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W numerze:

Nauczyciele chc¹ podwy¿ek i dialogu

Przed urzêdami wojewódzkimi w ca³ym kraju protestowali nauczyciele. Domagali

siê radykalnego zwiêkszenia wynagrodzeñ, utrzymania dotychczasowych

uprawnieñ emerytalnych oraz przestrzegania zasad dialogu spo³ecznego

w oœwiacie. W pikiecie w Katowicach uczestniczy³o kilkaset osób.

ICEM: o prywatyzacji górnictwa
i strajku w energetyce

Sekretariat Górnictwa i
Energetyki NSZZ „Solidar-
noœæ” by³ wspó³organizato-
rem konferencji Rady Re-
gionalnej Miêdzynarodowej
Federacji Zwi¹zków Zawo-

dowych Chemików, Energetyków i Górników (ICEM) dla
Europy Centralnej.

Czytaj na stronie 3

Akcja Lato 2008
Tegoroczne kolonie organizowa-
ne przez Fundacjê na Rzecz Zdro-
wia Dzieci i M³odzie¿y Regionu
Œl¹sko-D¹browskiego im. Grze-
gorza Kolosy ciesz¹ siê bardzo
du¿ym zainteresowaniem.
Na pocz¹tku maja wiêkszoœæ
miejsc jest ju¿ zajêta.

Czytaj na stronie 4

Doprowadziæ do normalnoœci
Chocia¿ w realu,- w Sosnowcu „Solidar-
noœæ” dzia³a zaledwie od kilkunastu dni,
za³o¿ycielka Zwi¹zku pozna³a ju¿ gorzki
smak upokorzenia za dzia³alnoœæ zwi¹z-
kow¹, ale jak mówi nie zamierza siê pod-
daæ.

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

Napisano

Z wielkim ¿alem ¿egnamy

Œ. P. JANA WARZYSZYÑSKIEGO
wieloletniego dzia³acza „Solidarnoœci”
w Hucie Cynku „Miasteczko Œl¹skie”,

doradcê Komitetu Strajkowego w Hucie Cynku w 1980 r.,
dwukrotnie internowanego, wspó³pracownika Komisji Charyta-

tywnej przy Koœciele Piotra i Paw³a w Tarnowskich Górach,
niestrudzonego dzia³acza spo³ecznego.

Czeœæ Jego Pamiêci!

W imieniu NSZZ „Solidarnoœæ” HCM
Przewodnicz¹cy Jan Jelonek

BT Katowice
W kwietniu w Domu Pomocy Spo-

³ecznej "Przystañ" Katowicach powsta-
³a Komisja Zak³adowa NSZZ "S". Or-
ganizacja liczy 40 cz³onków na blisko
70 zatrudnionych.

Pracownicy DPS maj¹ nadziejê, ¿e
dziêki funkcjonowaniu zwi¹zku, w ich
zak³adzie rozwi¹zane zostan¹ proble-
my p³acowe i pracownicze.

BT Pszczyna
Istniej¹ca od stycznia br. KZ NSZZ

"S" Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej w Czechowicach ci¹gle boryka
siê z trudnoœciami.

Przewodnicz¹ca Krystyna Gwiz-
doñ, chc¹c sprawnie pe³niæ powierzon¹
jej funkcjê, wziê³a udzia³ w szkoleniach:
ogólnozwi¹zkowym i prawo pracy. W
szkoleniach uczestniczy³a wykorzystu-
j¹c przys³uguj¹ce organizacji godziny
zwi¹zkowe i swój urlop, poniewa¿ dy-
rekcja zakwestionowa³a ich doraŸny
charakter. Pracodawca kwestionuje
równie¿ iloœæ cz³onków Komisji. Obec-
nie organizacja liczy 30 cz³onków na
69 zatrudnionych.

- Pani dyrektor wycofuje siê z oskar-
¿eñ, gdy tylko zwracamy siê do niej z
proœb¹, aby wszelkie swoje zastrze¿e-
nia i w¹tpliwoœci wobec Komisji przed-
stawi³a i uzasadni³a na piœmie - mówi
Katarzyna Mitoraj z pszczyñskiego
BT.

***
Zbigniew Jacek,przewodnicz¹cy

ZOZ w pszczyñskim Zak³adzie Po-
prawczym i Schronisku dla Nieletnich,
szykanowany przez dyrektora w zak³a-
dzie pracy (patrz TŒD nr 11), zdecydo-
wa³ siê wyst¹piæ z powództwa cywil-
nego i karnego przeciwko pracodawcy
o naruszenie dóbr osobistych.

BT Jastrzêbie
20 kwietnia odby³o siê sprawozdaw-

cze WZD Ko³a Emerytów i Rencistów
NSZZ "S" Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglo-
wej. W trakcie zebrania przewodnicz¹-
cy Tadeusz Albiñski skierowa³ zapro-
szenie do wspó³pracy do emerytów "S"
z kopalni "Budryk", która pod koniec
ub. roku zosta³a w³¹czona w struktury
JSW.

BT Sosnowiec
4 maja w koœciele œw. Floriana w

Sosnowcu-Zagórzu Mszê œw. w inten-
cji Hutników i Stra¿aków odprawi³ bp
Piotr Skucha. W nabo¿eñstwie udzia³
wziêli m.in. miejscowi parlamentarzy-
œci, zwi¹zkowcy "S" z Mittal Steel Po-
land, MOZ Huty Bankowej, Koksow-
ni PrzyjaŸñ oraz Biura Terenowego w
Sosnowcu. Przed Msz¹ œw. z³o¿yli
kwiaty pod pomnikiem œw. Floriana,
patrona hutników i stra¿aków.

***
18 maja o godz. 12.00 w Sanktuarium

Najœwiêtszej Marii Panny Anielskiej
Pani D¹browy Górniczej i Matki Za-
g³êbia, w dniu jubileuszu 40 lecia koro-

nacji ³askami s³yn¹cej figurki NMP
Anielskiej w dniu Diecezji, odbêdzie siê
pielgrzymka mê¿czyzn z udzia³em Pry-
masa Polski ks. kardyna³a  Józefa
Glempa, ks. kardyna³a Stanis³awa Dzi-
wisza i metropolity sosnowieckiego ks.
biskupa Adama Œmigielskiego.

Prosimy przedstawicieli organizacji
zwi¹zkowych o przybycie na uroczy-
stoœci wraz z pocztami sztandarowymi.

BT Zawiercie
Skierowaniem zaleceñ maj¹cych na

celu usuniêcie wykrytych nieprawid³o-
woœci zakoñczy³a siê kontrola Pañstwo-
wej Inspekcji Pracy w zawierciañskim
Rejonowym Przedsiêbiorstwie Wodo-
ci¹gów i Kanalizacji (RPWiK). Pod
lup¹ inspektorów znalaz³a siê zw³asz-
cza kwestia prania odzie¿y roboczej,
które to pranie odbywa³o siê zazwyczaj
wirtualnie.

Pracownikom wodoci¹gów i oczysz-
czalni œcieków zatrudnionym w miej-
scach nara¿onych na kontakt z substan-
cjami chemicznymi i ska¿enie biolo-
giczne firma ma obowi¹zek zapewniæ
pranie oraz konserwacjê odzie¿y robo-
czej. Pracodawca stosown¹ pralniê z su-
szarni¹ wprawdzie urz¹dzi³, ale nie ma
potwierdzenia, ¿e pracownikom prano
odzie¿ robocz¹. Sami zainteresowani
twierdz¹, ¿e praæ musieli sami. Dyrek-
cja RPWiK przekonywa³a natomiast, ¿e
pra³a ubrania robocze, a¿ siê pieni³o.
Jako, ¿e relacje by³y sprzeczne inspek-
torzy PIP nakazali ustalenie jasnych za-
sad organizacji prania odzie¿y roboczej
oraz dokumentowania faktu dokonania
przez zak³ad prania. Jednoczeœnie w
przypadku gdyby zapewniono zbyt
nisk¹ czêstotliwoœæ prania ubrañ robo-
czych nakazano zrekompensowanie
pracownikom RPWiK kosztów prania
w IV kwartale 2007 r. i I kwartale roku
bie¿¹cego.

- Jak mo¿na by³o doprowadziæ do
sytuacji, ¿e zak³adowa pralnia nie pro-
wadzi ¿adnej dokumentacji. To przecie¿
ewidentny przyk³ad niegospodarnoœci
- mówi Zofia Wódka, przewodnicz¹-
ca "Solidarnoœci" RPWiK w Zawier-
ciu. - Nie kontroluj¹c podstawowych
wydatków trudno nawet marzyæ o sku-
tecznym kierowaniu spó³k¹.

Nie dziwi zatem, ¿e maj¹cy tak swo-
bodne podejœcie do wydatków obecny
zarz¹d zawierciañskich wodoci¹gów w
pierwszym kwartale doprowadzi³ do
straty w wysokoœci 700 tys. z³, choæ jesz-
cze dwa lata temu RPWiK wypraco-
wa³ milion z³otych zysku rocznie.

- Gospodark¹ finansow¹ RPWiK,
które od stycznia jest spó³k¹ komunaln¹,
powinna zaj¹æ siê komisja rewizyjna
Rady Miejskiej - dodaje Ma³gorzata
Benc, szefowa Biura Terenowego Œl¹-
sko-D¹browskiej "S" w Zawierciu.

Radnych zapewne zainteresuje m.in.
fakt, ze magazynie wodoci¹gowego
przedsiêbiorstwa znajduj¹ siê... krysz-
ta³y. I to w du¿ej iloœci.

(zaw)

Nauczyciele, wiêkszoœæ kolejarzy, a
tak¿e m.in. artyœci, dziennikarze, pra-
cownicy NIK i funkcjonariusze celni
mog¹ utraciæ prawo do wczeœniejszych
emerytur. Takie s¹ zalecenia Komisji
Ekspertów, stanowi¹ce dla MPiPS pod-
stawê do negocjacji kszta³tu przysz³ej
ustawy z partnerami spo³ecznymi.

W ministerstwie pracy i polityki spo-
³ecznej trwaj¹ prace nad ustaw¹, która
reguluje pracê w warunkach o szcze-
gólnym charakterze. Resort wielokrot-
nie podkreœla³, ¿e lista zawodów upraw-
nionych do "pomostówek", która ma
zostaæ do³¹czona do ustawy, zale¿eæ
bêdzie od ustaleñ ze zwi¹zkami zawo-
dowymi i dalszego przebiegu prac le-
gislacyjnych. Jak zapowiada³ wczeœniej
resort pracy, prawo do wczeœniejszego
œwiadczenia przys³ugiwaæ ma osobom
pracuj¹cym w szczególnych warun-
kach, a tak¿e tym, którzy wykonuj¹ za-
wody o szczególnym charakterze, wy-
magaj¹ce nieprzeciêtnej odpowiedzial-
noœci i sprawnoœci psychofizycznej.

Proponowane przez Komisjê Eksper-
tów zmiany pozwoli³yby zaoszczêdziæ
ponad 43 mld z³. Koszt netto emerytur
pomostowych w latach 2009-2020 wy-
niós³by 1,3 mld z³. Pozostawienie obec-
nego rozmiaru krêgu osób uprawnio-
nych do wczeœniejszych emerytur oraz
dotychczasowych zasad naliczania
œwiadczeñ bêdzie, wed³ug szacunków
resortu, kosztowa³o bud¿et pañstwa,
czyli wszystkich podatników, prawie 45
mld z³.

Prawo do wczeœniejszej emerytury
utraciliby m.in. nauczyciele, którzy
obecnie stanowi¹ ponad 25 proc. po-
tencjalnych beneficjentów (ok. 197 tys.
osób), oraz 75 proc. kolejarzy (ok. 76
178 osób). Znacznie ograniczone zo-
sta³yby tak¿e przywileje emerytalne pra-
cowników sektora energetycznego, che-
micznego i budowlanego, transportu i
³¹cznoœci. Zgodnie z za³o¿eniami resor-

tu, prawo do emerytur pomostowych
bêd¹ mieæ osoby urodzone po 31 grud-
nia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r.,
które co najmniej 15 lat przepracowa³y
w szczególnych warunkach lub szcze-
gólnym charakterze oraz pracowa³y w
takich warunkach przed 1 stycznia 1999
r. W przypadku kobiet "pomostówka"
przys³ugiwa³aby po ukoñczeniu co naj-
mniej 55 lat, mê¿czyzn - 60. Minister-
stwo zak³ada, ¿e prawo do emerytur po-
mostowych objê³oby ok. 130 tys. osób.

Zdaniem minister pracy i polityki
spo³ecznej Jolanty Fedak, w Polsce
wiêkszoœæ grup zawodowych powin-
na d³u¿ej byæ aktywna zawodowo. Fe-
dak uwa¿a, ¿e wiek przechodzenia na
emeryturê jest za niski, dlatego mini-
sterstwo zamierza wszelkimi mo¿liwy-
mi sposobami zachêcaæ Polaków, by
kontynuowali pracê. Jednym z instru-
mentów, które maj¹ zwiêkszaæ zatrud-
nienie wœród osób po 50. roku ¿ycia,
jest przygotowany przez resort pracy
program "Solidarnoœæ pokoleñ 50+".
Ma on zapobiegaæ wczeœniejszemu
przechodzeniu na emeryturê przez za-
chêcanie pracodawców do zatrudniania
osób w tym wieku i dostosowanie ich
kwalifikacji do wymagañ rynku pracy.
Jego zasadniczym celem jest osi¹gniê-
cie do 2020 roku 50 proc. zatrudnienia
w grupie osób po piêædziesi¹tce. Obec-
nie w Polsce wskaŸnik zatrudnienia
wœród osób w wieku 55-64 lata wynosi
28 proc. i jest najni¿szy w UE.

Rok 2010 to ostatni rok wy¿u demo-
graficznego, póŸniej na rynek pracy
sukcesywnie bêdzie wchodzi³ ni¿, wiêc
grupa emerytów bêdzie siê powiêksza-
³a, a grupa m³odych pracowników bê-
dzie coraz mniejsza. Fedak zapowie-
dzia³a, ¿e za³o¿enia do projektu ustawy
o emeryturach pomostowych zostan¹
przedstawione na pocz¹tku maja. Re-
sort spodziewa siê, ¿e gotowy projekt
ustawy trafi do Sejmu w czerwcu.

Wczeœniejsza emerytura

nie dla wszystkich?
(www.gazeta.pl, 5 maja 2008 r.)

Ponad 440 tys....
... uczniów zdaje od poniedzia³ku w ca³ej Polsce maturê. Na pierwszy ogieñ

poszed³ pisemny jêzyk polski - tematy podstawowej matury z jêzyka polskiego
dotyczy³y wp³ywu blogów na publicystykê, twórczoœci Mickiewicza i Kazimie-
rza Przerwy-Tetmajera oraz "Lalki" Boles³awa Prusa. We wtorek uczniowie
zdawali pisemnie jêzyk obcy. 80 proc. z nich wybra³o angielski. Maturalna sesja
pisemna potrwa do 21 maja. Egzaminy ustne przeprowadzane bêd¹ do 31 maja.

30 kwietnia (Warszawa). Pocztow-
cy z "Solidarnoœci" postanowili kon-
tynuowaæ spór zbiorowy. Dyrekcja
Poczty podtrzyma³a propozycjê
podwy¿ki dla pracowników firmy
œrednio o 280 z³ brutto. Ta kwota
mia³aby byæ dodatkowo zwiêkszo-
na o 157 z³, w co jednak pow¹tpie-
waj¹ zwi¹zkowcy. Poniewa¿ inne
organizacje zwi¹zkowe nie zrealizo-
wa³y zobowi¹zania do powo³ania
ogólnopolskiego komitetu strajko-
wego, "S" Pracowników Poczty Pol-
skiej stwierdzi³a, ¿e istnieje powa¿-
na obawa, ¿e organizacje te nie przy-
st¹pi¹ do akcji strajkowej. Dlatego
zwi¹zkowcy postanowili nie rozpo-
czynaæ 5 maja akcji strajkowej na
Poczcie Polskiej. "Solidarnoœæ"
pocztowców postanowi³a równie¿
kontynuowaæ spór zbiorowy z dy-
rekcj¹ Poczty, utrzymaæ pogotowie
strajkowe oraz ustaliæ nowy termin
protestu.

***
1 maja (Kalisz) Marynarze, hutni-
cy, górnicy, stoczniowcy, pielêgniar-
ki i przedstawiciele innych grup za-
wodowych przybyli do Bazyliki œw.
Józefa w Kaliszu, aby uczestniczyæ
w XVI Ogólnopolskiej Pielgrzym-
ce Robotników do œw. Józefa. Mszê
œw. odprawi³ biskup kaliski Stani-
s³aw Napiera³a, który zwróci³ uwa-
gê na wspó³istnienie dwóch œrodo-
wisk: pracowników i pracodawców.
- Pracownicy i pracodawcy s¹ wza-
jemnie sobie potrzebni, ¿aden Ko-
deks pracy nie jest w stanie zapew-
niæ w³aœciwej atmosfery w zak³adzie
pracy. Wzajemne relacje buduje siê
za poœrednictwem ludzkiej solidar-
noœci - mówi³ ordynariusz diecezji
kaliskiej.

***
3 maja (Katowice). Z³o¿eniem
kwiatów pod pomnikiem Wojcie-
cha Korfantego w Katowicach
uczczono rocznicê Œwiêta 3 Maja
oraz 87 rocznicy wybuchu III Po-
wstania Œl¹skiego. Mszê œwiêt¹ za
Ojczyznê w Archikatedrze Chrystu-
sa Króla celebrowa³ metropolita ka-
towicki abp Damian Zimoñ. W
swej homilii arcybiskup niejedno-
krotnie odwo³ywa³ siê do historii
Polski, która - jego zdaniem - jest
œciœle powi¹zana z wydarzeniami re-
ligijnymi. T³umacz¹c ogromn¹
wagê œwi¹t narodowych przypomi-
na³, ¿e troska o ojczyznê to nie tylko
wspólne dobro, ale i obowi¹zek
wszystkich Polaków.

***
6 maja (Warszawa). Pañstwowa In-
spekcja Pracy bêdzie szczegó³owo
kontrolowaæ inwestycje budowlane
zwi¹zane z organizacj¹ Euro 2012.
PIP zapowiada, ¿e inspektorzy pra-
cy na pewno nie bêd¹ tolerowaæ
z³ych warunków pracy (a wiêc nie-
przestrzegania zasad bhp) oraz nie-
legalnego zatrudnienia w firmach re-
alizuj¹cych inwestycje zwi¹zane z
organizacj¹ Euro 2012. Wynika to
m.in. z faktu, ¿e pracodawcy z bran-
¿y budowlanej coraz czêœciej ³ami¹
przepisy prawa pracy. W 2007 roku
co czwarta taka firma zatrudnia³a
nielegalnie pracowników, a 22 proc.
z nich ³ama³o przepisy dotycz¹ce za-
trudnienia cudzoziemców. Wypad-
kom przy pracy uleg³o prawie 9 tys.
robotników budowlanych, czyli o 13
proc. wiêcej ni¿ rok temu. Inspekto-
rzy pracy mog¹ nak³adaæ na ³ami¹-
cych przepisy pracodawców man-
daty do maksymalnej wysokoœci 2
tys. z³ (na recydywistów nawet do 5
tys. z³) lub kierowaæ do s¹du wnio-
ski o ich ukaranie. Wtedy nieuczci-
we firmy mog¹ zap³aciæ nawet 30
tys. z³ grzywny.

Drogiej Kole¿ance

Ma³gorzacie  Oleœ - Underowicz

wyrazy najg³êbszego wspó³czucia

z powodu œmierci

MÊ¯A BOGUS£AWA
sk³adaj¹ przyjaciele

z Miêdzyzak³adowej Organizacji Zwi¹zkowej
NSZZ „Solidarnoœæ” przy real,- w Czeladzi
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Sekretariat Górnictwa i Ener-
getyki NSZZ „Solidarnoœæ”
by³ wspó³organizatorem kon-
ferencji Rady Regionalnej
Miêdzynarodowej Federacji
Zwi¹zków Zawodowych Che-
mików, Energetyków i Górni-
ków (ICEM) dla Europy Cen-
tralnej.

Do Katowic przyjechali przed-
stawiciele organizacji zwi¹zko-
wych afiliowanych przy ICEM z
krajów Europy Œrodkowo-
Wschodniej. Wœród nich by³ S³o-
wak Juraj Blahak, koordynuj¹cy
dzia³alnoœæ ICEM w tej czêœci Eu-
ropy.

Liczn¹ grupê stanowili reprezen-
tanci polskich zwi¹zków zawodo-
wych: SGiE NSZZ "S", Sekreta-
riatu Chemii NSZZ "S", ZZ Kadra,
ZZ Górników w Polsce, Federacji
Zwi¹zków Zawodowych Przemy-
s³u Chemicznego i Ogólnopolskie-
go Zwi¹zku Zawodowego Górnic-
twa Naftowego i Gazownictwa.

Obrady otworzy³ sekretarz gene-
ralny ICEM Manfred Warda, któ-
ry przedstawi³ raport z kongresu
Federacji i omówi³ jej globalne
kampanie oraz porozumienia.

Uczestnicy konferencji wyzna-
czyli projekty przysz³ych dzia³añ
Federacji w pañstwach Europy
Œrodkowo-Wschodniej. Przedtem
jednak wys³uchali raportów przed-
stawicieli wszystkich organizacji
zwi¹zkowych na temat sytuacji
przemys³u górniczego, chemiczne-
go i energetycznego w ich krajach.

Przewodnicz¹cy SGiE Kazi-
mierz Grajcarek, omawiaj¹c sy-
tuacjê w Polsce, poinformowa³
m.in., ¿e polska energetyka stoi w
obliczu groŸby strajku generalne-
go, poniewa¿ zarz¹dy  spó³ek ener-
getycznych (przesy³ i dystrybucja),
jeszcze przed ich konsolidacj¹,
podpisa³y porozumienia spo³eczne
ze zwi¹zkami zawodowymi, które
obecnie s¹ ³amane przez rz¹d. Za
równie niepokoj¹ce uzna³ informa-
cje o planowanych przez koalicjê
rz¹dz¹c¹ zmianach w Kodeksie
pracy i w ustawie emerytalnej.
Podkresli³, ¿e w naszym kraju
wci¹¿ rosn¹ koszty utrzymania.

- Okazuje siê, ¿e podwy¿ki wy-
nagrodzeñ, które uda³o nam siê
wynegocjowaæ, mog¹ zostaæ zje-
dzone przez podwy¿ki cen pr¹du,
gazu, ¿ywnoœci - powiedzia³.

Na temat groŸby prywatyzacji
spó³ek wêglowych mówi³ szef gór-
niczej "S" Dominik Kolorz.

- Niedawno rz¹d ujawni³ swój
program prywatyzacji. Mamy oba-
wy, ¿e jej rezultatem, mo¿e byæ
sprzeda¿ spó³ek obcym inwesto-
rom. W ten sposób bezpieczeñstwo
energetyczne Polski zosta³oby ca³-
kowicie ograniczone. To jest
sprzeczne z przyjêt¹ przez po-
przedni rz¹d "Strategi¹ dla górnic-
twa". Na mocy jednego z jej zapi-

sów ewentualna prywatyzacja po-
winna byæ uzgadniana ze zwi¹zka-

mi i zaakceptowana spo³ecznie -
przypomnia³ szef górniczej "S".

Dominik Kolorz zaapelowa³ do
w³adz ICEM o wiêksze zaanga¿o-

- Jak  Pan ocenia przebieg kon-
ferencji w Katowicach?

Jesteœmy bardzo zadowoleni, ¿e
mogliœmy przyjechaæ na Œl¹sk,
gdzie zlokalizowane jest polskie
zag³êbie górnicze. Kwestie restruk-
turyzacji górnictwa i bezpieczeñ-
stwa pracy w tej w bran¿y zajmuj¹
wysok¹ pozycjê w ICEM.
- Które problemy pracowników

bran¿y energetycznej, górni-
czej i chemicznej w Europie
Œrodkowo-Wschodniej uznaje
Pan za najbardziej niepokoj¹-
ce?

ICEM jest globaln¹ organizacj¹.
Europejskie kompetencje s¹ w ge-
stii siostrzanej organizacji EMCEF,
z któr¹ œciœle wspó³pracujemy. Jak
wszêdzie na œwiecie, tak i w Euro-
pie Œrodkowo-Wschodniej poja-
wiaj¹ siê inwestorzy, wœród któ-
rych panuje przekonanie, ¿e nie
chc¹ mieæ nic wspólnego ze zwi¹z-
kami zawodowymi. Takie nasta-
wienie tych multinarodowych kon-
cernów to bardzo powa¿ny pro-
blem. Innym wa¿kim problemem
s¹ kwestie zwi¹zane z bezpieczeñ-
stwem i higien¹ pracy, przede
wszystkim w przemyœle górni-
czym. Liczymy, ¿e m.in. z pomoc¹
naszych polskich doœwiadczonych
kolegów, bêdziemy forsowaæ od-
powiednie standardy w tym zakre-
sie.

- Czy Pana zdaniem, prywatyza-
cja górnictwa jest szans¹, czy
mo¿e zagro¿eniem dla tej
bran¿y?

W ICEM nie mamy jednolitego
zdania na ten temat. W ró¿nych
krajach mamy bardzo ró¿ne do-
œwiadczenia. S¹dzê, ¿e prywatyza-
cjê mo¿na postrzegaæ jako szansê
w krajach, w których zwi¹zki za-
wodowe maj¹ siln¹ pozycjê. Fak-
tem jest, ¿e prywatyzacja bardzo
czêsto ³¹czy siê z zapo-
trzebowaniem na kapi-
ta³ i jest najprostszym
sposobem na jego pozy-
skanie. Szczególnie w
krajach transformacji
ustrojowej i gospodar-
czej potrzebne s¹ œrod-
ki na zupe³nie inne sek-
tory ni¿ górnictwo. Bar-
dzo wa¿ne jest, by w
tym procesie zagwaran-
towaæ prawa pracowni-
cze na odpowiednio wy-
sokim poziomie. Umo-
wy spo³eczne powinny
obejmowaæ zapisy doty-
cz¹ce bezpieczeñstwa i
higieny pracy, ochrony
zdrowia, kwestie kszta³-
cenia i doskonalenia zawodowego.
Wiem, ¿e restrukturyzacja bran¿y
górniczej w Polsce by³a bardzo bo-
lesna, wi¹za³a siê z utrat¹ wielu

ICEM: o prywatyzacji górnictwa

i strajku w energetyce

Z Manfredem Warda, sekretarzem generalnym ICEM rozmawia Beata Gajdziszewska.

miejsc pracy. Ale myœlê, ¿e polskie
górnicze zwi¹zki zawodowe, a
zw³aszcza Sekretariat Górnictwa i
Energetyki NSZZ "S", stanowi¹
silne oparcie dla pracowników
bran¿y.
- Co "Solidarnoœæ" wnios³a do

ICEM?
Myœlê, ¿e bardzo du¿o progresyw-
nej si³y przebicia. Przede wszyst-
kim "S" niezwykle pomog³a w roz-
woju ruchu zwi¹zkowego w Euro-

pie. W ICEM ten zwi¹zek promu-
je demokracjê, jest otwarty na dia-
log z innymi organizacjami. "S"
by³a i jest bardzo wa¿n¹ si³¹ w na-

wanie w pozyskanie œrodków unij-
nych na rzecz czystych technolo-

gii górniczych. Apel uzasadni³
obaw¹, ¿e do 2013 roku w UE
mo¿e powstaæ wolny rynek emisji
CO

2
.

- Wtedy te¿ unijna energetyka
nie wytrzyma konkurencji bez za-

strzyków finansowych. Nie bêdzie-
my w stanie wyprodukowaæ nie-
zbêdnej dla Unii energii, nie wspo-
minaj¹c o energii zielonej. Dla Pol-

W katowickiej konferencji wziêli udzia³ zwi¹zkowcy z krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej

ski ograniczenie limitów upraw-
nieñ do emisji CO

2
 wi¹¿e siê z bar-

dzo negatywnymi skutkami w tem-
pie rozwoju gospodarczego.

Koñcz¹c sprawozdanie polscy
zwi¹zkowcy poinformowali, ¿e z
inicjatywy szeœciu rodzimych or-
ganizacji zwi¹zkowych w naszym
kraju powsta³ Zespó³ Koordyna-
cyjny Europejskiej Konfederacji
Zwi¹zków Zawodowych Górni-
ków, Chemików i Energetyków
(EMCEF) i ICEM. Ta inicjatywa
zosta³a wysoko oceniona przez
zwi¹zkowców z innych krajów
oraz przez Manfreda Warda.

- To bardzo buduj¹ce - uzna³ Ka-
zimierz Grajcarek. - Wreszcie w
sektorze paliwowo-energetycznym
mówimy jednym g³osem w spra-
wach bezpieczeñstwa pracy i w
kwestiach miêdzynarodowych.
Potrafimy siê równie¿ dogadywaæ
z pracodawcami. Teraz wyzwa-
niem dla nas jest utworzenie w
Polsce Biura Koordynacyjnego
EMCF na Europê Œrodkowo-
Wschodni¹.   Beata Gajdziszewska

szej organizacji. To nie jest przy-
padek, ¿e nowo powstaj¹ce orga-
nizacje zwi¹zkowe w ró¿nych czê-
œciach œwiata swe nazwy zapo¿y-
czaj¹ od "S". Dla nas "S" jest sym-
bolem demokratycznego, nowo-
czesnego ruchu zwi¹zkowego.
- Jakie plany wi¹¿e Pan z utwo-

rzeniem przy SGiE NSZZ "S"
Biura Koordynacyjnego EM-
CEF i ICEM na Europê Œrod-
kowo-Wschodni¹?

Mamy nadziejê, ¿e dziêki tej
inicjatywie inne zwi¹zki za-
wodowe bêd¹ d¹¿y³y do afi-
liacji z ICEM. Zauwa¿y³em,
¿e w Polsce jest bardzo wy-
soki poziom wspó³pracy
miêdzy ró¿nymi organizacja-
mi zwi¹zkowymi, bez wzglê-
du na ich polityczne sympa-
tie. To mo¿e tylko wyjœæ na
korzyœæ ruchowi zwi¹zko-
wemu i przede wszystkim
pracownikom. To œwietnie,
¿e wspó³praca zwi¹zków za-
wodowych bêdzie uk³adaæ
siê pod wspólnym dachem,
w jednym biurze. Liczymy,
¿e wtedy na bie¿¹co polscy
zwi¹zkowcy bêd¹ przekazy-
waæ do central ICEM oraz

EMCEF swoje doœwiadczenia, jak
równie¿ oczekiwania.
- Dziêkujê za rozmowê.

„Solidarnoœæ” ma si³ê przebicia



W REGIONIE4 Nr 19  (654) • 7 maja 2008 r.

Tarnogórska oœwiatowa „So-
lidarnoœæ” od wielu miesiêcy
domaga siê od starosty do-
konania uzgodnieñ w spra-
wie regulacji wynagrodzeñ
pracowników administracyj-
no-obs³gowych zatrudnio-
nych w szko³ach i placów-
kach oœwiatowych.

Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹
o systemie oœwiaty " status praw-
ny pracowników nie bêd¹cych na-
uczycielami, zatrudnionych w
szko³ach i placówkach prowadzo-
nych przez jednostki samorz¹du
terytorialnego, okreœlaj¹ przepisy
o pracownikach samorz¹dowych".

- Do tej pory starosta wzbrania
siê od uzgodnieñ w tym zakresie i
jest to powodem du¿ych dyspro-
porcji p³acowych pomiêdzy pra-
cownikami zatrudnionymi na tych
samych stanowiskach w szko³ach
i placówkach starostwa - informu-
je przewodnicz¹ca oœwiatowej "S"
w Tarnowskich Górach Barbara
Panczocha. - Okazuje siê, ¿e rada
powiatu nie dostosowa³a przepi-
sów dotycz¹cych wynagrodzeñ tej
grupy pracowników do obowi¹zu-
j¹cego prawa.

W starostwie wci¹¿ obowi¹zuj¹
dwie uchwa³y dotycz¹ce wynagra-
dzania pracowników o tym samym
statusie. Jedna z nich obejmuje pra-
cowników starostwa i tu wartoœæ
punktu okreœlonego dla danego sta-
nowiska pracy wynosi 4,50 z³, na-
tomiast druga odnosi siê do pra-
cowników administracyjno-obs³u-
gowych zatrudnionych w szko³ach
dla których wartoœæ punktu wyce-
niona zosta³a na 2,80 z³.

- Jest to ra¿¹ce ³amanie praw pra-
cowniczych przez starostê - obu-

rza siê Barbara Panczocha. - Poli-
tyka p³acowa, dyskryminuj¹ca pra-
cowników szkó³, doprowadzi³a do
tego, ¿e w szko³ach zarobki tej sa-
mej grupy pracowników s¹ ni¿sze
o oko³o 50 proc. w stosunku do
zatrudnionych w starostwie.

"S" domaga³a siê likwidacji
uchwa³y rady powiatu dotycz¹cej
wynagradzania pracowników
szkó³, jak równie¿ dostosowania
ich wynagrodzeñ do poziomu p³ac
pracowników starostwa. Odby³y
siê nawet rozmowy na ten temat,
ale zwi¹zkowcy oceniaj¹ je jako
"mydlenie oczu".

Ich rezultatem jest podjêta przez
przedstawicieli starostwa decyzja
o zasiêgniêciu opinii prawnej w
sprawie: "czy zarz¹d powiatu, jako
organ prowadz¹cy szko³y i placów-
ki oœwiatowe, ma podstawê prawn¹
do zawarcia porozumienia ze
zwi¹zkami zawodowymi w spra-
wie zasad uregulowania p³ac pra-
cowników administracji i obs³ugi
w jednostkach oœwiatowych pro-
wadzonych przez Powiat Tarno-
górski".

-To skandal - twierdzi Barbara
Panczocha. - Przedstawiciele sta-
rostwa nie znaj¹ ustawy o zwi¹z-
kach zawodowych, nie przestrze-
gaj¹ ustawowych kompetencji
zwi¹zków, œwiadomie ³ami¹ prawa
pracownicze, okradaj¹ pracowni-
ków administracji i obs³ugi zatrud-
nionych w szko³ach. Tymczasem,
bez odrobiny za¿enowania, hono-
ru i skromnoœci, zarz¹d powiatu
domaga³ siê podwy¿ek swoich
pensji, których miesiêczna wyso-
koœæ równa jest rocznemu wyna-
grodzeniu pracownika administra-
cyjno-obs³ugowego szko³y.

Beata Gajdziszewska

Tegoroczne kolonie organi-
zowane przez Fundacjê na
Rzecz Zdrowia Dzieci i M³o-
dzie¿y Regionu Œl¹sko-D¹-
browskiego im. Grzegorza
Kolosy ciesz¹ siê bardzo du-
¿ym zainteresowaniem.

Jak podkreœla Wioletta Sznap-
ka z biura Fundacji, po raz pierw-
szy zdarzy³a siê sytuacja, ¿e na
pocz¹tku maja wiêkszoœæ miejsc
jest ju¿ zajêta. Kto chcia³by jesz-
cze skorzystaæ z kolonijnej i obo-
zowej oferty musi siê œpieszyæ.

Okazuje siê, ¿e propozycja Fun-
dacji jest nie tylko pewna i spraw-
dzona, ale równie¿ tañsza od kolo-
nii organizowanych przez œl¹skie
zak³ady pracy, np. kopalnie.

- Staraliœmy siê utrzymaæ jak
najni¿sze ceny, przy zachowaniu
wysokiego standardu oœrodków -
mówi Wioletta Sznapka.

Pe³ny koszt skierowania na trzy-
tygodniowy turnus nad morze to w
Fundacji np. 1380 z³. Tak niejed-
nokrotnie kszta³tuje siê cena dwu-
tygodniowego pobytu dziecka w

nadmorskim kurorcie, organizowa-
nego przez zak³ady pracy.

- Dla rodziców, którzy korzystaj¹
z naszego dofinansowania, ten
koszt jest jeszcze mniejszy - przy-
pomina Wioletta Sznapka.

W tym roku na dzieci, które wy-
je¿d¿aj¹ z Fundacj¹, czekaj¹ czte-
ry nowe oœrodki. - W naszej ofer-
cie znalaz³y siê dwa oœrodki z ba-
senami, co stanowi dodatkow¹
atrakcjê. Staramy siê, by klienci
byli zadowoleni z naszych propo-
zycji i chyba tak jest, bo co roku
do nas wracaj¹. Nie tylko sami, ale
zachêcaj¹ równie¿ znajomych i
przyjació³ - mówi W. Sznapka.

Po raz kolejny Fundacja im.
Grzegorza Kolosy organizuje wy-
poczynek dla podopiecznych Miej-

Dzieñ Œwiêtego Floriana
to œwiêto wszystkich
stra¿aków i hutników.

Obchodzono je równie¿
w Katowicach w Krajowym
Sekretariacie Metalowców.

Na zdjêciu obdarowany
kwiatami przewodnicz¹cy
KSM NSZZ „Solidarnoœæ”

Adam Ditmer

Po kilku tygodniach od po-
wstania „Solidarnoœci” w
spó³kach grupy Maspex - pro-
ducenta napoju Kubuœ - zwi¹-
zek wci¹¿ traktowany jest tam
jak z³o konieczne.

Jak mówi wiceprzewodnicz¹cy
Œl¹sko-D¹browskiej "Solidarno-
œci" Bogdan Biœ, pracodawca
wci¹¿ nie gra z "Solidarnoœci¹" fair.
- Nie udostêpnia informacji, prze-
ci¹ga korespondencjê. Z³o¿yliœmy
ju¿ doniesienie do tyskiej proku-
ratury o utrudnianiu dzia³alnoœci
zwi¹zkowej przez prezesa spó³ki
Ekoland - informuje Bogdan Biœ. -
Druga strona nie potrafi zrozumieæ,
¿e jako Zarz¹d Regionu mamy pra-
wo do pomagania organizacji za-
k³adowej. Traktuj¹ nas jak "zwi¹-
zek zewnêtrzny".

Œl¹sko-D¹browska "Solidar-
noœæ" wyst¹pi³a równie¿ do Pañ-

stwowej Inspekcji Pracy z wnio-
skiem o skontrolowanie wszyst-
kich zak³adów grupy Maspex. Ba-
dane bêdzie m. in. prawid³owoœæ
umów o pracê, przestrzeganie cza-
su pracy i prawid³owoœæ wyp³at
wynagrodzeñ. - Na podstawie tego,
co dzieje siê w Ekolandzie i Pol-
skiej ¯ywnoœci mamy prawo s¹-
dziæ, ¿e podobne, naszym zdaniem,
nieprawid³owe praktyki maj¹ miej-
sce w innych spó³kach grupy Ma-
spex. Chodzi na przyk³ad o likwi-
dacje funduszu socjalnego, prawi-
d³owoœæ zasad wydatkowania
œrodków z funduszu czy przebieg
wyboru przedstawiciela za³ogi -
wylicza wiceprzewodnicz¹cy Za-
rz¹du Regionu.

Tymczasem komisja "Solidarno-
œci" w Ekolandzie i Polskiej ¯yw-
noœci ma ju¿ za sob¹ wybory w³adz.
Pierwszym przewodnicz¹cym wy-
brano Krystiana Pastuszka.    wg

Zwi¹zkowcy z funkcjonuj¹cej
od kilku miesiêcy Komisji
Zak³adowej NSZZ „Solidar-
noœæ” Miejskiego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w D¹bro-
wie Górniczej ponownie spo-
tkali siê z przedstawicielami
w³adz miasta.

Przed kilkoma tygodniami zapo-
znali ich z problemami pracowni-
czymi w tej placówce.

Wówczas prezydent miasta Zbi-
gniew Podraza poinformowa³ o
planach zrestrukturyzowania d¹-
browskiego MOPS, zmierzaj¹cych
do zmiany struktury organizacyj-
nej placówki oraz powo³aniu spe-
cjalnego zespo³u restrukturyzacyj-
nego.

Bior¹cy udzia³ w jego pracach
uznali, ¿e niektóre dzia³y MOPS
powinny zostaæ po³¹czone w celu
usprawnienia obs³ugi podopiecz-
nych oœrodka.

-W trakcie spotkania wyrazili-
œmy swoje niepokoje dotycz¹ce
ewentualnej restrukturyzacji za-
trudnienia - mówi przewodnicz¹-
ca "S" w d¹browskim MOPS El¿-

bieta Krzanowska. - Uzyskaliœmy
zapewnienie, ¿e organ za³o¿yciel-
ski nie przewiduje zwolnieñ pra-
cowników.

Wiele uwagi poœwiêcono ewen-
tualnym podwy¿kom wynagro-
dzeñ. Pracownicy oœrodka od lat
otrzymuj¹ pensje tej samej wyso-
koœci.

- Rozwi¹zanie problemu p³aco-
wego bêdzie wymaga³o czasu - in-
formuje cz³onek Zarz¹du Regionu
Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ "S"
El¿bieta ¯uchowicz, do której
zwi¹zkowcy MOPS zwrócili siê o
merytoryczne wsparcie w trakcie
spotkania - Podwy¿ki dla pracow-
ników oœrodka musz¹ zostaæ zapla-
nowane w bud¿ecie.

Przedstawiciele w³adz miasta
zapewnili stronê zwi¹zkow¹, ¿e
problemy zwi¹zane z bezpieczeñ-
stwem i higien¹ pracy maj¹ szanse
byæ systematycznie rozwi¹zywane
dopiero od czerwca, kiedy to d¹-
browskim MOPS zacznie zarz¹-
dzaæ, wybrany w drodze konkur-
su, nowy dyrektor placówki.

B.G.

Akcja Lato 2008 Skandaliczne

dysproporcje p³acowe
skich Oœrodków Pomocy Spo³ecz-
nej w Katowicach i Czêstochowie.

Jednak w tym roku dzieci z tych
oœrodków, które skorzystaj¹ z ofer-
ty Fundacji bêdzie wiêcej.

- Po raz kolejny organizujemy
wspóln¹ akcjê z pawilonami me-
blowymi Agata - podkreœla Wio-
letta Sznapka.

W tym roku na wakacje z Fun-
dacj¹ wyjedzie oko³o 3200 dzieci.

Agnieszka Konieczny

Wolne miejsca na fundacyj-
nych koloniach: Dar³ówko i
Mrze¿yno - pierwszy turnus, Ja-
strzêbia Góra i DŸwirzyno -
trzeci turnus.

W tym roku na wakacje z Fundacj¹ wyjedzie oko³o 3200 dzieci

Kubusiowi „S”

nie smakuje?

Restrukturyzacja

d¹browskiego MOPS
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Kilkuset nauczycieli prote-
stowa³o przed Œl¹skim Urzê-
dem Wojewódzkim. Pikietê
zorganizowa³a oœwiatowa
"Solidarnoœæ".

Protestuj¹cy wrêczyli wojewo-
dzie œl¹skiemu Zygmuntowi
£ukaszczykowi petycjê, w której
wezwali stronê rz¹dow¹ do roz-

mów. "Solidarnoœæ" domaga³a siê
radykalnego zwiêkszenia wyna-
grodzeñ nauczycieli, pracowników
administracji i obs³ugi szkolnej,
utrzymania dotychczasowych
uprawnieñ emerytalnych oraz prze-
strzegania zasad dialogu spo³ecz-
nego w oœwiacie. - Nauczyciele -
najlepiej wykszta³cona grupa za-
wodowa w Polsce, zarabiaj¹ gro-

sze. Nie mo¿e tak byæ, ¿e zamiast
uczyæ dzieci, bêdziemy je straszyæ
- mówi³ podczas pikiety przewod-
nicz¹cy oœwiatowej "S' Les³aw
Ordon, nawi¹zuj¹c do zamierzeñ
zlikwidowania wczeœniejszych
emerytur w oœwiacie. - Nie mo¿e
byæ tak, ¿e unika siê z nami dialo-
gu, ¿e nie odpowiada na nasze pi-
sma, albo wrêcz siê je gubi.

Przy dŸwiêkach gwizdków i sy-
ren nauczyciele skandowali:
"Obiecali - ma³o dali", "Rz¹d do
roboty za tysi¹c z³otych", "Panie
premierze, ja ju¿ nie wierzê". Wielu
z nich mia³o zwi¹zkowe flagi i
transparenty z has³ami: "Nauczy-
cielom godna p³aca, absolwentom
- praca", "Nauczyciel po studiach
800 z³, pose³ po zawodówce 13 tys.

Nauczyciele chc¹ podwy¿ek i dialogu

z³" i "Bronimy prawa do godnego
¿ycia".

- Edukacja i wychowanie to na-
sze najwy¿sze dobro. Musi to ro-
biæ wykwalifikowana i dobrze
op³acana kadra - mówi³ wojewoda
Zygmunt £ukaszczyk. - My to
wiemy! - przerwali mu pikietuj¹-
cy. Wojewoda zobowi¹za³ siê prze-
kazaæ petycjê premierowi Tusko-
wi i minister Hall. Zapowiedzia³
te¿, ¿e sprawy oœwiaty bêd¹ tema-
tem obrad jednego z najbli¿szych

W pikiecie uczestniczy³o kilkuset nauczycieli
z „Solidarnoœci” i ZNP

- Rz¹d unika dialogu z nauczycielami - mówi³ Les³aw Ordon

- Nauczyciele chc¹ tylko
normalnie godnie ¿yæ,

godnych wynagrodzeñ i
przejœæ w miarê przyzwoicie
na emeryturê - przypomina³

Piotr Duda

Chocia¿ w realu,- w Sosnowcu
„Solidarnoœæ” dzia³a zaledwie
od kilkunastu dni, za³o¿ycielka
Zwi¹zku pozna³a ju¿ gorzki
smak upokorzenia za dzia³al-
noœæ zwi¹zkow¹, ale jak mówi
nie zamierza siê poddaæ.

Gdy atmosfera w sosnowieckim
markecie stawa³a siê coraz trudniej-
sza jego pracownicy zwrócili siê o
pomoc do "Solidarnoœci" w realu,- w
Czeladzi. Tam równie¿ z³o¿yli dekla-
racje przynale¿noœci zwi¹zkowej.

- To zaczyna³ byæ ma³y obóz pra-
cy. Nie mo¿na siê by³o nawet napiæ
herbaty, a wszyscy i wszystko pod-
dawane by³o szczegó³owej kontroli.
Nawet kanapki przyniesione z domu
by³y oklejane. Na pocz¹tku myœla³am,
¿e s¹ to tylko moje odczucia, ale po
rozmowach z pracownikami okaza³o
siê, ¿e nie tylko ja siê bojê - mówi
za³o¿yciela "S" w realu,- w Sosnow-
cu, Ewa Czech i podkreœla, ¿e wiele
osób zaczê³o traciæ motywacjê do pra-
cy.

- Natychmiast podjêliœmy decyzjê
o utworzeniu Miêdzyzak³adowej Or-
ganizacji Zwi¹zkowej i rozszerzeniu
dzia³alnoœci na real-, w Sosnowcu -
podkreœla Gra¿yna Wyczyñska,
przewodnicz¹ca "S" w czeladzkim

markecie. Ewa Czech znalaz³a siê w
sk³adzie MOZ.

- Bêdziemy broniæ pracowników,
najpierw chcemy doprowadziæ do

normalnoœci w markecie - mówi Gra-
¿yna Wyczyñska.

posiedzeñ Wojewódzkiej
Komisji Dialogu Spo-
³ecznego. - Rozliczymy!
- zapowiedzieli nauczy-
ciele.

- Panie premierze
Tusk, je¿eli obieca³o siê
w kampanii podwy¿ki i
nienaruszalnoœæ ustaw
emerytalnych, to obiet-
nic trzeba dotrzymywaæ
- mówi³ podczas pikiety
przewodnicz¹cy Œl¹sko-
D¹browskiej "S" Piotr
Duda. - Rz¹d obra³ tak-
tykê: "Byle do wyborów
prezydenckich, a potem
z górki". Ale mo¿e siê

okazaæ, ¿e rz¹d tych wyborów nie
doczeka. To ostatni dzwonek dla
pana premiera. Albo rozpocznie siê

normalny dialog, albo dialog bê-
dziemy prowadziæ na ulicach. Na-
uczyciele chc¹ tylko normalnie,
godnie ¿yæ, chc¹ godnych wyna-
grodzeñ i przejœæ w miarê przyzwo-
icie na emeryturê - mówi³ szef Œl¹-
sko-D¹browskiej "S".

W proteœcie uczestniczyli na-
uczyciele z ca³ego województwa
œl¹skiego. S³u¿by porz¹dkowe
tworzyli górnicy z kopalñ "Sobie-
ski" i "Kazimierz-Juliusz". - Jed-
no temu rz¹dowi na pewno siê uda-
³o: zjednoczenie zwi¹zkowców -
mówi³ Les³aw Ordon komentuj¹c
liczny udzia³ w pikiecie nauczycie-
li ze Zwi¹zku Nauczycielstwa Pol-
skiego. Podobne protesty odby³y

siê w 15 innych wojewódzkich
miastach Polski.

Wojciech Gumu³ka

Za³o¿enie Zwi¹zku nie obesz³o siê
bez echa. - Jedna z pañ chodzi³a po
ca³ym sklepie i powtarza³a pracow-
nikom, ¿e wybrali z³¹ osob¹ do kie-
rowania Zwi¹zkiem. Jestem samotn¹
matk¹, by³a to próba wykorzystania
mojej sytuacji rodzinnej i zdyskredy-
towania mnie w oczach pracowników
sklepu - opowiada pani Ewa i pod-
kreœla, ¿e czêœæ kadry kierowniczej
próbowa³a zniechêciæ pracowników
do dzia³alnoœci zwi¹zkowej, gro¿¹c
im karami porz¹dkowymi, a nawet
zwolnieniami z pracy. - Pracownicy
na pocz¹tku siê bali, ale ten strach
zosta³ ju¿ prze³amany i teraz coraz
wiêcej osób pyta, jak zapisaæ siê do
Zwi¹zku - dodaje Ewa Czech.

Zapewnienia to za ma³o
Pierwsze rozmowy zwi¹zkowców

z dyrekcj¹ marketu odby³y siê 22
kwietnia i trwa³y prawie trzy godziny.

- Pada³y zapewnienia o poszano-
waniu dialogu spo³ecznego, ale do
tego dialogu wci¹¿ jest bardzo dale-
ko - mówi Gra¿yna Wyczyñska.

Organizacja zwi¹zkowa natrafi³a
bowiem na powa¿ne problemy pró-
buj¹c przeprowadziæ w markecie re-
ferendum na temat podwy¿ek p³ac.

- Zabroniono rozdawania ankiet na
terenie hali. Otrzymaliœmy tylko zgo-

dê na przeprowadzenie referendum na
sto³ówce, poza godzinami pracy. Jest
to niezrozumia³e i niezgodne z pra-
wem - podkreœla Gra¿yna Wyczyñ-
ska.

Dlatego referendum w sosnowiec-
kim markecie przed³u¿one zostanie
do 14 maja, gdy tymczasem zakoñ-
czone zosta³o w realu, w Czeladzi.
Jego wyniki bêd¹ znane za kilka dni.

- Wyniki referendum umo¿liwi¹
podjêcie decyzji na temat dalszych
dzia³añ w sprawie podwy¿ek wyna-
grodzeñ - mówi Gra¿yna Wyczyñska.
- Pracownicy odpowiadali m.in. na
pytania: czy s¹ gotowi do wziêcia
udzia³u w pikiecie ostrzegawczej, czy
te¿ opowiadaj¹ siê za rozpoczêciem
akcji strajkowej.

Domagaj¹ siê podwy¿ek
Od paru miesiêcy "Solidarnoœæ"

sklepów real,- domaga siê 500 z³ pod-
wy¿ek dla wszystkich pracowników
sieci. Niestety, negocjacje z praco-
dawc¹ przed³u¿aj¹ siê, a kolejne spo-
tkania nie przynosz¹ rozstrzygniêæ.
Ostatnie spotkanie odby³o siê 25
kwietnia w Warszawie, ale zwi¹z-
kowcy uznali, propozycje zarz¹du za
niewystarczaj¹ce. Pracodawca zapro-
ponowa³ zwiêkszenie minimalnego
wynagrodzenia z 1326 z³ do 1450 z³ i

podtrzyma³ propozycjê zwiêkszenia
premii od 1 lipca br.

- Zarz¹d zadeklarowa³ równie¿
wprowadzenie dodatku sta¿owego od
1 stycznia 2009 r., ale nie przedstawi³
jego wysokoœci, ani zasad wyp³acania.
Nie wypowiedzia³ siê natomiast na te-
mat projektu przygotowanego przez
Zwi¹zek. Zadeklarowa³ jedynie rozpo-
czêcie jeszcze w tym roku rozmów -
relacjonuje Gra¿yna Wyczyñska.

Zwi¹zkowcy nie odrzucili ¿adnej
z propozycji pracodawcy, ale uznali,
¿e nie spe³niaj¹ one oczekiwañ pra-
cowników. Kolejne rozmowy maj¹
siê odbyæ w maju i w czerwcu. Pra-
codawca zapowiedzia³, ¿e w maju
przedstawi wyliczenia dotycz¹ce
m.in. skutków podniesienia p³acy
minimalnej, a w czerwcu przeka¿e
informacje na temat sytuacji ekono-
micznej sieci.

- Na spotkaniu w maju chcieliby-
œmy przedstawiæ wyniki naszego re-
ferendum, by zwróciæ uwagê centra-
li, ¿e zarobki pracowników s¹ nieade-
kwatne do wykonywanej pracy -
mówi Gra¿yna Wyczyñska i podkre-
œla, ¿e referendum odbywa siê we
wszystkich sklepach sieci real,- w
Polsce, w których dzia³a "Solidar-
noœæ" i OPZZ.

Agnieszka Konieczny

Doprowadziæ do normalnoœci

- Bêdziemy broniæ
poszanowania i godnoœci

pracowników - zapowiadaj¹
Gra¿yna Wyczyñska

i Ewa Czech
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Szkolenia dla SIP-owców

Szkolenia dla Zak³adowych Spo-
³ecznych Inspektorów Pracy zorga-
nizowane bêd¹ w siedzibie Œl¹sko-
D¹browskiej "Solidarnoœci" w
dniach 26-28 maja.

Chêtni do udzia³u w szkoleniach
proszeni s¹ o kontakt z Sekretaria-
tem Ogólnym Zarz¹du Regionu, te-
lefon 032 253 78 00.

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.

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”

Chorzowskie hospicjum od
ponad 11 lat niesie pomoc
medyczn¹, socjaln¹, psycho-
logiczn¹ i duchow¹ chorym z
zaawansowan¹ chorob¹ no-
wotworow¹ w ich domach
oraz na oddziale stacjonar-
nym.

Teraz mo¿na do³¹czyæ siê do tej
pomocy. Wystarczy wybraæ siê w
sobotê na koncert.

W paŸdzierniku 2007 roku Stowa-
rzyszenie Opieki Hospicyjnej i Pa-
liatywnej "Hospicjum" w Chorzowie
po raz pierwszy w³¹czy³o siê w ogól-
nopolsk¹ Kampaniê Pola Nadziei,
tworz¹c w Chorzowie 9 ¿onkilo-
wych pól. ̄ onkile s¹ miêdzynarodo-
wym symbolem nadziei. Przypomi-
naj¹ nam o ludziach cierpi¹cych,
oczekuj¹cych naszej pomocy i opie-
ki w trudnym okresie odchodzenia z
tego œwiata. Celem "Pól Nadziei" jest
edukacja na temat stosunku do ludzi
nieuleczalnie chorych, nauka tole-
rancji oraz pozyskiwanie œrodków na
opiekê nad pacjentami chorzowskie-
go hospicjum.

I Chorzowska Kampania Pola
Nadziei trwaæ bêdzie do 22 maja,
kiedy to bêdzie mia³ miejsce uro-
czysty fina³ - piknik rodzinny w
Skansenie. W trakcie trwania kam-

panii planujemy szereg wydarzeñ
kulturalnych i charytatywnych ta-
kich jak koncerty, wyk³ady oraz
zbiórka publiczna na ulicach mia-
sta Chorzowa.

Ju¿ w sobotê 10 maja 2008 roku
o godz. 17.00 w Chorzowskim
Centrum Kultury bêdzie mia³ miej-
sce charytatywny koncert zespo³u
"New Day". Organizatorzy zapra-
szaj¹ wszystkich cz³onków "Soli-
darnoœci" do udzia³u w tym nieco-
dziennym wydarzeniu. Ca³y do-
chód z koncertu przeznaczony zo-
stanie na potrzeby podopiecznych
z hospicjum w Chorzowie, m.in. na
zakup sprzêtu medycznego oraz
specjalistycznych opatrunków.

Bilety w cenie VIP 50 z³, parter
30 z³ oraz 20 z³ ulgowe, balkon 15
z³ oraz 10 z³ ulgowe do nabycia w
kasie Chorzowskiego Centrum
Kultury (ul. Sienkiewicza 3).

Ju¿ teraz serdecznie dziêkujemy
- tak¿e w imieniu chorych - za
wsparcie przeprowadzanej przez
nas akcji.

Prezes Zarz¹du

Barbara Kopczyñska

"B³ogos³awiê wszystkim, którzy
kiedykolwiek przy³o¿¹ rêkê do roz-
budowy dzie³a hospicyjnego" (Oj-
ciec Œwiêty Jan Pawe³ II)

Podniesienie p³ac pielêgnia-
rek o 300 z³ miesiêcznie po-
zwoli³o na zawieszenie - do
lipca - sporu zbiorowego w
Szpitalu Chorób P³uc w Za-
wierciu. Wznowione w lecie
rozmowy dotyczyæ bêd¹ pod-
wy¿ek dla ca³ego personelu
szpitala.

Kierownictwo szpitala pocz¹tko-
wo proponowa³a podniesienie wy-
nagrodzeñ œredniego personelu tyl-
ko o 200 z³ miesiêcznie. W odpo-
wiedzi wiêkszoœæ pielêgniarek za-
grozi³a odejœciem z pracy, a kilka
z³o¿y³o wymówienia.

- Dyrektor stara³ siê uzale¿niæ
wy¿sze podwy¿ki od wycofania
przez pielêgniarki wypowiedzeñ.
Uda³o mu siê jednak wyt³umaczyæ,
¿e taka sprzeda¿ wi¹zana niewiele
da, gdy¿ pracownik mo¿e z³o¿yæ
wymówienie w ka¿dej chwili -
mówi Ma³gorzata Benc, szefowa
Biura Terenowego Œl¹sko-D¹-
browskiej "Solidarnoœci" w Za-
wierciu. - Znacznie skuteczniejsze
by³oby zaproponowanie pracowni-
kom, nie tylko pielêgniarkom,
godnych p³ac.

Na razie w siewierskim szpitalu
na zarobki nie mog¹ narzekaæ tyl-
ko medycy. Wystarczy powiedzieæ,
¿e na 3,5 etatu lekarskiego wyda-
wane jest wiêcej pieniêdzy ni¿ na
p³ace wszystkich 14 pielêgniarek

Etap mediacji osi¹gn¹³ natomiast
spór zbiorowy w Zak³adzie Lecz-
nictwa Ambulatoryjnego w Za-
wierciu. Dyrekcja ZLA nie by³a
bowiem sk³onna do ¿adnych
ustêpstw p³acowych. Roli media-
tora podj¹³ siê spo³ecznie Piotr
Van der Coghen, ratownik, na-
czelnik Grupy Jurajskiej GOPR i
jedyny zwi¹zany z ziemi¹ zawier-
ciañsk¹ pose³ na Sejm. Pierwsze
spotkanie mediacyjne ustalono na
poniedzia³ek, 12 maja. Zwi¹zkow-
cy i dyrekcja ZLA spotkaj¹ siê w
biurze poselskim Van der Coghe-
na, aby - jak stwierdzi³ mediator -
obie strony sporu mia³y identycz-
ne warunki i ¿adna nie czu³a siê
gospodarzem. Najwa¿niejsze jest
bowiem szybkie rozwi¹zanie spo-
ru, tak aby satysfakcjonowa³o ono
pracowników, nie rujnowa³o finan-
sowo placówki oraz zapewnia³o
jak najlepsze warunki leczenia pa-
cjentom.

(zaw)

Hospicjum
zaprasza na koncertAgnieszka Gonera, Inspektor ds. BHP

 Zarz¹du Regionu

BHP

Ryzyko zawodowe jest ujmowane
jako iloczyn mo¿liwych skutków za-
gro¿enia oraz prawdopodobieñstwa
zaistnienia tych skutków. Pracodaw-
ca jest zobowi¹zany oceniæ i udoku-
mentowaæ ryzyko zawodowe wystê-
puj¹ce przy prowadzonych w zak³a-
dzie pracach oraz zobowi¹zany jest sto-
sowaæ niezbêdne œrodki profilaktycz-
ne zmniejszaj¹ce ryzyko, a w szcze-
gólnoœci:
1. zapewniæ organizacjê stanowiska

pracy w sposób zabezpieczaj¹cy
pracowników przed zagro¿eniami
wypadkowymi oraz oddzia³ywa-
niem czynników szkodliwych dla
zdrowia i innych uci¹¿liwoœci,

2. zapewniæ likwidacjê zagro¿eñ dla
zdrowia i ¿ycia pracowników g³ów-
nie przez stosowanie technologii,
urz¹dzeñ, materia³ów i substancji
niepowoduj¹cych takich zagro¿eñ.

Przewidywana wielkoœæ skutków
zagro¿enia spowodowanego ryzykiem
zawodowym zale¿y od samego zagro-
¿enia oraz specyfiki sytuacji, w jakiej
ono wystêpuje, natomiast prawdopo-
dobieñstwo zaistnienia skutków zagro-
¿enia jest uzale¿nione od wielu ró¿-
nych czynników, miêdzy innymi od
efektywnoœci dzia³añ profilaktycz-
nych, dostosowania siê pracowników
do obowi¹zuj¹cych ich przepisów bez-
pieczeñstwa, a tak¿e od liczby osób
pracuj¹cych w zagro¿eniu i czasu eks-
pozycji ka¿dego pracownika na zagro-
¿enie.

Ocena ryzyka zawodowego to bar-
dzo pomocne narzêdzie w kszta³towa-
niu w³aœciwej polityki zarz¹dzania bez-
pieczeñstwem i higien¹ pracy.

Zasady oceny ryzyka
zawodowego

Ocenê ryzyka zawodowego nale¿y
przeprowadzaæ okresowo i zawsze
wówczas, gdy nast¹pi³y zmiany w
przebiegu procesu produkcyjnego, a w
szczególnoœci:
– przy tworzeniu nowych stanowisk

pracy,
– przy wprowadzaniu zmian techno-

logicznych lub organizacyjnych na
stanowiskach pracy,

– po zmianie obowi¹zuj¹cych wyma-
gañ odnosz¹cych siê do ocenianych
stanowisk pracy (np. zmiana obo-

wi¹zuj¹cych przepisów bezpie-
czeñstwa i higieny pracy),

– po wprowadzeniu zmian w stoso-
wanych œrodkach ochronnych.

Proces oceny ryzyka jest
procesem wieloetapowym,
który mo¿na przedstawiæ wg
schematu:
– opis analizowanego stanowiska

pracy,
– identyfikacja zagro¿eñ wystêpuj¹-

cych na danych stanowiskach pra-
cy,

– oszacowanie ryzyka,
– akceptacja ryzyka - wyznaczenie

dopuszczalnoœci ryzyka,
– opracowanie dzia³añ koryguj¹cych

w przypadku ryzyka nieakceptowa-
nego i ponowna ocena ryzyka po
ich wykonaniu,

– w przypadku ryzyka akceptowal-
nego ustaliæ okresowe kontrole ry-
zyka.

Dzia³ania wynikaj¹ce
z oceny ryzyka

Wyniki oceny ryzyka zawodowego
stanowi¹ podstawê planowania dzia-
³añ koryguj¹cych i profilaktycznych na
stanowiskach pracy. Powinny zostaæ
wykorzystane do opracowania planu
dzia³añ, których celem jest poprawa
ochrony zdrowia pracowników. Ogól-
ne zasady planowania dzia³añ mo¿na
przedstawiæ nastêpuj¹co:

Ocena ryzyka. Niezbêdne
dzia³ania i czas ich
przeprowadzenia

RYZYKO DU¯E: Je¿eli ryzyko
zawodowe zwi¹zane jest z prac¹ ju¿
wykonywan¹, dzia³ania w celu jego
zmniejszenia trzeba podj¹æ natych-
miast (np. przez zastosowanie œrodków
ochronnych). Planowana praca nie
mo¿e byæ rozpoczêta do czasu zredu-
kowania ryzyka!

RYZYKO ŒREDNIE: Nale¿y
podj¹æ wysi³ki w celu zredukowania
ryzyka. Je¿eli trzeba, uwzglêdniæ kosz-
ty jego redukcji.

RYZYKO MA£E: Nale¿y zapew-
niæ, aby ryzyko pozostawa³o na tym
samym poziomie wskazana jest okre-
sowa kontrola.

Ocena ryzyka

zawodowego

Spór

(na razie)

zawieszony
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Laureaci wojewódzkiego kon-
kursu literacko-poetyckiego
„Katyñ - prawda i pamiêæ”,
zorganizowanego przez Re-
gionaln¹ Sekcjê Nauki i
Oœwiaty NSZZ „Solidarnoœæ”,
zostali nagrodzeni uczestnic-
twem w pielgrzymce do miej-
sca kaŸni polskich oficerów.

Ide¹ RSNiO NSZZ "S" jest, by
mog³a je odwiedzaæ, jak najwiêk-
sza iloœæ m³odzie¿y. W tym roku,
dziêki hojnoœci sponsorów, do Ka-
tynia mog³o wyjechaæ 11 uczniów.

Pierwszym etapem pielgrzymki
by³a stacja kolejowa Gniezdowo,
gdzie w 1940 roku przywo¿ono
polskich oficerów. Stamt¹d czeka-

Najlepsza lekcja historii i patriotyzmu

Laureaci konkursu „Katyñ - prawda i pamiêæ”
przed Muzeum Katyñskim wraz z opiekunami: Les³awem

Ordonem (z prawej) i Andrzejem Dulianem, wicedyrektorem
II Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Chorzowie, cz³onkiem

oœwiatowej „S”

Brama kopalni „Manifest Lipcowy” w sierpniu 1988 r.

W tym roku up³ywa 20 lat od
strajków 1988 roku, które do-
prowadzi³y do ponownej lega-
lizacji „Solidarnoœci”. W sierp-
niu Œl¹sko-D¹browska „S”
zorganizuje uroczyste obcho-
dy rocznicy tych wydarzeñ.

Patronat nad uroczystoœciami
objêli prezydent Lech Kaczyñski
i przewodnicz¹cy Komisji Krajo-
wej NSZZ "Solidarnoœæ" Janusz
Œniadek. W obchody aktywnie
w³¹cz¹ siê te¿ w³adze miasta i Ja-
strzêbska Spó³ka Wêglowa, a tak-
¿e katowicki oddzia³ Instytutu Pa-
miêci Narodowej.

Obchody po³¹czone bêd¹ z 28.
rocznic¹ podpisania Porozumienia
Jastrzêbskiego. 3 wrzeœnia w ko-
œciele Na Górce odbêdzie siê uro-
czysta msza œw., tradycyjnie te¿
pod pomnikiem Porozumienia Ja-
strzêbskiego zostan¹ z³o¿one kwia-
ty. Wa¿n¹ czêœci¹ obchodów bê-
dzie konferencja naukowa poœwiê-
cona sierpniowi 1988 r. z udzia³em
m. in. dr. Antoniego Dudka. Byæ
mo¿e te¿ uroczystoœci uœwietni
du¿y koncert dla mieszkañców
miasta, a tak¿e plenerowa projek-
cja filmu "Górnicy 1988". Dok³ad-
ny program uroczystoœci powinien
byæ znany za kilka tygodni. - Wa¿-
ne, by w tych dniach przypomnieæ
m³odym mieszkañcom Jastrzêbia,
co w ich mieœcie zdarzy³o siê 20
lat temu. To powinna byæ dla nich
¿ywa lekcja historii - mówi szef
Œl¹sko-D¹browskiej "Solidarno-
œci" Piotr Duda.

Sierpniowe (a tak¿e majowe)
strajki w 1988 roku odbywa³y siê
pod has³ami legalizacji "Solidarno-

œci", wysuwano równie¿ postulaty
ekonomiczne. 15 sierpnia jako
pierwsza zastrajkowa³a kopalnia
"Manifest Lipcowy", póŸniej sta-
nê³o kolejnych 14 kopalñ, a tak¿e
m. in. port w Szczecinie, Port Pó³-
nocny i Stocznia Gdañska. W³adze
zareagowa³y demonstracjami si³y
ZOMO, zatrzymaniami i akcj¹ pro-
pagandow¹. Gen. Kiszczak grozi³
wprowadzeniem godziny milicyj-
nej i "zaproszeniem do wspó³pra-
cy" wojska. 26 sierpnia w przemó-
wieniu telewizyjnym zmieni³ zda-
nie i wezwa³ opozycjê do rozmów,
oferuj¹c spotkanie okr¹g³ego sto-
³u z przedstawicielami ró¿nych
œrodowisk spo³ecznych. Rozpoczê-
³y siê zakulisowe rozmowy, w któ-
re zaanga¿owa³ siê Koœció³ Kato-

Strajki 20 lat póŸniej M³odzi pielgrzymi ze Œl¹ska modlili siê podczas Mszy œwiêtej
za polskich oficerów pomordowanych przez Sowietów

Œciana z wyrytymi nazwiskami wszystkich
ofiar katyñskiego mordu

³a ich ostatnia podró¿ do oddalone-
go o oko³o 6 km lasu katyñskiego.

- Najbardziej zaszokowa³o nas, ¿e
ca³y system sowiecki zaanga¿owa-
ny by³ w zacieranie wszelkich in-
formacji na temat Polaków pomor-
dowanych w Katyniu - relacjonuje
przewodnicz¹cy RSNiO Les³aw
Ordon. - Ca³a infrastruktura miej-
scowoœci Gniezdowo, w³¹cznie z
dworcem kolejowym, zosta³a prze-
budowana, ¿eby ewentualni œwiad-
kowie nie mogli rozpoznaæ wioski.

W tym celu równie¿ dwukrotnie, w
latach 40. i 50. wymieniano ludnoœæ
Gniezdowa i okolicznych wsi.

Po przyjeŸdzie do Katynia pol-
skich pielgrzymów zachwyci³a nie-
zwyk³a dba³oœæ o to miejsce pamiêci
i panujacy tam wzorowy porz¹dek.
W zadumie z³o¿yli kwiaty i zapalili
znicze na zbiorowych mogi³ach
polskich oficerów.

- Uczniowie bardzo prze¿yli po-
byt w Katyniu - mówi Lech Ordon.
- Zachowywali siê z nale¿yt¹ po-
wag¹ i godnoœci¹. Niejednemu za-
œwieci³a ³za w oku. Taka nagroda w
konkursie, jak wyjazd do Katynia,
to najlepsza lekcj¹ historii i patrio-
tyzmu.

B.G.

licki. Ich efektem by³o zakoñcze-
nie strajków i obrady okr¹g³ego
sto³u, ponowna legalizacji "Soli-

darnoœci" w kwietniu 1989 r. A w
konsekwencji zwyciêstwo wybor-
cze "S" 4 czerwca 1989.

 Wojciech Gumu³ka

Kwietniowe spotkanie zwi¹z-
kowców z Regionalnej Sekcji
Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej NSZZ „S” by³o
bardzo burzliwe.

Cz³onkowie Sekcji dyskutowali o sy-
tuacji, w jakiej znalaz³a siê ta struktura.

- To bardzo przykra i niezrozu-
mia³a sprawa. Od kilku lat bezsku-
tecznie staramy siê o przyst¹pienie
do Sekcji Krajowej - mówi Urszu-
la Kaczmarska, przewodnicz¹ca
RSGKiM "S".

Zwi¹zkowcy zapowiadaj¹ pod-
jêcie zdecydowanych kroków, bo

Podejm¹ zdecydowane kroki

Pracownicy œl¹skich urzê-
dów skarbowych protestowa-
li w ostatnim dniu sk³adania
deklaracji podatkowych.

Zgodnie z wczeœniejszymi zapo-
wiedziami, skarbowcy brali 30
kwietnia urlopy na ¿¹danie albo od-
dawali honorowo krew. W zale¿no-
œci od urzêdu, absencja wynosi³a w
naszym regionie od kilkunastu do
90 proc. Nie doprowadzi³o to jed-
nak do parali¿u urzêdów, bo wiêk-
szoœæ podatników by³a o proteœcie
uprzedzona i z³o¿y³a zeznania
wczeœniej albo wys³a³a je poczt¹.

Jak mówi szefowa Miêdzyregio-
nalnej Sekcji Pracowników Skar-
bowych NSZZ "Solidarnoœæ" Jó-
zefa Warchala, zwi¹zkowcy nie
chcieli skomplikowaæ ¿ycia podat-

nikom. - Chodzi³o o zwrócenie
uwagi na problemy pracowników
urzêdów, przede wszystkim ich
trudn¹ sytuacjê finansow¹. Nasi
prze³o¿eni w regionie wiedz¹ o
naszych postulatach, wiedz¹ ile
zarabiamy. Ale chcemy daæ sygna³
do Warszawy, ¿e w skarbówce pra-
cuj¹ nie komputery, lecz ludzie,
którzy maj¹ doœæ poni¿aj¹cych za-
robków. Chcemy, by nas zauwa¿o-
no - powiedzia³a.

Podobne protesty prowadzi³y
urzêdy skarbowe w ca³ym kraju.
Ich pracownicy domagaj¹ siê po-
prawy warunków pracy oraz pod-
wy¿ek wynagrodzeñ. Chc¹ zwiêk-
szenia kwoty przewidzianej na je-
den etat w aparacie skarbowym
oraz reformy s³u¿by cywilnej.

red.

¯eby ich zauwa¿ono

jak mówi¹ przynale¿noœæ do struk-
tur krajowych Zwi¹zku jest ich pra-
wem, wynikaj¹cym ze statutu. O
swojej sytuacji poinformowali ju¿
przewodnicz¹cego Komisji Krajo-
wej Janusza Œniadka.

ak


