "To ab-

solutnie nie jest czas na podwy¿-

ki" - powiedzia³ dziennikarzom.

Jego zdaniem przeniesienie infla-

cji na p³ace mo¿e doprowadziæ

tylko do wy¿szych stóp procen-

towych i do efektów recesyjnych.

Manifestacja wzbudzi³a du¿e zainteresowanie

w sennej na co dzieñ Lublanie

mieæ te¿ inni zwi¹zkowcy z innych

krajów, dlatego wymiany zwi¹zko-

wymi opaskami czy flagami by³y na

porz¹dku dziennym.

Po godzinnym przemarszu przez

Lublanê wszyscy manifestanci spo-

tkali siê na jednym z g³ównych pla-

ców miasta. W imieniu "Solidarno-

œci" przemawia³ Józef Niemiec, se-

kretarz konferedaralny EKZZ. De-

legacja zwi¹zkowców spotka³a siê

te¿ ze s³oweñskim premierem Jane-

zem Jans¹.

Wojciech Gumu³ka

Uczestnicy manifestacji z Regionu Œl¹sko-Dabrowskiego:

od lewej Roman Brudziñski, Halina Cierpia³, Krzysztof Piêtak,

Krzysztof Leœniowski, Danuta Jemio³o, Wojciech Gumu³ka,

Marek Ostrowski, Mieczys³aw Pietruch, Krzysztof Urban

(nieobecny Miros³aw Truchan)

Do Lublany przyjecha³o ok. 10 tys. zwi¹zkowców

z 29 krajów Europy

Protest organizowa³a Europejska Konfederacja Zwi¹zków Zawodo-

wych. NSZZ "Solidarnoœæ" jest pe³noprawnym cz³onkiem EKZZ od

1995 roku (OPZZ dopiero od 2006). To by³a 7 euromanifestacja, w

której uczestniczy³a "Solidarnoœæ". Wczeœniej zwi¹zkowcy z "S' uczest-

niczyli w protestach domagaj¹cych siê w³¹czenia Karty Praw Podsta-

wowych do europejskiej konstytucji oraz liberalizacji us³ug.

Miros³aw Truchan, cz³onek Prezydium

Zarz¹du Regionu:

Reprezentacja "Solidarnoœci" by³a w Lu-

blanie jedn¹ z najliczniejszych. Zostaliœmy

przez S³oweñców bardzo ciep³o przyjêci,

widaæ by³o, ¿e kojarz¹ znak "Solidarnoœci".

Teraz zobaczymy, czy pracodawcy za-

uwa¿¹, ¿e zwi¹zkowcy z ca³ej Europy s¹

jednomyœlni w sprawie podwy¿ek.

Marek Ostrowski, przewodnicz¹cy

„Solidarnoœci” w Kopalni „Anna”:

Byliœmy dobrze zorganizowani, widaæ

by³o, ¿e pozosta³e zwi¹zki do nas lgn¹,

szukaj¹ kontaktu, chc¹ wymieniaæ siê ga-

d¿etami. Wiele z nich by³o lewicowych,

¿artem mogê powiedzieæ, ¿e po raz pierw-

szy na tak ma³ej przestrzeni widzia³em

tylu komunistów.

Krzysztof Piêtak, przewodnicz¹cy

Regionalnego Sekretariatu Metalowców:

Jestem podbudowany przebiegiem ma-

nifestacji, zaprezentowaliœmy siê, rów-

nie¿ jako Region Œl¹sko-D¹browski, bar-

dzo dobrze. Œwietnie zaprezentowa³ siê

Józef Niemiec - nasz cz³owiek w Euro-

pejskiej Konfederacji Zwi¹zków Zawo-

dowych.

Czo³o solidarnoœciowego pochodu -

„P³ace w górê, ni¿sze ubóstwo”


